
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Argumentatie voor een keuze: Een pragma-dialectische analyse van
gemotiveerde keuzes in overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten

van der Geest, I.M.

Publication date
2015
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
van der Geest, I. M. (2015). Argumentatie voor een keuze: Een pragma-dialectische analyse
van gemotiveerde keuzes in overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten. [, Universiteit
van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/argumentatie-voor-een-keuze-een-pragmadialectische-analyse-van-gemotiveerde-keuzes-in-overheidsbesluiten-over-merplichtige-projecten(3a95b221-9a0b-43c9-af5e-3b0c5ba4b63a).html


Een pragma-dialectische analyse
van gemotiveerde keuzes

in overheidsbesluiten over
 m.e.r.-plichtige projecten

Ingeborg van der Geest

RGUMENTATIE 
VOOR EEN KEUZE

A



Argumentatie voor een keuze
Een pragma-dialectische analyse van gemotiveerde keuzes in

overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten



Zetwerk: Textcetera Eindhoven

Druk: Haveka, Alblasserdam

ISBN: 978-90-824598-0-7

© 2015 Ingeborg van der Geest

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige 

wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



ARGUMENTATIE 
VOOR EEN KEUZE

Een pragma-dialectische analyse van gemotiveerde keuzes in

overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van de graad van doctor

aan de Universiteit van Amsterdam

op gezag van de Rector Magnificus

prof. dr. D.C. van den Boom

ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde

commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit

op woensdag 16 december 2015, te 11.00 uur

door

Ingeborg Maria van der Geest

geboren te Zoetermeer



Promotiecommissie

Promotor: prof. dr. F.H. van Eemeren

Copromotor: dr. H.J. Plug

Overige leden: dr. E.T. Feteris

 prof. dr. T. van Haaften

 prof. dr. J.C. de Jong

Faculteit der Geesteswetenschappen



v

Voorwoord

Graag wil ik op deze plaats iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming 

van dit proefschrift, en vooral Frans van Eemeren, mijn promotor. Hij bood me de kans om 

het promotieonderzoek waaraan ik als aio had gewerkt, in een later stadium weer op te pak-

ken. Zijn deskundigheid en betrokkenheid zijn onmisbaar geweest voor het schrijven van dit 

boek. Zelfs in lastige periodes wist Frans tijd te maken om mijn – vaak toch wel omvangrijke – 

concept teksten van nauwkeurig commentaar te voorzien. Onze besprekingen motiveerden 

mij steeds om verder te werken, omdat Frans me het vertrouwen gaf dat het af zou komen. 

Zijn vele aanmoedigingen hebben ervoor gezorgd dat dit ook daadwerkelijk is gelukt. Ik ben 

hem daar erg dankbaar voor.

Ook wil ik mijn copromotor José Plug hartelijk bedanken voor haar waardevolle bijdragen. 

Zij gaf positieve, precieze feedback en hield tegelijkertijd zicht op de grote lijn van het proef-

schrift. Als ik bij haar binnenliep was zij altijd belangstellend en bereid om kritisch mee te 

denken. José was een fijne copromotor, van wie ik veel heb geleerd.

In de loop der jaren is een groot aantal mensen mij behulpzaam geweest. Rob Grootendorst 

heeft me op inspirerende wijze begeleid bij het opzetten van het onderzoek en het uitvoeren 

van de eerste analyses. De besprekingen met Eveline Feteris zorgden voor nieuwe inzichten 

en een afbakening en verbetering van het project. Rinke Berkenbosch maakte me enthousiast 

voor het onderzoek en zette mij op het spoor van milieueffectrapportage. Tijdens de onder-

zoekscolloquia van Taalbeheersing, argumentatie en retorica heb ik van de deelnemers daar-

aan veel nuttige commentaren gekregen. Ik ben dankbaar voor de interesse die collega’s en 

studenten in mijn onderzoek hebben getoond. Ook bedank ik de afdeling voor de mogelijkheid 

om aan dit promotieproject te werken en dit te combineren met het verzorgen van onderwijs.

Lotte, Roosmaryn, Jacky, Renske, Eugen, Yvon, Ahmed en Merel bedank ik voor hun hulp, 

hun gezelligheid en de grote vanzelfsprekendheid waarmee ze mij deel lieten uitmaken van 

het PhD-team. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn kamermaatje Lotte, die me op de juiste 

momenten wees op het bestaan van de ‘send’-knop.

Mari, Christine, Susanne en mijn ouders bedank ik voor hun steun en vertrouwen. Tot slot 

dank ik Isabel en Ole, die opgroeiden terwijl ik dit boek schreef. Zij lieten me zien wat echt 

belangrijk is en zorgden voor een vrolijke, relativerende noot in mijn promovendabestaan.





vii

Inhoud

Hoofdstuk 1 Inleiding 1
1.1 De motivering van keuzes in overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige projecten 1

1.2 Een pragma-dialectische analyse van argumentatie voor een keuze 4

1.3 Doel en aanpak van het onderzoek 9

1.4 Opzet van de studie 13

Hoofdstuk 2 De institutionele context van overheidsbesluiten op basis van 
milieu effectrapportage  17

2.1 Inleiding 17

2.2 Overheidsbesluitvorming over een voorgenomen activiteit 18

2.2.1 Het doel van besluitvorming door de overheid 18

2.2.2 Institutionele kenmerken van besluitvormingsprocedures 21

2.3 Milieueffectrapportage als hulpmiddel voor de besluitvorming 23

2.3.1 Het doel van besluitvorming op basis van m.e.r.  23

2.3.2 Institutionele kenmerken van de m.e.r.-procedure 25

2.3.3 De koppeling van m.e.r. aan een besluitvormingsprocedure 29

2.4 Een argumentatieve karakterisering van het besluit op basis van m.e.r.  30

2.4.1 Het besluit op basis van m.e.r. als argumentatief activiteitstype 30

2.4.2 De initiële situatie  33

2.4.3 De uitgangspunten 35

2.4.4 De argumentatieve middelen 41

2.4.5 Het discussieresultaat 44

2.5 Inventarisatie van relevante institutionele factoren 46

Hoofdstuk 3 Een analysestructuur voor argumentatie ter ondersteuning 
van een keuze 49

3.1 Inleiding 49

3.2 Een gecontextualiseerde precisering van het pragma-dialectische analyse-

instrument 49

3.3 Een pragma-dialectische benadering van argumentatie voor een keuze 53

3.4 De rol van beslisregels in argumentatie voor een keuze 59

3.5 Een globale structuur voor de analyse van argumentatie voor een keuze 66

Hoofdstuk 4 Een besliskundige precisering van de analysestructuur  69
4.1 Inleiding 69

4.2 Een besliskundige benadering van argumentatie voor een keuze 70

4.3 De systematiek van beslissen 72

4.3.1 Procedurele aspecten van het beslisproces 72

4.3.2 Het systematische verband tussen procedurele eigenschappen en beslisregel 74



viii

4.3.3 Systematisch beslissen als basis voor de analysestructuur 77

4.4 Een besliskundige reconstructie van de systematiek van beslissen 80

4.4.1 Aanwijzingen voor de reconstructie van de beslisregel 80

4.4.2 De reconstructie volgens de Empirical Decision Analysis Procedure (EDAP) 82

4.4.3 De reconstructie van een voorbeeldtekst 84

4.4.4 Conclusies over de reconstructie volgens de EDAP 87

4.5 Precisering van de analysestructuur aan de hand van de systematiek van beslissen  91

Hoofdstuk 5 Een analysestructuur voor gemotiveerde keuzes in 
overheids-besluiten op basis van m.e.r. 95

5.1 Inleiding 95

5.2 Het standpunt met betrekking tot een keuze 96

5.3 De argumentatie met betrekking tot de beslisregel 99

5.4 De subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven 104

5.4.1 De beoordeling van de alternatieven op criteria 104

5.4.2 De informatie over de alternatieven 110

5.5 Overzicht van de analysestructuur 114

5.6 Uitwerking van de analysestructuur aan de hand van institutionele vereisten 118

Hoofdstuk 6 De reconstructie van een standpunt met betrekking 
tot een keuze 123

6.1 Inleiding 123

6.2 Een procesmatige presentatie van keuzes in een besluit 126

6.3 Aanwijzingen in de tekst 128

6.3.1 Aanwijzingen in een standpunt met betrekking tot een keuze 129

6.3.2 Verwijzingen naar een standpunt met betrekking tot een keuze 133

6.3.3 Aanwijzingen in de argumentatie en subargumentatie 134

6.4 Aanwijzingen in de micro-context 135

6.4.1 Aanwijzingen in het hoofdstandpunt van het besluit 136

6.4.2 Aanwijzingen in een standpunt met betrekking tot een keuze 137

6.4.3 Verwijzingen naar een standpunt met betrekking tot een keuze 141

6.4.4 Aanwijzingen in de argumentatie en subargumentatie  142

6.5 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context 143

6.5.1 Aanwijzingen in de vorm van institutionele factoren  143

6.5.2 Aanwijzingen in documenten gerelateerd aan de m.e.r.-/

besluitvormingsprocedure 147

6.6 Strategisch manoeuvreren met keuzes 156

6.7 De reconstructie van het standpunt 166

Hoofdstuk 7 De reconstructie van de subargumentatie met betrekking 
tot de voor- en nadelen 167

7.1 Inleiding 167

7.2 De presentatie van de subargumentatie in een besluit 169

7.2.1 Een procesmatige presentatie van de onderdelen van de subargumentatie 169

7.2.2 Het onderdeel ‘criteria voor de beoordeling van de alternatieven’ 175

7.2.3 Het onderdeel ‘informatie over de alternatieven’ 176



ix

7.2.4 Het onderdeel ‘beoordelingen op de criteria’ 181

7.2.5 De presentatie van de onderdelen in argumentatieve passages 183

7.3 De reconstructie van de criteria voor de beoordeling van de alternatieven  190

7.3.1 Een systematische toepassing van de criteria als leidraad voor de 

reconstructie 190

7.3.2 Aanwijzingen in de tekst 191

7.3.3 Aanwijzingen in de micro-context 197

7.3.4 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context 203

7.4 De reconstructie van de beoordelingen op de criteria 214

7.4.1 Een systematische beoordeling als leidraad voor de reconstructie 214

7.4.2 Aanwijzingen in de tekst 215

7.4.3 Aanwijzingen in de micro-context 219

7.4.4 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context 224

7.5 Strategisch manoeuvreren met de voor- en nadelen van alternatieven 229

7.5.1 De selectie uit het topisch potentieel 229

7.5.2 De afstemming op het publiek 234

7.5.3 Het gebruik van presentatiemiddelen 237

7.5.4 Conclusies  240

7.6 De reconstructie van de subargumentatie 241

Hoofdstuk 8 De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot 
de beslisregel  243

8.1 Inleiding 243

8.2 De reconstructie van eisen ten aanzien van de criteria 244

8.2.1 Aanwijzingen in de tekst  246

8.2.2 Aanwijzingen in de micro-context 250

8.2.3 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context 253

8.3 De reconstructie van een gewichtverdeling over de criteria 258

8.3.1 Aanwijzingen in de tekst  259

8.3.2 Aanwijzingen in de micro-context 266

8.3.3 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context 266

8.4 De reconstructie van de beslisregel 269

8.4.1 Aanwijzingen voor de reconstructie 269

8.4.2 De reconstructie van een niet-compensatorische beslisregel 271

8.4.3 De reconstructie van een compensatorische beslisregel 275

8.5 Strategisch manoeuvreren met de beslisregel 278

8.6 De reconstructie van de argumentatie 282

Hoofdstuk 9 Casus Rijksweg 73-Zuid 285
9.1 Inleiding 285

9.2 De besluitvormingscontext van project Rijksweg 73-Zuid 285

9.3 Het besluit van 21 juni 1994: een tracé op de oostoever van de Maas 292

9.3.1 Het hoofdstandpunt en de hoofdargumenten 292

9.3.2 De keuzes in het besluit  295

9.3.3 Input in de vorm van criteria en informatie over de alternatieven  302



9.4 De keuze voor een snelweg op de lange termijn en een autoweg als tijdelijke 

oplossing 310

9.4.1 De reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze 310

9.4.2 De reconstructie van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en 

nadelen 314

9.4.3 De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel 318

9.5 De keuze voor het Napoleonswegtracé op de westoever  320

9.5.1 De reconstructie van standpunten met betrekking tot de keuze 320

9.5.2 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de tracékeuze  323

9.5.3 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de keuze van de 

autowegalternatieven 331

9.6 De eindkeuze voor het tracé op de oostoever 333

9.6.1 De reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze 333

9.6.2 De reconstructie van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en 

nadelen 338

9.6.3 De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel 343

9.7 Het besluit van 1 maart 1995: een tracé op de westoever van de Maas 348

9.7.1 Het hoofdstandpunt en de hoofdargumenten 348

9.7.2 De reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze  350

9.7.3 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de keuze van de westoever 352

9.7.4 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de keuze van het 

Lateraalkanaaltracé 356

9.7.5 Een vergelijking van de besluiten 357

9.8 Conclusies over de reconstructie 361

Hoofdstuk 10 Conclusie 379
10.1 Belangrijkste bevindingen 379

10.2 Implicaties van de resultaten 385

10.3 Suggesties voor verder onderzoek 390

Bibliografie 395

Samenvatting 401

Summary 407

BIJLAGE Geanalyseerde overheidsbesluiten 413



1

HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 De motivering van keuzes in overheidsbesluiten over 
m.e.r.-plichtige projecten

Op 5 december 1991 schreef minister van Verkeer en Waterstaat Maij-Weggen aan de Tweede 

Kamer dat ze een besluit had genomen over rijksweg 58 (gedeelte Schoondijke – Sluis) in 

Zeeuws-Vlaanderen. De weg liep door de kern van de gemeente Oostburg en veroorzaakte 

daar problemen voor de omgeving. In haar brief liet de minister zien hoe zij door een aantal 

mogelijke oplossingen tegen elkaar af te wegen uiteindelijk tot de volgende keuze was geko-

men: de aanleg van een rondweg om de kern van Oostburg (variant KO1). Hieronder volgt het 

fragment uit de brief (Tracévaststelling rijksweg 58, p. 2) waarin vijf alternatieven (het alter-

natief ‘verbetering bestaande situatie’ en vier kernomleidingsvarianten) worden besproken:

(1) Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn voor- 

en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbetering van 

de woon- en leefsituatie betekent.

Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn 

drie varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse 

alsmede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik 

uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. 

Deze variant heeft met de andere varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg 

wordt geleid. Ten opzichte van de beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel 

van een geringere versnippering. Het gebied ten noorden van Oostburg is een open poldergebied. 

Ik acht het van belang dat de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. De variant 

KO1 snijdt een geringer deel van het polderlandschap af dan de beide overige varianten. Bovendien 

is deze variant ook voor de landbouw het meest gunstig. De gemeente Oostburg en de provincie 

Zeeland achten deze variant eveneens aanvaardbaar. In het MER is deze variant aangemerkt als het 

meest milieuvriendelijk alternatief vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu.

De eerste alinea roept een aantal vragen op. Het ‘alternatief verbetering bestaande situatie’ 

heeft voor- en nadelen: welke zijn dat precies? En wat is het verband met de volgende zin: is 

‘geen wezenlijke verbetering van de woon- en leefsituatie’ één van de nadelen? Wat wordt 

verstaan onder ‘van groot belang’: wordt het effect op de woon- en leefsituatie belangrijker 

geacht dan andere effecten of is zelfs alleen naar dit effect gekeken? En wat is de consequen-

tie voor het alternatief: valt het hierbij definitief als mogelijkheid af of blijft het nog relevant 

in de afweging?
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Ook de tweede alinea spreekt niet voor zichzelf. Er zijn vier kernomleidingsvarianten 

onderzocht, maar één daarvan is niet uitgewerkt, onder andere omdat deze ‘versnippering’ 

(doorsnijding) van het gebied oplevert. Dit wekt de suggestie dat versnippering onaanvaard-

baar is, terwijl in het vervolg van de alinea blijkt dat ook de andere kernomleidingsvarianten 

versnippering opleveren. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. De voorkeur blijkt uiteindelijk uit 

te gaan naar de variant die het dichtst bij de bebouwde kom ligt, maar welke dat precies is en 

op welke argumenten deze keuze berust, is moeilijk te achterhalen. Van de gekozen variant 

worden verschillende voordelen genoemd, maar het is niet duidelijk of het alternatief ook 

nog nadelen heeft en wat de status van al die voordelen is. Vormt elk voordeel een op zichzelf 

staand argument voor de keuze of is de keuze gemaakt op grond van het totaal aan voordelen?

Het besluit over rijksweg 58 is een betoog waarin een keuze uit alternatieve oplossingen 

voor een probleem wordt gemotiveerd. Lezers van de tekst – onder wie burgers, insprekers, 

adviseurs en bestuurders – zullen de inhoud willen begrijpen, beoordelen en er misschien zelfs 

op willen reageren. Het zal voor hen echter niet gemakkelijk zijn om vast te stellen wat precies 

het standpunt is, wat de argumenten inhouden, en hoe de argumenten onderling samenhan-

gen. Omdat in deze tekst een keuze wordt gemotiveerd, zou de lezer na lezing ook moeten 

kunnen weten welke keuze precies is gemaakt, welke alternatieven daartoe zijn overwogen, 

hoe deze alternatieven zijn beoordeeld en op welke manier ze uiteindelijk tegen elkaar zijn 

afgewogen. De tekst verschaft over deze punten echter onvoldoende duidelijkheid.

Het specifieke teksttype dat in dit onderzoek centraal staat is het overheidsbesluit waar-

voor een milieueffectrapportage (m.e.r.) is uitgevoerd, kort gezegd het ‘overheidsbesluit op 

basis van m.e.r.’. In een dergelijke tekst maakt de daartoe bevoegde overheidsinstantie (het 

‘bevoegd gezag’) ter afsluiting van een besluitvormingsprocedure bekend dat een besluit is 

genomen, bijvoorbeeld om een bepaalde activiteit uit te voeren of om toestemming te ver-

lenen voor de uitvoering daarvan. Voorbeelden van zo’n besluit zijn een bestemmingsplan, 

een beschikking op een vergunningaanvraag en een tracévaststelling. Fragment (1) is afkom-

stig uit een tracévaststelling. Voorafgaand aan een overheidsbesluit wordt bijna altijd een 

ontwerpbesluit gepubliceerd, waar inspraak op mogelijk is, zodat een ieder die dat wil op het 

voorlopige besluit kan reageren. Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden in 

een aparte procedure bezwaar of beroep aantekenen.

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is een overheidsinstrument dat wordt toegepast bij het 

indienen van plannen van de overheid of particuliere initiatiefnemers die mogelijk ernstig 

nadelig zijn voor het milieu, zoals een woningbouwproject, de aanleg van een bedrijventerrein 

of een groot infrastructureel project. De initiatiefnemer van een dergelijk groot project moet 

– parallel aan een van de verplichte besluitvormingsprocedures – de m.e.r.-procedure door-

lopen, waarin onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke milieugevolgen van het project en 

van relevante alternatieven. Hiervan wordt verslag gedaan in een milieueffectrapport (MER). 

De m.e.r.-procedure verloopt volgens strikte regels. Ook voor de besluitvorming die volgt op 

het milieuonderzoek gelden specifieke wettelijke eisen. Zo moet het bevoegd gezag bij het 

nemen van het besluit een keuze maken uit de onderzochte alternatieven en daarbij gebruik 

maken van de informatie in het MER. Het bevoegd gezag is verplicht om het besluit te motive-

ren en daarbij onder meer aan te geven op welke manier met de alternatieven en de milieu-

informatie rekening is gehouden. In de m.e.r.-procedure is eveneens een inspraakmogelijkheid 

opgenomen.
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Ten aanzien van de motivering van keuzes bevatten besluiten over m.e.r.-plichtige pro-

jecten veelal onduidelijkheden die vergelijkbaar zijn met de onduidelijkheden in het besluit 

over rijksweg 58. Het standpunt met betrekking tot de keuze ontbreekt in de tekst, uit de 

argumentatie blijkt niet duidelijk welke alternatieven in het geding zijn en welke voor- en 

nadelen zijn afgewogen, en al helemaal niet op welke manier dat precies is gebeurd. De lezer 

heeft na lezing geen goed zicht op de manier waarop de argumentatie is opgebouwd, noch op 

de manier waarop de alternatieven in de tekst worden afgewogen.

Onduidelijkheden in besluiten over m.e.r.-plichtige projecten vormen de aanleiding voor dit 

onderzoek, want ze leveren serieuze problemen op voor lezers van de teksten en hebben daar-

door een nadelig effect op de kwaliteit van de besluitvorming. Ten eerste hebben de ondui-

delijkheden een negatieve invloed op het democratisch gehalte van de besluitvorming. Na 

bekendmaking van een besluit (of een ontwerpbesluit) bestaat voor lezers altijd de mogelijk-

heid om te reageren, in een inspraak- of adviesronde, of in een bezwaar- of beroepsprocedure. 

Als uit een besluit niet duidelijk blijkt op welke gronden het besluit en de daarin gemaakte 

keuzes berusten, is het voor lezers van de tekst moeilijk om een goede (kritische) reactie te 

formuleren. Soms willen lezers op een besluit reageren, omdat ze willen opkomen voor een 

bepaald belang. Dit kan een persoonlijk belang zijn: als de gekozen variant KO1 voor rijks-

weg 58 bijvoorbeeld iemands landbouwgrond zal doorkruisen, is het mogelijk dat deze per-

soon daar bezwaar tegen wil maken. Het kan ook het belang zijn van een organisatie of een 

politieke partij, die zich sterk maakt voor bijvoorbeeld natuurbehoud of voor landbouwbedrij-

ven. Als een lezer door onduidelijkheden in de tekst geen optimale bijdrage kan leveren aan 

het besluitvormingsproces, wordt hij belemmerd in het gebruikmaken van zijn democratisch 

recht. Dit is bezwaarlijk, vooral omdat het gaat om projecten met een aanzienlijke maatschap-

pelijke impact. Het besluit over rijksweg 58 bijvoorbeeld betreft een infrastructureel project 

met ingrijpende en bovendien onomkeerbare gevolgen voor de omgeving.

Ten tweede hebben onduidelijkheden gevolgen voor de kwaliteit van de besluitvorming. 

Inspraak en bezwaar- of beroepsprocedures zijn voorzieningen die in procedures zijn opge-

nomen om niet alleen het democratisch gehalte maar ook de inhoudelijke kwaliteit van de 

besluitvorming te waarborgen. Dit soort voorzieningen biedt een ieder die dat wil de moge-

lijkheid om deel te nemen aan de besluitvorming over ingrijpende projecten. Het is bevor-

derlijk voor de kwaliteit van het resultaat dat alle relevante overwegingen kunnen worden 

getoetst en kunnen worden meegewogen bij het nemen van het besluit. Het (ontwerp)besluit, 

dat de input vormt, moet dan wel toereikende aanknopingspunten bieden om een adequate 

reactie te formuleren.

Ten derde is het van belang dat in de besluitvorming voldoende aandacht wordt gegeven 

aan overwegingen ten aanzien van het milieu. Dat is het doel van de m.e.r.-regeling: het 

milieu belang een volwaardige plaats geven in de besluitvorming over activiteiten met moge-

lijk ernstig nadelige gevolgen voor het milieu. De regeling werd ingevoerd vanuit het idee 

dat de milieuaspecten in de besluitvorming tot dan toe een zeer beperkte of zelfs geen rol 

speelden. De m.e.r.-regeling moest ervoor zorgen dat het milieu voortaan serieus zou wor-

den mee gewogen, naast financiële, juridische, sociaal-economische en uitvoeringstechnische 

belangen. De motiveringsplicht en de inspraakmogelijkheid zijn procedurele voorzieningen 

die daarvoor een waarborg moeten vormen. Als uit de motivering van een besluit niet dui-

delijk blijkt welke rol de milieugevolgen precies hebben gespeeld in de besluitvorming, dan is 

niet goed te beoordelen of het milieubelang daarin een volwaardige plaats heeft gehad.



4

Waarom bevatten besluiten onduidelijkheden? Een reden is dat het op een begrijpelijke 

manier motiveren van een keuze, door de complexiteit van de aangevoerde argumentatie en 

de vele elementen die daarin een plaats moeten krijgen, een moeilijk uit te voeren taak is, 

waarvoor geen gerichte adviezen beschikbaar zijn. In publicaties over beleidsteksten worden 

wel aanwijzingen gegeven voor het schrijven van adviesnota’s over een te maken beleids-

keuze, maar deze zijn algemeen van aard. Een van de adviezen is dat een beleidsschrijver aan-

nemelijk moet maken dat de maatregel die als beste geselecteerd wordt het meest voordelig 

is wanneer alle voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen (Berkenbosch & Koetsen-

ruijter, 2013, p. 43). Een ander advies luidt dat een schrijver bij alternatieven die worden afge-

wezen, kan wijzen op onvermijdelijke, zwaarwegende nadelen of kan beargumenteren dat de 

voordelen van de alternatieven minder belangrijk zijn en waarschijnlijk niet zullen optreden. 

Hij kan daarbij aangeven dat de alternatieven minder effectief, efficiënt, uitvoerbaar of toe-

laatbaar zijn (Janssen et al., 2007, p. 292). Maar de vraag is: hoe moeten de voor- en nadelen 

van verschillende maatregelen precies tegen elkaar worden afgewogen? Een schrijver komt 

op basis van de verstrekte adviezen niet veel verder dan: ‘Het efficiëntievoordeel van deze 

maatregel weegt zwaarder dan de nadelen.’ Of zoals in de eerste alinea van fragment (1): ‘Aan 

dit alternatief zijn voor- en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat […]’ De schrijf-

adviesliteratuur levert in dit opzicht dus te algemene aanwijzingen op, waar een schrijver 

weinig mee kan aanvangen.

Een complicerende factor bij het opstellen van de besluiten die hier centraal staan, is dat 

het doorgaans gaat om gevoelige kwesties, waarbij diverse grote belangen op het spel staan. 

Schrijvers willen in principe overtuigend zijn, maar als ze al te precies en duidelijk zijn in hun 

argumentatie, wordt het de kritische lezer wel heel gemakkelijk gemaakt om met een scherpe 

reactie te komen. Daarom gaan ze strategisch te werk, wat resulteert in afwegingen die niet 

optimaal begrijpelijk of zelfs vaag en ondoorzichtig zijn.

1.2 Een pragma-dialectische analyse van argumentatie voor een keuze

Er is behoefte aan richtlijnen voor het kritisch beoordelen van argumentatie voor een keuze 

in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. en voor het schrijven van dit soort betogende tek-

sten. Voordat dergelijke richtlijnen kunnen worden ontwikkeld, moet eerst duidelijk zijn hoe 

een gemotiveerde keuze in dit soort teksten kan worden geanalyseerd. In een analyse wordt 

gereconstrueerd wat het standpunt is, wat de argumenten zijn en hoe die samenhangen. Een 

reconstructie maakt het mogelijk om de onderdelen van de argumentatie gericht te onder-

werpen aan een kritische beoordeling. Ook komt aan het licht op welke punten een tekst 

precies problematisch kan zijn voor lezers en kunnen op basis daarvan verantwoorde schrijf-

adviezen worden ontwikkeld. In dit onderzoek staat dan ook de analyse van argumentatie 

voor een keuze in besluiten over m.e.r.-plichtige projecten centraal. 

Het kader voor dit onderzoek wordt gevormd door de pragma-dialectische argumentatietheo-

rie, ontwikkeld door Van Eemeren en Grootendorst (Van Eemeren & Grootendorst, 1984, 1992, 

2004; Van Eemeren, 2010). In deze theorie wordt argumentatie beschouwd vanuit een prag-

matisch en dialectisch perspectief: argumentatie maakt deel uit van een gereguleerde kriti-

sche discussie die tot doel heeft een verschil van mening tussen taalgebruikers op te lossen 

door middel van taalhandelingen die argumentatieve zetten vormen. Voor het verloop van 
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een discussie waarin de deelnemers en de bijdragen er optimaal op zijn gericht het verschil 

van mening op te lossen, hebben Van Eemeren en Grootendorst een ideaalmodel ontwikkeld. 

Het geeft aan hoe een ‘ideale’ kritische discussie verloopt, uit welke fasen deze bestaat en 

welke discussiebijdragen of taalhandelingen rechtstreeks bijdragen aan de oplossing van het 

meningsverschil. Vanuit dit discussieperspectief wordt in de pragma-dialectische benadering 

op een systematische en samenhangende manier onderzoek verricht naar onder meer de ana-

lyse en beoordeling van argumentatie in verschillende institutionele contexten, empirische 

aspecten van argumentatief taalgebruik en de ontwikkeling van methoden en adviezen voor 

de argumentatieve praktijk.1

De analyse van argumentatie vormt een centraal thema in de pragma-dialectische theorie. 

Een pragma-dialectische analyse vindt plaats door het uitvoeren van een normatieve recon-

structie van de argumentatieve onderdelen van de tekst, waarbij het ideaalmodel van een 

kritische discussie als richtsnoer fungeert (Van Eemeren & Grootendorst, 2004, pp. 96-97). 

De reconstructie houdt in dat de tekst wordt geïnterpreteerd en gereconstrueerd in termen 

van het ideaalmodel, wat betekent dat een reconstructie plaatsvindt van de dialectisch rele-

vante onderdelen van de tekst. Het resultaat is een analytisch overzicht van de tekst, waarin 

wordt weergegeven op welke verschillen van mening het betoog betrekking heeft, op welke 

manier de discussiefasen in het betoog vertegenwoordigd zijn, hoe de dialectische rolverde-

ling is, uit welke argumenten de argumentatie is opgebouwd, wat de argumentatiestructuur 

is en welke argumentatieschema’s zijn gebruikt (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, p. 93; 

Van Eemeren & Grootendorst, 2004, p. 118). Voor het uitvoeren van de reconstructie worden 

in de uitwerking van de theorie een aantal voorzieningen of tools gegeven. Er is bijvoorbeeld 

aangegeven op welke manier bij de analyse gebruik kan worden gemaakt van aanwijzingen 

in de tekst en de context (waarvan verschillende soorten zijn onderscheiden), en hoe in geval 

van twijfel over de strekking van uitspraken en over de te reconstrueren argumentatievorm 

analysestrategieën kunnen worden toegepast (Van Eemeren, 2010, pp. 16-19; Van Eemeren 

& Grootendorst, 2004, pp. 115-117). Voor de reconstructie van de argumentatiestructuur zijn 

verschillende soorten argumentatie te onderscheiden, en ook is een notatiesysteem voorhan-

den (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, pp. 73-89). De pragma-dialectische theorie biedt al 

met al een instrument waarmee betogende teksten op systematische, verantwoorde wijze 

kunnen worden geanalyseerd.

Het uitvoeren van een pragma-dialectische analyse van een betogende tekst is geen 

doel op zichzelf. De analyse maakt het mogelijk om de argumentatie vervolgens adequaat te 

beoordelen; in het verlengde daarvan ligt weer de mogelijkheid om, op basis van de verkregen 

beoordeling, de tekst te herschrijven. Van Eemeren en Grootendorst (1990) hebben hun visie 

op (her)schrijven uitgewerkt in een benadering die uitgaat van het schrijven van betogende 

teksten op basis van een analyse van de concepttekst. De (her)schrijfprocedure bestaat uit 

twee stappen. Eerst wordt het concept geanalyseerd en wordt een analytisch overzicht opge-

steld. Onduidelijkheden in de tekst worden daarbij blootgelegd. Na een beoordeling van de 

argumentatie volgt de tweede stap, de presentatiestap, waarin het analytisch overzicht wordt 

omgezet in een tekst. Daarbij worden de blootgelegde zwakke plekken in de argumentatie en 

onduidelijkheden in de presentatie verholpen, en wordt een herschreven versie verkregen die 

1 Het pragma-dialectische onderzoeksprogramma bestaat uit een vijftal componenten: de filosofische, de 
theoretische, de analytische, de empirische en de praktische component (Van Eemeren & Grootendorst, 
1992, pp. 5-9; Van Eemeren, 2010, p. 5).
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optimaal begrijpelijk en aanvaardbaar is. De tekst moet daarbij zo veel mogelijk worden afge-

stemd op de lezer en op het doel dat de argumentatieve tekst heeft in een bepaalde context.

Het uitgewerkte analyse-instrument en de mogelijkheid om voor problemen in de argu-

mentatieve praktijk verantwoorde oplossingen te ontwikkelen, maken de pragma-dialecti-

sche theorie tot een zeer geschikt kader voor mijn onderzoek. De pragma-dialectische theorie 

vormt daarnaast een geschikt kader vanwege de aandacht voor de rol van de context – in 

het bijzonder de institutionele context – waarin een tekst een functie vervult.2 In de uitge-

breide pragma-dialectische benadering is in de afgelopen decennia het concept ‘strategisch 

manoeuvreren’ uitgewerkt (Van Eemeren & Houtlosser, 2006; Van Eemeren, 2010) – een 

concept waarbij de institutionele context van argumentatief taalgebruik een belangrijke rol 

speelt. Discussianten streven niet alleen een dialectisch doel maar ook een retorisch doel na: 

ze proberen op een redelijke manier het verschil van mening op te lossen, maar willen tege-

lijkertijd effectief zijn en hun gelijk halen door hun eigen positie geaccepteerd te krijgen. Ze 

vinden daar een balans in door strategisch te manoeuvreren, waarbij ze een selectie maken uit 

het topisch potentieel, hun bijdrage afstemmen op de voorkeuren van het publiek en beschik-

bare presentatiemiddelen gebruiken (Van Eemeren, 2010, pp. 93-94). 

De mogelijkheden die een schrijver heeft om te manoeuvreren verschillen per ‘communi-

catief activiteitstype’. Deze term verwijst naar een communicatieve situatie die geconventio-

naliseerd is doordat bepaalde vaste institutionele eisen en beperkingen gelden. De grenzen 

waarbinnen een schrijver kan manoeuvreren worden bepaald door de institutionele context 

waarin een activiteitstype een functie vervult. Een overheidsbesluit op basis van m.e.r. kan 

worden gezien als een communicatief activiteitstype; omdat een gemotiveerd overheids-

besluit een argumentatief karakter heeft, kan in dit geval worden gesproken van een ‘argu-

mentatief activiteitstype’.

Bij een normatieve reconstructie kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de 

tekst en de context. Daarnaast kan worden gelet op strategisch manoeuvreren (Van Eeme-

ren, 2010, pp. 47-50). Zo kan een schrijver in een poging de lezer te overtuigen van de keuze 

voor een bepaald alternatief de voordelen van dit alternatief prominenter uiteenzetten dan 

de nadelen. De schrijver manoeuvreert in dit geval strategisch door te kiezen voor sterke argu-

menten en een effectieve presentatie. Als de manoeuvre bij de analyse wordt onderkend, kan 

deze een verklaring bieden voor de keuze van de argumenten en de presentatiemiddelen. Op 

die manier kan tot een beter verantwoorde reconstructie worden gekomen, soms met een 

ander (en beter) resultaat dan wanneer het strategisch manoeuvreren buiten beschouwing 

wordt gelaten.

Aandacht voor strategisch manoeuvreren is bij de analyse van overheidsbesluiten over 

m.e.r.-plichtige projecten met name van belang, omdat de teksten worden geschreven in een 

omgeving waarin met allerlei maatschappelijke en politieke factoren rekening moet worden 

gehouden. De teksten moeten worden afgestemd op verschillende groepen lezers met uit-

eenlopende belangen (Janssen & Van der Mast, 2001). Een schrijver van een overheidsbesluit 

manoeuvreert strategisch binnen de eisen die zijn gesteld in de institutionele context van de 

2 In de schrijfbenadering van Van Eemeren en Grootendorst (1990, p. 99) speelt de context ook een belangrijke 
rol. Bij het herschrijven van een betogende tekst op basis van tekstanalyse moet rekening worden gehou-
den met specifieke kenmerken en achtergronden van de lezers voor wie de tekst bestemd is en de context 
waarin het betoog gehouden wordt (mate van institutionalisering, taalgebruiksconventies, kader van de 
omringende werkelijkheid).
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besluitvormingsprocedure en de daaraan verbonden m.e.r.-procedure, waar het besluit deel 

van uitmaakt. Hij kan bijvoorbeeld de strategische keuze maken om de nadelen van het geko-

zen alternatief minder opvallend te presenteren, maar moet zich daarbij wel houden aan de 

wettelijke regels die gelden voor de motivering van het besluit.

Het pragma-dialectisch instrumentarium biedt een geschikt uitgangspunt voor de analyse 

van argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten op basis van m.e.r., maar levert op 

zichzelf nog geen reconstructies op die een afweging van alternatieven op een precieze en 

systematische manier inzichtelijk maken. Ik demonstreer dit aan de hand van de eerste alinea 

uit het voorbeeld over rijksweg 58 (Tracévaststelling rijksweg 58, p. 2):

(2) Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn voor- 

en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbetering van 

de woon- en leefsituatie betekent.

In deze alinea wordt het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ beoordeeld. De tweede en 

derde zin vormen nevenschikkende argumentatie bij een impliciet gelaten negatief oordeel 

over het alternatief, dat ongeschikt of ongunstig wordt bevonden.3 Dit leidt tot de reconstruc-

tie van de volgende argumentatiestructuur:

 (1)

het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ is ongeschikt 

 \

(1).1a  –––––––––––––––  (1).1b & ((1).1a–b’)

aan dit alternatief  van groot belang acht (als van de voor- en nadelen

zijn voor- en nadelen ik dat dit alternatief geen van een alternatief een van

verbonden wezenlijke verbetering de nadelen is dat het geen

 van de woon- en leef- wezenlijke verbetering van de 

 situatie betekent woon- en leefsituatie betekent, 

  en dat nadeel van groot belang 

  wordt geacht, dan is het 

  alternatief ongeschikt)

Het is bij dit fragment mogelijk om op deze wijze tot een reconstructie te komen van neven-

schikkende argumentatie, maar er blijven nog belangrijke onduidelijkheden bestaan. Uit 

de formulering van het standpunt blijkt niet of hier daadwerkelijk sprake is van een keuze, 

waarbij dit alternatief als mogelijkheid afvalt, of slechts van een negatieve beoordeling van 

het alternatief. Daarnaast is het verzwegen argument weinig informatief over de manier van 

afwegen. Er is niet uit af te leiden welke rol de voor- en nadelen precies spelen en wat ‘van 

3 Argumentatie kan op verschillende manieren complex zijn. Meervoudige argumentatie bestaat uit een aan-
tal alternatieve verdedigingen van het standpunt, die elk voor zich een afdoende verdediging van het stand-
punt moeten vormen. Bij nevenschikkende argumentatie kunnen de argumenten alleen gezamenlijk als een 
voldoende verdediging van het standpunt gelden. Bij onderschikkende argumentatie wordt een argument 
gegeven ter ondersteuning van een ander argument. (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, pp. 73-85; Van 
Eemeren & Snoeck Henkemans, 2011, pp. 67-68)
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groot belang’ inhoudt: Is het nadeel belangrijker dan andere effecten? Is alleen naar dit effect 

gekeken? Ook is het onduidelijk of de minister wel recht wordt gedaan als de andere voor- en 

nadelen niet nader worden gereconstrueerd. 

Om op een systematische manier tot een nauwkeurige analyse te kunnen komen, is het nodig 

dat het analyse-instrument wordt verfijnd door het te ‘contextualiseren’. Dit houdt in dat het 

instrument wordt gepreciseerd door het zo veel mogelijk toe te spitsen op argumentatie voor 

een keuze in het activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis van m.e.r.’.

In de eerste plaats moet het analyse-instrument worden gepreciseerd voor het specifieke 

type argumentatie, dat wil zeggen argumentatie voor een keuze. Als duidelijk is uit welke 

onderdelen argumentatie voor een keuze precies bestaat en wat het verband tussen die 

onderdelen is, kan tot een reconstructie van een afweging worden gekomen die nauwkeuri-

ger is en meer to the point. Voor de precisering van het instrument moet met name gebruik 

worden gemaakt van inzichten in de procedurele aspecten van beslisprocessen, ofwel van 

inzichten in de systematiek die aan die processen ten grondslag kan liggen. 

Naar de systematiek van beslisprocessen wordt onderzoek gedaan in de psychologische 

besliskunde. Deze discipline houdt zich bezig met onderzoek naar de manier waarop mensen 

zich oordelen vormen en beslissingen nemen (Van der Pligt & Koele, 1993, p. 12). Een beslis-

sing wordt daarbij gezien als een keuze uit een aantal mogelijke handelingen of beschikbare 

objecten, op basis van informatie over die handelingen of objecten. Het meest relevant voor 

dit onderzoek is de process tracing-benadering binnen de descriptieve besliskunde (Van Dam, 

1993, p. 156). In deze benadering wordt gekeken naar de cognitieve processen die aan een 

beslissing voorafgaan, met als doel de achtereenvolgende stappen die een beslisser tijdens 

het beslisproces zet, in kaart te brengen. Er wordt onderzocht hoe de beslisser informatie 

zoekt, alternatieven selecteert, deze beoordeelt en met behulp van een ‘beslisregel’ tot een 

keuze komt. Het analyseren van beslisprocessen gebeurt aan de hand van eigenschappen van 

het beslisproces. Zo wordt onder meer gekeken naar de aard en het meetniveau van de beoor-

delingen (bijvoorbeeld kwantitatieve versus kwalitatieve beoordelingen) en naar de volgorde 

waarin beoordelingen aan alternatieven worden toegekend. Uit deze kenmerken wordt afge-

leid welke procedure of ‘beslisstrategie’ is gevolgd en welke afwegingsmethode of ‘beslisregel’ 

daarbij is toegepast. Dergelijk besliskundig onderzoek biedt inzichten in de procedurele aspec-

ten van beslisprocessen, zoals de gevolgde systematiek bij het beoordelen van alternatieven. 

Deze inzichten zijn bruikbaar voor de analyse van argumentatie voor een keuze en moeten in 

het analyse-instrument worden geïntegreerd.

Ten tweede moet het analyse-instrument worden afgestemd op het argumentatief acti-

viteitstype en op de institutionele context waarin deze een functie vervult. Voor de motive-

ring van keuzes in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. gelden in de institutionele context 

verschillende wettelijke vereisten, waaraan een schrijver zich bij het opstellen van het besluit 

moet houden. Als deze vereisten en andere relevante kenmerken van de context in het analyse-

instrument worden opgenomen, kan de analyse gerichter en preciezer worden uitgevoerd. Op 

die manier kan niet alleen een analyse worden verkregen die recht doet aan de praktijk, maar 

wordt het ook mogelijk om de wijze waarop een schrijver binnen de institutionele grenzen 

strategisch manoeuvreert, systematisch in de analyse te betrekken. Als strategische keuzes 

een verklaring kunnen bieden voor onduidelijkheden in de tekst, leidt dat tot een meer ver-

fijnde en beter verantwoorde reconstructie. 
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1.3 Doel en aanpak van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het preciseren van het pragma-dialectisch analyse-instrument 

voor de analyse van argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten waarvoor een m.e.r. is 

uitgevoerd. De precisering vindt plaats door het analyse-instrument te contextualiseren voor 

het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis van m.e.r.’. De toepassing van het 

gepreciseerde instrument moet resulteren in een systematische, verantwoorde reconstructie, 

die niet alleen duidelijkheid geeft over het standpunt, de argumenten en de wijze waarop de 

argumenten samenhangen, maar ook de besliskundige aspecten van een gemotiveerde keuze 

verheldert, waaronder de gemaakte keuze en de wijze waarop de voor- en nadelen van de 

alternatieven tegen elkaar zijn afgewogen. 

Met mijn onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan het pragma-dialectisch onderzoek naar 

argumentatie in institutionele contexten door te laten zien hoe het analyse-instrument op een 

effectieve manier kan worden gecontextualiseerd voor een specifiek argumentatief activiteits-

type. De argumentatie in teksten van dat activiteitstype kan daardoor op systematische wijze 

worden gereconstrueerd in termen van het pragma-dialectisch ideaalmodel. Daarnaast kan 

een aldus gepreciseerd analyse-instrument als vertrekpunt dienen voor de ontwikkeling van 

een beoordelingsmethode en schrijfadviezen voor de argumentatieve praktijk. In dit onder-

zoek staat dan ook de precisering en contextualisering van het pragma-dialectisch analyse-

instrument centraal: 

Hoe kan een gecontextualiseerde precisering van het pragma-dialectisch analyse-

instrument tot stand worden gebracht waarmee argumentatie voor een keuze in een 

op milieueffectrapportage gebaseerd overheidsbesluit op een verantwoorde manier 

kan worden geanalyseerd?

De vraagstelling is niet gericht op het verkrijgen van een volledige analyse van overheids-

besluiten, maar op de analyse van standpunten met betrekking tot een keuze en de onder-

steunende argumentatie. Het bevoegd gezag presenteert en motiveert in besluiten vaak een 

aantal elkaar opvolgende keuzes, die uiteindelijk leiden tot de keuze van één bepaald alterna-

tief. De gemaakte keuzes maken zelf weer deel uit van de argumentatie ter ondersteuning van 

het hoofdstandpunt van het besluit, bijvoorbeeld het standpunt dat de voorgenomen activi-

teit (op een bepaalde manier) moet worden uitgevoerd. De manier waarop de standpunten 

met betrekking tot een keuze deel uitmaken van een grotere argumentatiestructuur van het 

volledige besluit, blijft in dit onderzoek buiten beschouwing.

Bij de beantwoording van de vraag is ervoor gekozen het analyse-instrument te preciseren 

voor besluiten waarop de oorspronkelijke wettelijke regeling uit 1986 (en de bijbehorende uit-

voeringsregeling uit 1987) van toepassing was. De institutionele context van besluitvorming 

op basis van m.e.r. is sinds het van kracht worden van deze regeling op verschillende punten 

aangepast. Sommige besluitvormingsprocedures zijn herzien en ook de m.e.r.-procedure heeft 

een aantal veranderingen ondergaan, onder andere in 2010.4 Een afbakening was nodig om 

4 Een wijziging in de besluitvormingsprocedures is bijvoorbeeld het overgaan van de tracévaststellingspro-
cedure in de Tracéwetprocedure. De regelgeving over de milieueffectrapportage is in 2010 gemoderniseerd 
(Wet van 17 december 2009 tot wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende 
wetten). In de nieuwe regeling wordt onderscheid gemaakt in twee procedurele varianten: een beperkte 
en een uitgebreide m.e.r.-procedure. De uitgebreide m.e.r.-procedure komt in grote lijnen overeen met de 
oorspronkelijke procedure. Een belangrijk verschil is dat een aantal vereisten is komen te vervallen.
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te kunnen laten zien op welke manier een contextuele precisering kan leiden tot een systema-

tische en verantwoorde analyse. Ik richt me in dit onderzoek op besluiten die volgens de oor-

spronkelijke regeling tot stand zijn gekomen, omdat deze regeling ten opzichte van de latere 

variant relatief veel institutionele vereisten kent. Dit schept de beste voorwaarden om te kun-

nen demonstreren wat een contextualisering van het pragma-dialectisch analyse-instrument 

behelst en hoe deze kan worden gerealiseerd, omdat de institutionele vereisten bij een con-

textualisering worden geïntegreerd in het analyse-instrument. Bovendien bleek uit eerdere 

analyses van het onderzoeksmateriaal dat besluiten uit deze periode op een exemplarische 

wijze laten zien hoe gebruik kan worden gemaakt van verschillende soorten aanwijzingen in 

de tekst, de micro-, de macro- en de intertekstuele context. 

Het analyse-instrument wordt in dit onderzoek op twee manieren gepreciseerd. Ten eerste 

vindt, in een theoretisch deel van het onderzoek, een precisering plaats van het ideaalmodel 

van een kritische discussie, dat bij de analyse van een betoog fungeert als heuristisch instru-

ment. In een empirisch deel van het onderzoek wordt de wijze van uitvoering van de analyse 

gepreciseerd, ofwel de manier waarop het gepreciseerde model bij tekstanalyse moet worden 

toegepast.

Het contextueel preciseren van het ideaalmodel als heuristisch instrument houdt onder 

meer in dat het ideaalmodel zo veel mogelijk wordt ‘ingevuld’ aan de hand van kenmerken 

van de institutionele context van het argumentatief activiteitstype ‘besluit op basis van m.e.r.’. 

Er wordt bijvoorbeeld aangegeven welke mogelijkheden het bevoegd gezag institutioneel 

gezien heeft om in het besluit standpunten in te nemen met betrekking tot gemaakte keuzes 

en welke rol het bevoegd gezag daarbij op zich neemt. Ook worden in het heuristische instru-

ment de eisen opgenomen die in de context zijn gesteld aan de argumentatie, dat wil zeggen 

de procedurele en materiële uitgangspunten waarvan bij de motivering van keuzes moet wor-

den uitgegaan. Er gelden bijvoorbeeld wettelijke regels die bepalen op welke alternatieven 

het bevoegd gezag in de argumentatie in ieder geval dient in te gaan en op welke manier dat 

moet gebeuren. De institutionele kenmerken en vereisten die relevant zijn voor het innemen 

van een standpunt met betrekking tot een keuze en voor de ondersteunende argumentatie 

moeten worden geïnventariseerd, opdat ze in het heuristische instrument kunnen worden 

geïntegreerd. Dit betekent dat eerst de volgende vraag moet worden beantwoord:

1 Welke met de institutionele context van ‘besluiten op basis van m.e.r.’ samen-

hangende factoren moeten worden opgenomen in een gecontextualiseerd 

analyse-instrument?

Het ideaalmodel wordt niet alleen gepreciseerd voor een bepaalde institutionele context, maar 

wordt ook toegespitst op argumentatie voor een keuze. Dit laatste betekent dat het model 

van een kritische discussie wordt toegespitst op discussies over standpunten met betrek-

king tot een keuze. Dit heuristische model voor de analyse van argumentatie voor een keuze 

noem ik een ‘analysestructuur’. De tweede vraag heeft betrekking op het opstellen van deze 

analysestructuur:

2 Hoe kan, uitgaande van de pragma-dialectische argumentatietheorie, argumen-

tatie voor een keuze worden weergegeven in een structuur die de leidraad kan 

vormen bij de analyse?
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Bij de beantwoording van deze vraag wordt uitgegaan van het pragma-dialectische schema 

voor pragmatische argumentatie. Van pragmatische argumentatie is sprake als in een stand-

punt een bepaald doel of een bepaalde handelwijze wordt aanbevolen en de argumentatie 

bestaat uit het naar voren brengen van gunstige effecten van het te bereiken doel of van de 

uit te voeren handeling; het kan ook zijn dat een bepaalde handelwijze juist wordt afgeraden 

op basis van de ongunstige effecten (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, p. 97; Garssen, 1997, 

pp. 21-22; Van Eemeren & Snoeck Henkemans, 2011, p. 92). Dit argumentatieschema, waarin 

een plan wordt aan- of afgeraden op basis van zijn (on)gunstige effecten, heeft een duidelijk 

verband met argumentatie waarin alternatieven en de effecten daarvan tegen elkaar worden 

afgewogen en kan dus aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van een analyse-

structuur voor argumentatie voor een keuze. Het afwegen van alternatieven is door Schellens 

(1985) uitgewerkt door uit te gaan van de toepassing van een ‘gedragsregel’ of ‘beslisregel’ (de 

regel ‘uit een gegeven aantal alternatieven verdient die actie de voorkeur die tegen de gering-

ste kosten de hoogste baten oplevert’). Een dergelijke regel vormt in argumentatie voor een 

keuze de verbindende stap tussen het standpunt met betrekking tot de keuze en de argumen-

tatie met betrekking tot de voor- en nadelen van alternatieven. In de globale analysestruc-

tuur wordt dan ook uitgegaan van de toepassing van een beslisregel. In de structuur zijn drie 

niveaus te onderscheiden: het standpunt met betrekking tot de keuze, de argumentatie met 

betrekking tot de afweging van de alternatieven en de gehanteerde beslisregel en de subargu-

mentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van die alternatieven.

Een volgende stap in de precisering van het ideaalmodel is een besliskundige precisering van 

de analysestructuur. Een keuze kan redelijkerwijs worden gemotiveerd door in de argumenta-

tie duidelijk te maken dat de keuze op een rationele manier, via een aanvaardbare procedure 

of systematiek, tot stand is gekomen. Om tot een precieze reconstructie van de wijze van 

beslissen te kunnen komen, moeten daarom in de analysestructuur de procedurele aspecten 

van beslisprocessen worden geïntegreerd. Voor de precisering van de analysestructuur kun-

nen inzichten uit de psychologische besliskunde worden gebruikt. De vraag die moet worden 

beantwoord is:

3 Hoe kan de analysestructuur worden gepreciseerd aan de hand van inzichten over 

de systematiek van beslissen?

Tot slot wordt de analysestructuur uitgewerkt tot een concrete leidraad voor de analyse van 

argumentatie voor een keuze in het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis 

van m.e.r.’. Hiertoe worden de geïnventariseerde institutionele vereisten en besliskundige 

inzichten in de analysestructuur geïntegreerd. Tevens worden de verschillende onderdelen 

van de analysestructuur uitgewerkt door per onderdeel aan te geven welke invullingen of 

instantiaties mogelijk zijn, in welke standaardvorm de argumenten moeten worden geformu-

leerd en op welke manieren de argumenten kunnen samenhangen in de argumentatiestruc-

tuur. Hierover moet de volgende vraag worden beantwoord:

4 Hoe kan de analysestructuur nader worden gepreciseerd tot een analysestructuur 

voor argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten in de context van m.e.r.?

In het empirisch gedeelte van het onderzoek vindt een precisering plaats van de manier 

waarop de ontwikkelde analysestructuur bij tekstanalyse moet worden toegepast. In het 
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pragma-dialectisch analyse-instrument zijn verschillende voorzieningen opgenomen voor de 

uitvoering van de analyse. Zo is aangegeven hoe bij het opstellen van de argumentatiestruc-

tuur gebruik kan worden gemaakt van verschillende soorten aanwijzingen in de tekst en de 

context, zoals argumentatieve indicatoren. De precisering houdt in dat deze voorzieningen 

worden toegespitst op de analyse van overheidsbesluiten op basis van m.e.r. De analyse-

methode wordt uitgewerkt voor de verschillende niveaus van de analysestructuur: het stand-

punt met betrekking tot een keuze uit alternatieven, argumentatie met betrekking tot de 

afweging en de gehanteerde beslisregel, en subargumentatie met betrekking tot de voor- en 

nadelen van de alternatieven. De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de 

beslisregel komt als laatste aan bod, omdat deze in besluiten bijna altijd impliciet is en moet 

worden gereconstrueerd op basis van het standpunt en de subargumentatie. In dit empirische 

deel van het onderzoek worden achtereenvolgens de volgende vragen beantwoord:

5 Hoe moet aan de hand van de analysestructuur de reconstructie worden 

uit gevoerd van een standpunt waarin een keuze uit alternatieven wordt 

uitgedrukt?

6 Hoe moet aan de hand van de analysestructuur de reconstructie worden 

uit gevoerd van subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van 

de alternatieven?

7 Hoe moet aan de hand van de analysestructuur de reconstructie worden 

uit gevoerd van argumentatie met betrekking tot de beslisregel?

De toepassing van de analysestructuur wordt kwalitatief onderzocht aan de hand van een cor-

pus dat bestaat uit overheidsbesluiten over zeven projecten waarvoor een m.e.r. is uitgevoerd 

volgens de oorspronkelijke regeling. De besluiten worden onderzocht met behulp van docu-

menten die in diezelfde institutionele context een rol spelen (waaronder de richtlijnen voor 

het MER en het MER zelf).5 Het tekstmateriaal betreft besluiten over verschillende typen voor-

genomen activiteiten, op het gebied van infrastructuur, afvalverwerking, bedrijventerreinen, 

woningbouw en energiewinning. De besluiten maken deel uit van verschillende besluitvor-

mingsprocedures en zijn genomen door diverse instanties: een bestemmingsplan (gemeente), 

een beschikking op een vergunningaanvraag (provincie), een streekplanherziening en een 

streekplanuitwerking (provincie), tracévaststellingen (minister en kabinet) en een planologi-

sche kernbeslissing (kabinet).

In de besluiten staat steeds een ruimtelijke keuze centraal, dat wil zeggen een locatie-

keuze (bijvoorbeeld voor een woningbouwproject of een bedrijventerrein) of een tracékeuze 

(bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg of een spoorlijn). De beperking tot ruimtelijke kwes-

ties is aangebracht omdat de keuzesituatie bij deze kwesties in het algemeen overzichtelijk is, 

doordat ruimtelijke alternatieven in de regel eenduidig en niet-technisch van aard zijn.6 Een 

5 Met MER wordt het milieueffectrapport aangeduid, het rapport waarin de gevolgen van het plan en van 
relevante alternatieven worden beschreven. Dit rapport moet niet worden verward met m.e.r. (milieu-effect-
rapportage). Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.3.1.

6 De keuzesituatie is bij ruimtelijke keuzes meestal overzichtelijker dan bij keuzes ten aanzien van het ont-
werp of de wijze van uitvoering van een project. Uitvoeringskeuzes zijn vaak minder eenduidig: ze kun-
nen heel divers zijn (bij de aanleg van een weg kan het bijvoorbeeld gaan om de uitvoering als snelweg 
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overzichtelijke keuzesituatie heeft als voordeel dat de aandacht bij de reconstructie kan uit-

gaan naar de wijze van afwegen en de manier waarop die in de tekst is gepresenteerd.

Om de analysemethode in zijn geheel te kunnen demonstreren wordt een van de pro-

jecten, de aanleg van rijksweg 73-Zuid, als casus uitgewerkt. Over dit project zijn in de loop 

der tijd meer besluiten genomen. Van twee besluiten, genomen door verschillende ministers, 

wordt de argumentatie voor de gemaakte keuzes in detail geanalyseerd. De bewindslieden 

maakten op basis van dezelfde informatie een verschillende keuze: de ene minister koos voor 

een tracé op de oostoever van de Maas, de andere voor een tracé op de westoever. Door de 

argumentatiestructuren te vergelijken, kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen de 

afwegingen aan het licht komen.

1.4 Opzet van de studie

Deze studie over de precisering van het pragma-dialectisch analyse-instrument is verdeeld in 

een theoretisch gedeelte (hoofdstuk 2, 3, 4 en 5) en een empirisch gedeelte (hoofdstuk 6, 7, 8 

en 9). In het theoretische gedeelte wordt een ‘analysestructuur’ opgesteld voor argumentatie 

voor een keuze in besluiten over m.e.r.-plichtige projecten die bij de analyse als leidraad kan 

dienen. In het empirische gedeelte wordt de manier waarop de analysestructuur moet wor-

den toegepast op overheidsbesluiten uit de praktijk uitgewerkt en gedemonstreerd aan de 

hand van voorbeelden.

In hoofdstuk 2 ga ik na welke met de institutionele context van ‘besluiten op basis van 

m.e.r.’ samenhangende factoren moeten worden opgenomen in een gecontextualiseerd 

analyse-instrument (beantwoording van onderzoeksvraag 1). De institutionele context van de 

besluiten wordt beschreven aan de hand van twee procedures, de besluitvormingsprocedure 

en de m.e.r.-procedure, die parallel aan elkaar en geïntegreerd met elkaar verlopen. Vervol-

gens wordt het besluit op basis van m.e.r. gekarakteriseerd als argumentatief activiteitstype, 

waarbij duidelijk wordt gemaakt welke institutionele eisen in dit activiteitstype zijn te stellen 

aan argumentatie voor een keuze. Deze formele vereisten en andere factoren in de institu-

tionele context die van belang zijn voor de reconstructie worden geïnventariseerd, zodat ze 

kunnen worden geïntegreerd in een gecontextualiseerd analyse-instrument.

In hoofdstuk 3 wordt, uitgaande van de pragma-dialectische argumentatietheorie, een 

structuur opgesteld die als leidraad kan dienen bij de analyse van argumentatie voor een 

keuze (beantwoording van onderzoeksvraag 2). Het pragma-dialectisch instrument voor de 

analyse van betogende teksten wordt beschreven, waarbij duidelijk wordt gemaakt aan welke 

eisen een precisering van het pragma-dialectisch ideaalmodel als leidraad voor de analyse 

moet voldoen. Vervolgens worden argumentatietheoretische benaderingen besproken waarin 

aandacht wordt besteed aan het afwegen van alternatieven. Hieruit leid ik af dat de voor- en 

nadelen van alternatieven kunnen worden afgewogen door de toepassing van een beslisregel, 

en dat daarvoor meer soorten beslisregels beschikbaar zijn. Ik stel een globale analysestruc-

tuur op voor argumentatie voor een keuze, waarin wordt uitgegaan van de toepassing van 

een beslisregel. Deze structuur bestaat uit drie argumentatieve niveaus: een hoofdstandpunt 

of autoweg, het aantal rijbanen van een rijksweg, en diverse soorten ontwerpkeuzes, zoals de al dan niet 
verdiepte aanleg van de weg). Ook is voor het begrijpen van uitvoeringsalternatieven in veel gevallen tech-
nische voorkennis nodig, terwijl dat bij ruimtelijke alternatieven veel minder het geval is.
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waarin een keuze uit alternatieven naar voren wordt gebracht, argumentatie met betrekking 

tot de afweging van alternatieven en de daarbij gehanteerde beslisregel, en ten slotte subar-

gumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven.

In hoofdstuk 4 wordt de opgestelde analysestructuur nader gepreciseerd aan de hand van 

inzichten in de systematiek van beslissen (beantwoording van onderzoeksvraag 3). Uit psy-

chologisch besliskundig onderzoek leid ik een procedureel model af voor het op systemati-

sche wijze beoordelen en afwegen van alternatieven, dat gebaseerd is op eigenschappen van 

beslisstrategieën en beslisregels. Vervolgens wordt een methode besproken voor de recon-

structie van beslisregels aan de hand van een aantal van die eigenschappen, ontwikkeld door 

Gallhofer en Saris (1996). De opgestelde procedure voor systematisch beslissen en de inzich-

ten ten aanzien van de reconstructie van beslisregels worden geïntegreerd in de eerder opge-

stelde analysestructuur.

De analysestructuur wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt tot een analysestructuur voor argu-

mentatie voor een keuze in overheidsbesluiten in de context van m.e.r. (beantwoording van 

onderzoeksvraag 4). De analysestructuur wordt weergegeven in de vorm van een schematisch 

overzicht met de drie eerder onderscheiden niveaus (het standpunt met betrekking tot de 

keuze, de argumentatie met betrekking tot de beslisregel en de subargumentatie met betrek-

king tot de voor- en nadelen van de alternatieven). De niveaus werk ik uit in een aantal argu-

mentatieve onderdelen die deel uitmaken van de beslissystematiek (waaronder de beslisregel, 

de te hanteren criteria en de beoordelingen van de alternatieven op die criteria). Daarbij wordt 

aangegeven op welke wijze de onderdelen en de argumenten kunnen samenhangen in een 

argumentatiestructuur en in welke standaardvorm de argumenten moeten worden gefor-

muleerd. De eerder geïnventariseerde factoren in de institutionele context die van belang 

zijn voor de analyse, worden in deze uitgewerkte onderdelen van de analysestructuur geïn-

tegreerd. Op deze manier wordt de analysestructuur geschikt gemaakt voor toepassing bij de 

analyse van overheidsbesluiten op basis van m.e.r.

In het empirische deel van het onderzoek wordt onderzocht hoe aan de hand van de opge-

stelde analysestructuur tot een verantwoorde reconstructie kan worden gekomen. Dit illus-

treer ik met voorbeelden uit het geanalyseerde onderzoeksmateriaal. In hoofdstuk 6 geef 

ik aan hoe aan de hand van de analysestructuur de reconstructie moet worden uitgevoerd 

van een standpunt waarin een keuze uit alternatieven wordt uitgedrukt (beantwoording van 

onderzoeksvraag 5). Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 duidelijk gemaakt hoe aan de hand van 

de analysestructuur de reconstructie moet worden uitgevoerd van subargumentatie met 

betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven (beantwoording van onderzoeks-

vraag 6). In hoofdstuk 8 wordt beschreven hoe, uitgaande van het gereconstrueerde stand-

punt en de gereconstrueerde subargumentatie, het tussenliggende argumentatieve niveau 

kan worden gereconstrueerd, dat wil zeggen het niveau van de argumentatie met betrekking 

tot de beslisregel (beantwoording van onderzoeksvraag 7). 

Per onderdeel van de analysestructuur worden in hoofdstuk 6, 7 en 8 procedurele aan-

wijzingen opgesteld die aangeven hoe de reconstructie met de analysestructuur als leidraad 

moet worden uitgevoerd. Daarbij geef ik steeds aan hoe gebruik kan worden gemaakt van 

aanwijzingen uit diverse soorten bronnen: de tekst (de betogende passage waarin de keuze 

wordt gemotiveerd), de micro-context (de rest van het document), de macro-context (de 

institutionele context, waarvan de institutionele vereisten in de analysestructuur zijn opge-

nomen) en de intertekstuele context (documenten gerelateerd aan de m.e.r.-procedure en 
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aan de besluitvormingsprocedure). Daarnaast wordt systematisch aandacht besteed aan de 

manieren waarop schrijvers strategisch manoeuvreren, waarbij zij een strategische selectie 

maken uit het topisch potentieel, de tekst afstemmen op het publiek en kiezen voor effectieve 

presentatiemiddelen. Ik laat zien hoe het herkennen van dergelijke manoeuvres aanwijzingen 

kan opleveren die kunnen dienen ter verfijning en verantwoording van de reconstructie. 

In hoofdstuk 9 wordt de toepassing van de ontwikkelde analysemethode gedemonstreerd 

aan de hand van de casus Rijksweg 73-Zuid. Ik laat aan de hand van twee ministeriële beslui-

ten zien hoe toepassing van het gepreciseerde, gecontextualiseerde analyse-instrument 

resulteert in een systematische, verantwoorde reconstructie van standpunten met betrekking 

tot een keuze en de argumentatie ter ondersteuning van die standpunten. De reconstructie 

verheldert ook in welke opzichten de standpunten en de argumentatie in de twee besluiten 

overeenkomen en van elkaar verschillen. 

In hoofdstuk 10, ten slotte, worden de belangrijkste bevindingen en implicaties van het 

onderzoek gepresenteerd. Daarnaast worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.





17

HOOFDSTUK 2

De institutionele context 
van overheidsbesluiten 

op basis van milieu-
effectrapportage 

2.1 Inleiding

Voordat ingrijpende projecten, zoals de aanleg van een autosnelweg, een bedrijventerrein of 

een windmolenpark, mogen worden uitgevoerd, moet de initiatiefnemer van een dergelijk 

project een aantal besluitvormingsprocedures doorlopen, bijvoorbeeld een procedure om het 

bestemmingsplan te laten wijzigen en een procedure om de vereiste vergunningen te verkrij-

gen. Daarnaast moet voor projecten die ernstige schade kunnen toebrengen aan het milieu, 

de m.e.r.-procedure worden gevolgd. Tijdens deze procedure voert de initiatiefnemer van het 

project een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit, waarin wordt onderzocht welke gevolgen het 

project kan hebben voor het milieu. Met de verzamelde informatie over de milieugevolgen 

moet in de besluitvorming over het project rekening worden gehouden. Om belanghebbenden 

de gelegenheid te geven te participeren in de besluitvorming, is zowel aan besluitvormings-

procedures als aan de m.e.r.-procedure een inspraakprocedure verbonden. Belanghebbenden 

hebben ook de mogelijkheid om naar aanleiding van het besluit een bezwaar- of beroepspro-

cedure te starten.

Besluitvorming over een m.e.r.-plichtig project vindt plaats in een institutionele context 

die een aantal formele procedures met zich meebrengt, waarin bepaalde regels gelden voor de 

partijen die eraan deelnemen. Er zijn onder andere regels voor de fasering van de procedures, 

de te verrichten handelingen en de op te stellen documenten. Deze regels en andere institu-

tionele factoren zijn van invloed op besluiten op basis van m.e.r., op de keuzes die daarin naar 

voren worden gebracht en op de argumentatie voor die keuzes.

Om het pragma-dialectisch analyse-instrument voor besluiten op basis van m.e.r. te kun-

nen preciseren is het van belang dat de vereisten en andere kenmerken van de institutionele 

context worden geïnventariseerd die relevant zijn voor de analyse van argumentatie voor een 

keuze. Institutionele factoren die vanuit een argumentatief perspectief relevant zijn kunnen 

in kaart worden gebracht door het besluit op basis van m.e.r. te karakteriseren als een argu-

mentatief activiteitstype: een geconventionaliseerde communicatieve situatie, in dit geval 
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een argumentatieve tekst, waarvoor bepaalde vaste institutionele eisen en beperkingen 

gelden. De geïnventariseerde institutionele factoren worden vervolgens geïntegreerd in het 

pragma-dialectisch analyse-instrument.

In dit hoofdstuk worden de factoren geïnventariseerd in de institutionele context van beslui-

ten op basis van m.e.r. die in dergelijke besluiten van invloed zijn op het naar voren brengen en 

beargumenteren van standpunten met betrekking tot een keuze. Er wordt daarbij uitgegaan 

van de procedurele regels zoals die van kracht waren in de periode waarop het onderzoek 

betrekking heeft.7

Eerst wordt de institutionele context van besluiten op basis van m.e.r. beschreven aan de 

hand van de twee belangrijkste procedures waarin het besluit een rol speelt. In 2.2 staat de 

besluitvormingsprocedure centraal. Ik beschrijf wat het doel is van besluitvorming door de 

overheid over voorgenomen activiteiten, welke kenmerken besluitvormingsprocedures heb-

ben om dat doel te kunnen bereiken en welke rol het besluit in die procedures speelt. In 2.3 

wordt de m.e.r.-procedure beschreven, waarbij duidelijk wordt gemaakt wat het doel is van 

besluitvorming op basis van m.e.r., welke kenmerken van de procedure daaraan bijdragen 

en hoe deze procedure is afgestemd op de besluitvormingsprocedure. In 2.4 karakteriseer ik 

het besluit op basis van m.e.r. als argumentatief activiteitstype. In 2.5 leid ik de institutio-

nele factoren af die van belang zijn voor de beoogde precisering van het pragma-dialectisch 

analyse-instrument.

2.2 Overheidsbesluitvorming over een voorgenomen activiteit

2.2.1 Het doel van besluitvorming door de overheid

Projecten kunnen ingrijpende gevolgen hebben, onder andere voor de werkgelegenheid, het 

milieu, recreatiemogelijkheden en de ruimtelijke ontwikkelingen in een bepaald gebied. Met 

het oog op die gevolgen, die niet alleen ingrijpend maar vaak ook onomkeerbaar zijn, is het 

van belang dat over dit soort projecten verantwoorde besluiten worden genomen. Verant-

woorde besluitvorming houdt in dat rekening wordt gehouden met de diverse gevolgen, met 

de belangen die op het spel staan en dat de te maken keuzes worden gebaseerd op gede-

gen informatie, waarbij ook is nagegaan of er geen gunstiger alternatieven zijn waarmee het 

doel kan worden bereikt of het bestaande probleem kan worden opgelost. Bovendien moeten 

besluiten op een democratische en controleerbare wijze tot stand komen, en zo veel mogelijk 

aansluiten bij bestaand beleid en eerder gemaakte beleidskeuzes.8

7 De wettelijke regelingen voor besluitvorming en voor m.e.r. worden regelmatig aangepast. In dit hoofdstuk 
wordt uitgegaan van de regelingen zoals die van kracht waren in de jaren van 1990-1996, in de beginperiode 
van de m.e.r.-regeling; dat is de periode waarin de besluiten werden bekendgemaakt die deel uitmaken van 
het onderzoeksmateriaal. Voor de beschrijving van besluitvormingsprocedures en m.e.r.-procedure ga ik uit 
van de Handleiding milieu-effectrapportage (Van Haeren, Gravendeel, Samkalden & Van Tilburg, 1994).

8 Dat overheidsbesluiten verantwoord moeten zijn, baseer ik op de Algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur (abbb’s): algemene gedragsregels die de overheid in acht moet nemen, onder meer bij het nemen 
van besluiten. Een aantal van deze beginselen is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met 
name in hoofdstuk 3 (‘Algemene bepalingen voor besluiten’). Het zorgvuldigheidsbeginsel bepaalt bijvoor-
beeld dat de overheid besluiten zorgvuldig moet voorbereiden en nemen (Awb, art. 3:2), het motiverings-
beginsel vereist dat besluiten op een deugdelijke manier worden gemotiveerd (Awb, art. 3:46). In de Awb zijn 
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Om een verantwoorde besluitvorming te realiseren zijn verschillende procedures in het 

leven geroepen voor de totstandkoming van overheidsbesluiten. Voordat grote projecten kun-

nen worden uitgevoerd, moeten altijd meer besluitvormingsprocedures worden doorlopen. 

Meestal zijn er een of meer besluiten nodig die direct betrekking hebben op het concrete pro-

ject, zoals de verlening van vergunningen voor de aanleg van bijvoorbeeld een golfbaan of een 

windmolenpark. Daarin worden voorschriften geformuleerd waarmee nadelige invloeden van 

het project zo veel mogelijk worden voorkomen. In veel gevallen moet de activiteit daarnaast 

worden opgenomen in een besluit met een bredere strekking, bijvoorbeeld in een ruimtelijk 

plan, dat een meer beleidsmatig karakter heeft. Als een project van belang is voor het regio-

nale ruimtelijke beleid, wat bijvoorbeeld het geval is bij de aanleg van een woningbouwlocatie 

in een bepaald gebied, moet het streekplan worden aangepast. Voor projecten die ingrijpen 

op het nationale ruimtelijke beleid, zoals de aanleg van een hogesnelheidslijn, is een planolo-

gische kernbeslissing (PKB) vereist.

De genoemde besluiten worden genomen door de verschillende overheidsinstanties die 

bevoegd zijn tot het nemen van een bepaald besluit. Bij een ruimtelijk plan is het bevoegd 

gezag vaak de gemeenteraad (bij een bestemmingsplan) of de provincie (bij een streekplan). 

Een besluit over een tracé voor een spoorlijn of snelweg wordt genomen door een minister of 

door het kabinet. Het komt voor, onder meer bij infrastructurele projecten, dat de overheid in 

een procedure zowel initiatiefnemer is als bevoegd gezag. In die gevallen worden de rollen 

van initiatiefnemer en bevoegd gezag doorgaans toebedeeld aan verschillende onderdelen of 

afdelingen van de betreffende instantie.

Ter illustratie kan het schema voor de besluitvorming over de aanleg van de HSL-Zuid (de 

hogesnelheidslijn van Amsterdam naar het zuiden) dienen. Achtereenvolgens werden over 

dit project onder meer de volgende besluiten genomen. Over de globale tracékeuze voor de 

hogesnelheidsspoorlijn nam de ministerraad een besluit in een Planologische Kernbeslissing. 

Vervolgens stelde de minister van Verkeer en Waterstaat in een tracébesluit het precieze tracé 

vast. Het tracé werd daarna door provincies en gemeenten opgenomen in streek- en bestem-

mingsplannen en ten slotte werden besluiten genomen over de benodigde vergunningen.

In een besluitvormingsprocedure en in het uiteindelijke besluit kunnen twee typen kwesties 

centraal staan: de toelaatbaarheid van de voorgenomen activiteit (het al dan niet verlenen 

van toestemming voor de uitvoering) of de wenselijkheid om de activiteit daadwerkelijk uit te 

voeren. Welke kwestie centraal staat, hangt af van twee factoren. 

Ten eerste het soort besluit. In besluiten die gericht zijn op een concrete activiteit, zoals 

een vergunning- of concessieverlening, staat doorgaans de toelaatbaarheid van de activiteit 

centraal. Met dat soort besluiten wordt al dan niet toestemming verleend aan de initiatief-

nemer om de activiteit uit te voeren. Heeft het besluit een meer beleidsmatig karakter, door-

dat in het besluit een bepaald beleid wordt vastgelegd met de bedoeling om dat beleid uit te 

voeren, dan staat doorgaans de wenselijkheid centraal. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval 

in een streekplan, waarin beleid wordt vastgelegd voor de ruimtelijke ontwikkeling van een 

streek, en in een Provinciaal Afvalstoffenplan (PAP), waarin het provinciaal beleid voor afval-

verwerking wordt vastgelegd. 

behalve de genoemde beginselen ook voorschriften opgenomen die ervoor zorgen dat de burgers worden 
betrokken bij de besluitvorming (Awb, afd. 3.4).
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Ten tweede, de competentie van het bevoegd gezag. Bij particuliere initiatieven is de over-

heid vaak alleen bevoegd om te beslissen over de toelaatbaarheid van de activiteit, niet over 

de uitvoering ervan.9 Bij overheidsplannen heeft het bevoegd gezag doorgaans meer zeggen-

schap en kan het ook een beslissing nemen over de uitvoering van de plannen. Is het bevoegd 

gezag tevens initiatiefnemer van het project, dan is het bevoegd gezag zelfs formeel verant-

woordelijk voor de uitvoering. Dit is het geval bij een tracévaststelling of tracébesluit, waarbij 

de minister van Verkeer en Waterstaat zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag is. De minister 

beslist dan niet alleen over de toelaatbaarheid van de aanleg van een snelweg, maar ook over 

de wenselijkheid en de uitvoering van het project.

Behalve dat het bevoegd gezag moet beslissen over de toelaatbaarheid of de wenselijk-

heid, moet het vaak ook andere keuzes maken ten aanzien van het plan. Een plan kan pas 

daadwerkelijk worden uitgevoerd als over de volgende drie elementen duidelijkheid bestaat:

1 de toelaatbaarheid en wenselijkheid van het project;

2 de plaats van het project;

3 de wijze van uitvoering van het project.

Een voorgenomen project moet ten eerste als toelaatbaar en wenselijk worden beschouwd.10 

In de praktijk wordt de wenselijkheid aangeduid als de ‘nut en noodzaak’-kwestie: is het wel 

nuttig en noodzakelijk om het project uit te voeren? Het tweede element is de plaats van 

het project: de locatie (bijvoorbeeld voor een bedrijventerrein) of het tracé (bijvoorbeeld voor 

een weg of spoorlijn). Het derde element betreft de wijze van uitvoering of het ontwerp van 

het project. Het eerste element vormt een voorwaarde voor de andere twee: als het project 

inderdaad nuttig en noodzakelijk genoeg is om door te gaan, zijn de plaats en de uitvoering 

van het project aan de orde. In de praktijk is deze volgorde overigens wel eens anders. Bij de 

Betuweroute waren tracé en uitvoering al bepaald, toen alsnog een discussie losbarstte over 

de nut en noodzaak van het project.

In een besluitvormingsprocedure kan ten aanzien van de genoemde drie elementen duide-

lijkheid worden verkregen doordat het bevoegd gezag een aantal keuzes ten aanzien daarvan 

maakt. Het bevoegd gezag maakt ter afsluiting van de besluitvormingsprocedure altijd een 

keuze ten aanzien van de toelaatbaarheid of de wenselijkheid van de activiteit (is de activiteit 

al dan niet toelaatbaar/wenselijk?).11 Daarnaast is het mogelijk dat het bevoegd gezag in de 

procedure een keuze maakt voor de plaats en/of voor de uitvoeringswijze van de acti-

viteit. Of het bevoegd gezag dergelijke keuzes moet maken, hangt af van het project 

en de procedure. Bij ruimtelijke besluiten staat doorgaans een locatiekeuze centraal, 

9 Als een particulier project moet worden opgenomen in een bestemmingsplan (een besluit dat in principe 
een beleidsmatig karakter heeft), dan wordt daarmee doorgaans alleen toestemming verleend voor de uit-
voering van het project. Wordt een particulier project in een streekplan opgenomen, dan is het daarentegen 
vaak zo dat dit project deel uitmaakt van het provinciaal beleid, waardoor de wenselijkheid centraal staat.

10 De toelaatbaarheid en wenselijkheid liggen in dit geval in elkaars verlengde. Wenselijkheid veronderstelt 
toelaatbaarheid. Ofwel: de toelaatbaarheid van een project vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de 
wenselijkheid van het project. Als het bevoegd gezag in de besluitvorming beslist dat een project toelaat-
baar is en mag worden uitgevoerd, dan is het aan de initiatiefnemer om over de wenselijkheid en de daad-
werkelijke uitvoering van het plan te beslissen.

11 Beslist het bevoegd gezag negatief over het voornemen, dan betekent dit dat wordt gekozen voor ‘niets-
doen’ ofwel het handhaven van de bestaande situatie. Deze optie wordt ook aangeduid met de term 
‘nulalternatief’.
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terwijl bij vergunning procedures vaak keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van de 

uitvoeringswijze.

Het doel van besluitvorming door de overheid is een verantwoord besluit nemen over de toe-

laatbaarheid of de wenselijkheid van een voorgenomen activiteit, en mogelijk ook over de 

plaats en de uitvoeringswijze van de activiteit. Tijdens de besluitvormingsprocedure maakt 

het bevoegd gezag de vereiste keuzes en motiveert deze in een openbaar document, dat wordt 

aangeduid met de algemene term ‘besluit’. Dit document kan, afhankelijk van het soort besluit-

vormingsprocedure, verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld van een beschikking op een 

vergunningaanvraag, de vaststelling van een nieuw of een gewijzigd ruimtelijk plan (bestem-

mingsplan, streekplan) of een ministers- of kabinetsbesluit in een brief aan de Tweede Kamer.

2.2.2 Institutionele kenmerken van besluitvormingsprocedures

Procedures waarin de overheid een besluit neemt over een ingrijpend project, hebben over het 

algemeen een duidelijk herkenbaar startpunt. Als het bevoegd gezag een besluit neemt op 

aanvraag van een andere partij, dan start de procedure doordat deze partij een aanvraag (bij-

voorbeeld voor een vergunning) indient bij het bevoegd gezag. Is het bevoegd gezag zelf initi-

atiefnemer, dan start de procedure met een mededeling van het voornemen om een bepaalde 

activiteit te ondernemen.

In besluitvormingsprocedures zijn globaal twee fasen te onderscheiden. De eerste fase is 

het opstellen en bekendmaken van een ontwerpbesluit; dit is een conceptversie van het besluit, 

gebaseerd op de informatie die op dat moment in de procedure beschikbaar is. Deze tussen-

stap in de besluitvorming is in bijna alle formele besluitvormingsprocedures opgenomen.12 De 

tweede fase is het opstellen en bekendmaken van een definitieve versie van het besluit. 

In de aanloop naar het ontwerpbesluit worden rapporten opgesteld over het project en 

de mogelijke gevolgen daarvan. De milieu-informatie die wordt verzameld in de m.e.r.-pro-

cedure maakt hier deel van uit. Daarnaast is vaak informatie beschikbaar over financiële en 

technische aspecten en over de sociaal-economische gevolgen van de voorgenomen activiteit. 

Welke informatie relevant is voor het te nemen besluit, is afhankelijk van het type besluit en 

de te maken keuzes. Als er een ruimtelijk plan (bijvoorbeeld een bestemmingsplan) moet wor-

den vastgesteld, dan is er in ieder geval informatie nodig over de ruimtelijke consequenties 

van de ingreep. Moet het bevoegd gezag beslissen over een vergunningaanvraag voor een 

afvalverwerkingsinstallatie, dan is er in ieder geval informatie nodig over het ontwerp en de 

toegepaste processen (de wijze van uitvoering). Het bevoegd gezag is wettelijk verplicht om 

te zorgen dat er voldoende informatie over de relevante feiten en belangen wordt vergaard 

(Awb, art. 3:2). Over de verzamelde informatie wordt overleg gevoerd tussen de betrokken 

partijen. Op basis van de beschikbare informatie stelt het bevoegd gezag een ontwerpbesluit 

op. Hierin wordt de genomen beslissing van een motivering voorzien. De wet vereist dat het 

besluit op een deugdelijke motivering berust (Awb, art. 3:46-3:47). Het ontwerpbesluit wordt 

bekendgemaakt in dagbladen, nieuwsbladen en soms ook in de Staatscourant en het wordt 

ter inzage gelegd.

12 Bij een aantal procedures vormt het voorontwerpbesluit een extra tussenstap.
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Op de bekendmaking van het ontwerpbesluit volgt een fase van inspraak, overleg en 

advies. In de inspraak kan een ieder die dat wil schriftelijk of mondeling reageren door een 

‘zienswijze’ in te dienen. De mogelijkheid van inspraak op besluiten is wettelijk geregeld in 

de Awb (afdeling 3.4). Voor veel besluiten is een specifieke inspraakprocedure apart geregeld, 

bijvoorbeeld in een gemeentelijke of provinciale inspraakverordening. Ter afronding van de 

inspraak moet het bestuursorgaan een verslag maken waarin de naar voren gebrachte ziens-

wijzen worden vermeld (Awb, art. 3:17). De inspraakverordening vereist doorgaans ook dat op 

deze zienswijzen een reactie wordt gegeven, bijvoorbeeld in een reactienota of in antwoord-

brieven aan de insprekers, waarbij beargumenteerd wordt aangegeven op welke punten het 

besluit al dan niet wordt aangepast.13 Over het ontwerpbesluit vindt overleg plaats tussen 

betrokken partijen en worden adviezen gegeven, in ieder geval door de wettelijke adviseurs, 

die voor een bepaald besluit verplicht moeten worden geconsulteerd. Indien nodig wordt aan-

vullende informatie verzameld. 

Na de inspraak- en adviesronde neemt het bevoegd gezag een definitief besluit en maakt 

dat bekend. Het is mogelijk dat het definitieve besluit hetzelfde behelst als het ontwerp besluit, 

maar het is ook mogelijk dat naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en adviezen 

andere keuzes zijn gemaakt. De tekst van het ontwerpbesluit kan ongewijzigd zijn overgeno-

men in de definitieve variant, maar het is ook mogelijk dat de argumentatie is aangepast, dat 

is aangegeven wat met de reacties is gedaan of dat een geheel nieuwe tekst is opgesteld. Bij 

sommige besluiten is na het besluit van het bevoegd gezag nog goedkeuring nodig van een 

of meer hogere organen: een bestemmingsplan moet bijvoorbeeld worden goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten en een planologische kernbeslissing door de Tweede en Eerste Kamer.

Het definitieve besluit vormt het mogelijke startpunt voor een nieuwe procedure. Belang-

hebbenden die een zienswijze hebben ingediend, hebben de mogelijkheid om bij het bevoegd 

gezag bezwaar te maken tegen het genomen besluit of beroep in te stellen, meestal bij de 

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In Figuur 2.1 is het verloop van een besluitvormingsprocedure schematisch weergegeven. In 

de rechter kolom is de procedure voor het vaststellen van een bestemmingsplan als voorbeeld 

uitgewerkt. Deze procedure, die relatief overzichtelijk is, laat zien hoe de algemene fasen 

van een besluitvormingsprocedure invulling kunnen krijgen. De tabel laat ook de centrale 

plaats zien die het ontwerpbesluit en het definitieve besluit in de besluitvormingsprocedure 

innemen. In het ontwerpbesluit worden keuzes gemaakt en gemotiveerd. Dit document vormt 

het vertrekpunt voor overleg, advies en een democratische toetsing in een inspraakprocedure. 

In het definitieve besluit worden reeds gemaakte keuzes bevestigd of worden op grond van de 

ingediende zienswijzen en adviezen andere keuzes gemaakt. Op het besluit kunnen beroeps- 

of bezwaarprocedures volgen.

13 Berkenbosch en Koetsenruijter (2007, pp. 15-16) beschrijven hoe zij in het kader van de besluitvorming over 
de aanleg van de N9 een ‘inspraaknotitie’ opstelden. Zij rubriceerden de zienswijzen met behulp van de stock 
issues (standaardgeschilpunten) zoals die worden toegepast in het Amerikaanse academic debate, en stelden 
een overkoepelende inspraaknotitie op. Op basis van deze notitie schreven ze antwoordbrieven aan inspre-
kers, en werkten ze de kernpunten van de inspraaknotitie vervolgens uit tot een tekst die als motivering voor 
het definitieve tracébesluit zou moeten gaan dienen.
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Besluitvormingsprocedure Bestemmingsplanprocedure

Aanvraag of bekendmaking voorgenomen activiteit Bekendmaking voorgenomen activiteit

Opstellen ontwerpbesluit

Bekendmaking ONTWERPBESLUIT

Opstellen ontwerpbestemmingsplan 
Overleg tussen betrokken overheden en diensten volgens 
art. 10 Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro)
Bekendmaking ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN

Inspraak (in inspraakprocedure), overleg, advies Inspraak (in inspraakprocedure)

Bekendmaking DEFINITIEF BESLUIT Vaststelling bestemmingsplan
Terinzagelegging BESTEMMINGSPLAN
Goedkeuring door Gedeputeerde Staten

Beroep (in beroepsprocedure) Beroep (in beroepsprocedure)

Figuur 2.1 Fasering van besluitvormingsprocedures en uitwerking voor 

de bestemmingsplanprocedure

2.3 Milieueffectrapportage als hulpmiddel voor de besluitvorming

2.3.1 Het doel van besluitvorming op basis van m.e.r. 

Als een voorgenomen project mogelijk ernstig nadelige gevolgen voor het milieu heeft, 

bestaat de verplichting om voor dit project de m.e.r.-procedure te doorlopen.14 Deze verplich-

ting maakt deel uit van de m.e.r.-regeling, die in 1986 van kracht werd en is opgenomen in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm).15 De m.e.r.-procedure is een onderzoekspro-

cedure waarin informatie wordt verzameld over de te verwachten milieugevolgen van een 

voorgenomen project. De planontwikkelaar of initiatiefnemer stelt een milieueffectrapport 

op, waarin de te verwachten gevolgen van het plan en van relevante alternatieven op sys-

tematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven. Dit rapport wordt een MER 

genoemd – niet te verwarren met m.e.r., de afkorting voor de procedure, de regeling en het 

beleidsinstrument. Het MER wordt overlegd aan het bevoegd gezag, dat de informatie moet 

betrekken in de besluitvorming over het project. De m.e.r.-procedure wordt altijd uitgevoerd 

ten behoeve van een ‘cruciaal’ besluit; welk besluit cruciaal is, is aangegeven in het Besluit 

m.e.r.16 Het document waarin het genomen besluit bekend wordt gemaakt, het ‘besluit op 

basis van m.e.r.’, staat centraal in dit onderzoek.

14 Ik heb voor deze paragraaf gebruik gemaakt van een hoofdstuk over de m.e.r.-procedure uit Milieu-effectrap-
portage: methoden, effecten en resultaten (Van der Geest & Delleman, 1995, pp. 19-28). Daarnaast heb ik me 
gebaseerd op de Handleiding milieu-effectrapportage (Van Haeren et al., 1994).

15 De m.e.r.-regeling werd op 10 mei 1986 door het parlement aanvaard en opgenomen in de Wet algemene 
bepalingen milieuhygiëne (Wabm, Stb. 1986, 211). Het beleid is geëffectueerd op 20 mei 1987 in het Besluit 
milieu-effectrapportage, de belangrijkste uitvoeringsregeling van de wet. In 1993 is de regeling opgenomen 
in hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer.

16 In het Besluit m.e.r. (1987, 1994) is de ‘werkingssfeer’ van de wet vastgelegd: de werkingssfeer geeft aan voor 
wat voor soort activiteiten een m.e.r. verplicht is en ten behoeve van welk besluit de m.e.r. moet worden 
uitgevoerd. De werkingssfeer is gevat in lijsten die als bijlagen bij het Besluit m.e.r. zijn opgenomen. Als er 
geen specifiek op de activiteit gericht (sector)besluit is waaraan de m.e.r. kan worden gekoppeld, is gekozen 
voor ‘de vaststelling van een ruimtelijk plan dat als eerste in de mogelijke aanleg voorziet’ (bijvoorbeeld een 
streekplan of een bestemmingsplan).
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De m.e.r.-regeling heeft als hoofddoel het milieubelang een volwaardige plaats te geven in 

de besluitvorming over activiteiten met mogelijk ernstig nadelige milieugevolgen. De regeling 

werd ingevoerd vanuit het idee dat de milieuaspecten in de besluitvorming werden onder-

gewaardeerd ten opzichte van onder meer sociaal-economische, financiële en technische 

belangen. Bij veel projecten werd zelfs helemaal niet onderzocht in hoeverre ze het milieu 

nadelig zouden beïnvloeden; dat bleek vaak pas achteraf. De m.e.r.-regeling, die ervoor moet 

zorgen dat voortaan op een volwaardige manier rekening wordt gehouden met het milieu-

belang, heeft twee nevendoelen. Een daarvan is het stroomlijnen van de besluitvorming. 

Omdat over ingrijpende projecten in het algemeen meer besluiten moeten worden genomen 

en ook nog vaak door verschillende overheidsinstanties, ontstaat er al snel een onoverzichte-

lijke situatie. M.e.r. moet bijdragen aan het afstemmen van procedures en het transparanter 

laten verlopen van de besluitvorming. Het tweede nevendoel is het verbeteren van de milieu-

attitude door ‘verinnerlijking’: de houding van betrokkenen ten opzichte van het milieu zou 

erdoor moeten worden verbeterd.

Wanneer kan de plaats van het milieubelang in de besluitvorming als ‘volwaardig’ wor-

den beschouwd? In de wet is dit niet nader omschreven; er is alleen gesteld dat het bevoegd 

gezag bij het nemen van een besluit waarvoor een MER is gemaakt, rekening moet houden 

met alle gevolgen die de activiteit waarop het besluit betrekking heeft, voor het milieu kan 

hebben (Wm, art. 7.35, lid 1). In onderzoek naar de effectiviteit van milieueffectrapportage 

uit 2011 en 2012 is nagegaan in hoeverre de volwaardige plaats voor het milieubelang door 

m.e.r. inmiddels is gerealiseerd.17 Daarbij is gekeken naar de ‘doorwerking’ van m.e.r., dat wil 

zeggen de invloed van het MER en van de adviezen van de Commissie m.e.r. op het besluit 

van het bevoegd gezag (Wolbers, Oostdijk, Wesselink & Helder, 2012, p. 2). Die invloed op 

het besluit houdt in dat m.e.r. bijdraagt aan het vergroten van de ‘milieuvriendelijkheid’ van 

de initiatieven (Runhaar, Arts, Van Laerhoven & Driessen, 2011). Een van de conclusies is dat 

m.e.r. effectief is en dat de volwaardige plaats voor het milieubelang dus is gerealiseerd: ‘Het 

algemene doel van m.e.r., te weten het laten meewegen van het milieubelang in de besluit-

vorming, wordt gehaald. Sterker nog: in veel gevallen leidt het tot aanpassingen in het besluit’ 

(Wolbers et al., 2012, p. 32). Uit deze conclusie kan worden afgeleid dat een volwaardige plaats 

voor het milieubelang niet per se inhoudt dat voor een andere oplossing wordt gekozen dan 

zonder het m.e.r. het geval zou zijn geweest; het houdt alleen in dat het bevoegd gezag de 

informatie uit het MER laat meewegen bij het nemen van het besluit.

Het in 2.2.1 geformuleerde doel van overheidsbesluitvorming op basis van m.e.r. kan nu 

als volgt worden gepreciseerd: een verantwoord besluit nemen over de wenselijkheid of toe-

laatbaarheid van een voorgenomen m.e.r.-plichtige activiteit en mogelijk ook over de plaats 

en de uitvoeringswijze van de activiteit, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met 

het milieubelang.18

17 Deze onderzoeken naar de effectiviteit van milieueffectrapportage werden in 2011 en 2012 in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door onderzoekers van de RUU en de RUG (Runhaar, 
Arts, Van Laerhoven & Driessen, 2011) en organisatieadviesbureau Berenschot (Wolbers, Oostdijk, Wesselink 
& Helder, 2012). Het betreft onderzoeken naar de gepercipieerde effecten van m.e.r. 

18 De volwaardige plaats in de besluitvorming kan ook worden gezien als een precisering van ‘verantwoord’ 
besluit.
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2.3.2 Institutionele kenmerken van de m.e.r.-procedure

De m.e.r.-procedure is een onderzoeksprocedure die erop is gericht te achterhalen wat de 

milieu gevolgen zijn van een activiteit en van relevante alternatieven. De verzamelde informa-

tie vormt input voor de besluitvorming, naast informatie over andersoortige aspecten van het 

plan. Om ervoor te zorgen dat het milieuonderzoek op een gedegen manier plaatsvindt en dat 

de verzamelde informatie daadwerkelijk wordt meegewogen in de besluitvorming, zijn aan 

het milieuonderzoek diverse eisen gesteld. De procedurele vereisten die van belang zijn voor 

de analyse van besluiten op basis van m.e.r worden in deze paragraaf besproken.19

De belangrijkste partijen in de procedure zijn, net als in de besluitvormingsprocedure, het 

bevoegd gezag en de initiatiefnemer. De initiatiefnemer (IN) is een particulier of een overheids-

organisatie – bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of een regionale directie van Rijkswater-

staat – die een activiteit wil ondernemen. De initiatiefnemer wil dat er een besluit over de 

activiteit wordt genomen en moet daarvoor de m.e.r.-procedure doorlopen. Het bevoegd 

gezag (BG) is de overheidsinstantie die bevoegd is (of de overheidsinstanties die bevoegd 

zijn) om over de activiteit een besluit te nemen. Andere partijen zijn de wettelijke adviseurs20, 

waarvan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) de belangrijkste is, en 

insprekers. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke commissie met een uitgebreid netwerk 

van deskundigen op milieugebied die is ingesteld om de kwaliteit van milieueffectrapportage 

te bewaken en te bevorderen. Ze vervult daarmee een belangrijke rol als adviseur van het 

bevoegd gezag.21 Insprekers zijn personen of organisaties (omwonenden en belangengroepen, 

zoals wijkverenigingen en milieuorganisaties) die participeren in het besluitvormingsproces 

door hun mening of ‘zienswijze’ kenbaar te maken. 

De m.e.r.-procedure verloopt als volgt. Een initiatiefnemer die een m.e.r.-plichtige activiteit 

wil uitvoeren, meldt dit aan het bevoegd gezag.22 Na overleg met het bevoegd gezag en de 

Commissie m.e.r. stelt de initiatiefnemer vervolgens een startnotitie op, waarin de voorgeno-

men activiteit en de consequenties die de activiteit kan hebben voor het milieu in grote lijnen 

worden omschreven. Vaak worden ook mogelijke alternatieven voor de activiteit aangegeven, 

maar dat is niet verplicht. Als de startnotitie is afgerond, meldt de initiatiefnemer het voorne-

men aan het bevoegd gezag en voegt de startnotitie daarbij.

Het bevoegd gezag maakt het voornemen en de startnotitie bekend door middel van 

advertenties in regionale bladen, dagbladen en de Staatscourant. Vaak worden er informatie - 

19 Voor de analyse van argumentatie voor een keuze in besluiten zijn verschillende procedurele voorschriften 
en andere factoren van belang die van invloed zijn op het besluit. Tot die factoren behoren ook de documen-
ten die in de procedure worden opgesteld: deze maken niet alleen deel uit van de macro-context, maar ook 
van de intertekstuele context van concrete besluiten. Bij de analyse is het zinvol om deze documenten te 
raadplegen, omdat ze aanwijzingen kunnen verschaffen voor de reconstructie van de argumentatie.

20 Een wettelijke adviseur die, net als de Commissie m.e.r., bij elke m.e.r. geconsulteerd wordt, is de inspecteur 
Milieuhygiëne. Daarnaast moeten er ook altijd een of meer adviseurs in het kader van de besluitvormings-
procedure worden geraadpleegd.

21 Per procedure wordt een werkgroep met deskundigen samengesteld, die het bevoegd gezag adviseert, eerst 
over de richtlijnen voor het op te stellen MER en later over de juistheid en de volledigheid van het MER.

22 Voordat de initiatiefnemer de activiteit aan het bevoegd gezag meldt, bekijkt hij eerst of de activiteit 
m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is. Vervolgens meldt de initiatiefnemer het voornemen aan het 
bevoegd gezag. Geldt voor het voornemen de beoordelingsplicht, dan besluit het bevoegd gezag binnen zes 
weken of er voor die activiteit een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen.
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bijeenkomsten georganiseerd. Het overleg dat hierop volgt en waaraan alle actoren deelne-

men, is gericht op het vaststellen van richtlijnen voor de inhoud van het MER. Deze richtlijnen 

moet de initiatiefnemer van een project in acht nemen bij het opstellen van het MER. In de 

richtlijnen wordt aangegeven welke alternatieven en welke milieugevolgen in het MER moe-

ten worden behandeld. Daarnaast kan worden aangegeven welke mate van detaillering nodig 

is en welke technieken moeten worden toegepast om de milieugevolgen te voorspellen en te 

beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de informatie in het MER zo veel mogelijk moet 

worden toegespitst op de besluitvorming. Het bevoegd gezag gezag en de initiatiefnemer 

overleggen over de inhoud van de richtlijnen. De adviseurs, waaronder de Commissie m.e.r., 

brengen hierover een advies uit en de insprekers krijgen de mogelijkheid om hun zienswijze 

over de gewenste inhoud van het MER kenbaar te maken. Vervolgens stelt het bevoegd gezag 

de richtlijnen op, waarbij het zich baseert op de wettelijke eisen aan milieueffectrapporten, de 

startnotitie en de ingediende zienswijzen en adviezen. Het richtlijnenadvies van de Commis-

sie m.e.r. is hierbij veelal bepalend: het wordt in veel gevallen geheel of grotendeels door het 

bevoegd gezag overgenomen. 

De initiatiefnemer stelt het MER op en kan hierbij gebruik maken van de kennis van inge-

nieursbureaus, onderzoeksinstituten of andere externe organisaties. De wet stelt dat in het 

MER een beschrijving moet worden gegeven van de voorgenomen activiteit, de wijze waarop 

zij zal worden uitgevoerd, het doel van de activiteit en de besluiten die reeds zijn genomen en 

nog moeten worden genomen (Wm 1994, art. 7.10). Naast de voorgenomen activiteit moeten 

ook de volgende opties worden beschreven:

 – de bestaande milieusituatie en de te verwachten ontwikkeling als de activiteit niet wordt 

uitgevoerd;

 – de alternatieven voor de activiteit die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden 

genomen; hieronder valt in ieder geval het meest milieuvriendelijke alternatief of MMA. 

Het niet-uitvoeren van de activiteit wordt ook wel het nulalternatief of de ‘autonome ont-

wikkeling’ genoemd. Dit is meestal geen realistisch alternatief; het fungeert als referentieal-

ternatief voor de beoordeling van de andere alternatieven. Het MMA moet wel een redelijk 

alternatief zijn, en kan daarnaast ook een belangrijke functie vervullen als referentiepunt voor 

de vergelijking van andere alternatieven. Een alternatief dat vaak wordt onderzocht, is het 

nulplusalternatief, dat een aanpassing van de bestaande situatie inhoudt. Als de voorgeno-

men activiteit bijvoorbeeld betekent dat een nieuwe weg wordt aangelegd vanwege geluids-

overlast van het huidige wegverkeer, dan kan het nulplusalternatief inhouden dat bij de 

bestaande weg maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast te beperken, zoals het 

verlagen van de maximumsnelheid en het plaatsen van geluidsschermen. Daarnaast worden, 

afhankelijk van het project, vaak locatiealternatieven en uitvoeringsalternatieven (alternatie-

ven in het ontwerp, in tijd of fasering, enzovoort) in het MER uitgewerkt.

De kern van het MER wordt gevormd door de milieu-informatie (Wm, art. 7.10):

 – een beschrijving van de milieugevolgen van de activiteit en de alternatieven;

 – een vergelijking van de autonome ontwikkeling met de milieugevolgen van de activiteit 

en van de alternatieven.
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In de Handleiding milieu-effectrapportage (Van Haeren, Gravendeel, Samkalden & Van Tilburg, 

1994, p. 85) is een hoofdindeling gegeven van milieuaspecten die in veel MER’en aan bod 

komen:

Natuurlijk milieu:

 – landschap (inclusief archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie)

 – bodem, grond- en oppervlaktewater

 – ecologie (biotisch milieu)

Woon- en leefmilieu:

 – geluid (en trillingen)

 – luchtverontreiniging

 – leefklimaat en veiligheid/risico

De milieu-informatie wordt samengevat in een vergelijkingstabel, waarin de milieugevolgen 

van de voorgenomen activiteit, de alternatieven en de autonome ontwikkeling worden weer-

gegeven. De vergelijkingstabel vormt een belangrijk hulpmiddel bij het maken van keuzes in 

de besluitvorming. Om de alternatieven nog beter met elkaar te vergelijken kan een speciale 

vergelijkingsmethode zijn toegepast, bijvoorbeeld een multicriteria-analyse (MCA).23 Het is 

mogelijk dat de initiatiefnemer in het MER op basis van de vergelijking een voorkeursalter-

natief aanwijst.

De initiatiefnemer dient het MER in bij het bevoegd gezag. Dat controleert of het MER vol-

ledig en juist is, uitgaande van de wettelijke eisen en de opgestelde richtlijnen, en velt hierover 

een aanvaardbaarheidsoordeel. Dit is een voorlopig oordeel; het MER wordt later in de proce-

dure grondiger getoetst. Wordt het MER door het bevoegd gezag aanvaardbaar bevonden, 

dan wordt het samen met het in de besluitvormingsprocedure vereiste ontwerpbesluit (of 

een vergunningaanvraag) bekendgemaakt, ter inzage gelegd en toegestuurd aan de wette-

lijke adviseurs en de Commissie m.e.r. Wordt het MER niet aanvaardbaar bevonden, dan moet 

het worden aangevuld.

Na publicatie van het MER brengen de wettelijke adviseurs advies uit en wordt inspraak 

georganiseerd, gecombineerd met de inspraak op het ontwerpbesluit. In de inspraak op het 

MER, die is geregeld in de Wet Milieubeheer, kunnen belanghebbenden en belangengroepen 

reageren op de juistheid en volledigheid van het MER, gezien de richtlijnen en de wettelijke 

eisen. Ook de Commissie m.e.r. toetst het MER hieraan en stelt op basis van deze toetsing en 

de resultaten van de inspraak een toetsingsadvies op. Hierin wordt een oordeel uitgesproken 

over de kwaliteit van het MER. Naar aanleiding hiervan kan nog een aanvulling op het MER 

vereist zijn.

Na het toetsingsadvies volgt de besluitvorming door het bevoegd gezag, waarbij een keuze 

wordt gemaakt uit de onderzochte alternatieven. Het besluit wordt genomen in het kader van 

de besluitvormingsprocedure, die in 2.2.2 is besproken. Aan het besluit worden echter niet 

alleen eisen gesteld vanuit de besluitvormingsprocedure, maar ook vanuit de m.e.r.-regeling. 

23 Een MCA-methode is een weegmethode om alternatieven te vergelijken, waarbij aan de criteria gewicht 
wordt toegekend. Voor verschillende gewichtverdelingen wordt vervolgens een rangordening van de alter-
natieven bepaald. Met een gevoeligheidsanalyse kan worden vastgesteld in hoeverre de volgorde van de 
alternatieven wijzigt bij een veranderde gewichtverdeling (Mooren, 1995, pp. 59-78).
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Zo is het bevoegd gezag verplicht om bij het nemen van het besluit rekening te houden met 

alle gevolgen voor het milieu. Ook moet het besluit worden voorzien van een motivering 

waaruit blijkt op welke manier rekening is gehouden met de alternatieven, de milieugevol-

gen, het toetsingsadvies en de ingediende reacties (Wm, art. 7.37). Het gemotiveerde besluit 

wordt openbaar gemaakt. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep of bezwaar 

aantekenen. 

Tegelijkertijd met het besluit moet het bevoegd gezag een evaluatieprogramma vaststel-

len, dat tijdens of na de uitvoering van de activiteit moet worden uitgevoerd. Op die manier 

kan worden nagegaan welke effecten de activiteit werkelijk voor het milieu heeft en of de 

effecten die optreden binnen de gestelde grenzen blijven. 

In Figuur 2.2 wordt het verloop van de m.e.r.-procedure schematisch weergegeven.24 Per fase 

zijn de handelingen weergegeven en het resultaat daarvan. Aan de handelingen en documen-

ten zijn verschillende eisen gesteld, die van invloed zijn op het besluit dat op basis van onder 

meer het MER wordt genomen en op het document waarin dat besluit wordt gemotiveerd.

Fase en resultaat Handelingen

Startnotitie (IN) IN meldt activiteit
IN, BG en Commissie m.e.r. voeren informeel overleg
IN meldt voornemen, dient startnotitie in

Richtlijnen voor het MER (BG) BG maakt voornemen bekend en startnotitie openbaar
Inspraak en advies WA
Commissie m.e.r. geeft richtlijnenadvies
BG en IN voeren overleg
BG stelt richtlijnen voor inhoud MER vast

MER (IN) IN stelt MER op en dient het in bij BG

Aanvaardbaarheidsbeoordeling (BG) BG beoordeelt aanvaardbaarheid van MER
Indien MER aanvaardbaar is: bekendmaking

Zienswijzen (Insprekers), 
Adviezen (WA) en 
Toetsingsadvies (Commissie m.e.r.)

Inspraak (in inspraakprocedure), advies WA
Commissie m.e.r. geeft toetsingsadvies over MER

BESLUIT (BG)

Beroepschrift, bezwaarschrift

BG neemt besluit (in besluitvormingsprocedure) en stelt 
evaluatieprogramma vast
BG maakt besluit en motivering openbaar
Belanghebbenden starten desgewenst beroepsprocedure
IN voert activiteit uit, BG zorgt voor evaluatie

IN = initiatiefnemer, BG = bevoegd gezag, WA = wettelijke adviseurs, MER = milieueffectrapport, 
Commissie m.e.r. = Commissie voor de milieueffectrapportage 

Figuur 2.2 Handelingen per fase van de m.e.r.-procedure

24 Figuur 2.2 is gebaseerd op Van der Geest en Delleman (1995, p. 23), Figuur 2.2 Verloop van de m.e.r.-proce-
dure, en Van Haeren et al. (1994, p. 20), Figuur 2.2 Overzicht van de m.e.r.-procedure: PM.
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2.3.3 De koppeling van m.e.r. aan een besluitvormingsprocedure

De initiatiefnemer van een m.e.r.-plichtige activiteit doorloopt de m.e.r.-procedure en de 

besluitvormingsprocedure parallel aan elkaar, waarbij de m.e.r.-procedure is gekoppeld aan 

de besluitvormingsprocedure. De besluitvormingsprocedure vormt de hoofdprocedure en 

wordt ook aangeduid als de ‘moederprocedure’. Stappen in de m.e.r.-procedure worden zo 

veel mogelijk afgestemd op stappen in de moederprocedure. De bekendmaking van het MER 

vindt tegelijkertijd plaats met de bekendmaking van het ontwerpbesluit in de moederpro-

cedure.25 De inspraak op het MER wordt vervolgens gecombineerd met de inspraak op het 

ontwerpbesluit.26

In Figuur 2.3 is de procedurele context van besluitvorming op basis van m.e.r. schematisch 

weergegeven. Het voornemen en de startnotitie worden tegelijkertijd bekendgemaakt. Het 

MER wordt samen met een document in de besluitvormingsprocedure bekendgemaakt en 

ter inzage gelegd, doorgaans met het ontwerpbesluit. Voor beide procedures vindt (gecombi-

neerd) inspraak plaats. De in de m.e.r.-procedure verzamelde en getoetste informatie vormt 

input voor de besluitvorming (aangegeven met een pijl). Als het definitieve besluit bekend is 

gemaakt, kan door belanghebbenden een nieuwe procedure worden gestart om beroep of 

bezwaar aan te tekenen.

Besluitvorming op basis van m.e.r

Besluitvormingsprocedure

Voornemen IN

(rapporten over aspecten van 
de voorgenomen activiteit)

M.e.r.-procedure 
Startnotitie IN

Inspraak en advies
Richtlijnen voor het MER van BG

Indienen MER bij BG

Bekendmaking ONTWERPBESLUIT Aanvaardbaarheidsbeoordeling MER
Bekendmaking MER

Adviezen WA Inspraakprocedure
Inspraak

m.b.t. ontwerpbesluit

Inspraakprocedure
Inspraak

m.b.t. MER

Adviezen WA

[————————————————————  Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Bekendmaking DEFINITIEF BESLUIT

Beroeps-/bezwaarprocedures
Beroep en bezwaar

IN = initiatiefnemer, WA = wettelijk adviseurs, BG = bevoegd gezag, MER = milieueffectrapport

Figuur 2.3 De procedurele context van besluitvorming op basis van m.e.r.

25 Als een voorontwerpbesluit in de procedure is opgenomen, vindt de bekendmaking van het MER plaats in 
combinatie met dat document.

26 Bij een aantal procedures is de koppeling anders. Bij een vergunningverlening bijvoorbeeld wordt het MER 
samen met de vergunningaanvraag bekendgemaakt; het ontwerpbesluit volgt in een later stadium. In de 
Tracéwetprocedure wordt het MER niet gekoppeld aan het ontwerpbesluit, maar aan de daaraan vooraf-
gaande trajectnota, een rapport waarin van de mogelijke tracés een technische uitwerking wordt gegeven 
en andere gevolgen worden beschreven dan de milieugevolgen. Zo’n trajectnota wordt doorgaans met het 
MER gecombineerd tot een trajectnota/MER.
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2.4 Een argumentatieve karakterisering van het besluit op basis 
van m.e.r. 

2.4.1 Het besluit op basis van m.e.r. als argumentatief activiteitstype

Binnen de institutionele context van besluitvorming op basis van m.e.r. vinden verschillende 

communicatieve activiteiten plaats. Tijdens de procedures wordt overleg gepleegd tussen 

de betrokken partijen, er worden documenten opgesteld, zoals een startnotitie en een MER, 

er worden adviezen uitgebracht, inspraakreacties ingediend, en tot slot wordt er een besluit 

opgesteld. Deze communicatieve activiteiten vinden plaats binnen wat een communicatief 

‘domein’ wordt genoemd (Van Eemeren, 2010, p. 130). De communicatieve activiteiten in de 

context van besluitvorming op basis van m.e.r. kunnen worden gezien als activiteiten die val-

len binnen het domein van de juridisch-bestuurlijke communicatie.27 Deze communicatie is 

gericht op beleids- en besluitvorming, waarbij de interactie tussen partijen en de uitwisseling 

van informatie plaatsvindt volgens formele regels en wettelijke procedures, met als beoogd 

resultaat een overheidsdocument dat een juridische status heeft. 

Het institutional point ofwel de institutionele portee of grondgedachte van communi-

catieve activiteiten in het juridisch-bestuurlijke domein is in het algemeen een bijdrage te 

leveren aan verantwoorde overheidsbesluitvorming (Van Eemeren, 2010, pp. 129-131). In de 

context van besluitvorming over m.e.r.-plichtige activiteiten zijn de communicatieve activi-

teiten, zoals besproken in 2.3.1, meer specifiek gericht op het nemen van een verantwoord 

besluit over de wenselijkheid of toelaatbaarheid van de voorgenomen activiteit, en mogelijk 

ook over de plaats en de uitvoeringswijze, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden 

met het milieubelang.

Als communicatieve activiteiten geconventionaliseerd zijn en deze conventionalisering 

bijdraagt aan het realiseren van het institutional point, wordt gesproken van communicatieve 

activiteitstypen (Van Eemeren, 2010, p. 139). In deze activiteitstypen wordt gebruik gemaakt 

van specifieke genres. Het overheidsbesluit op basis van m.e.r. kan worden beschouwd als een 

specifiek communicatief activiteitstype, waarin het genre adjudication ofwel ‘rechtspraak’ 

wordt toegepast met het oog op een verantwoorde besluitvorming (Van Eemeren 2010, 

p. 147). Overheidsbesluiten hebben duidelijke overeenkomsten met gerechtelijke uitspraken 

of vonnissen. Het besluit op basis van m.e.r. is namelijk een document met een juridische 

status, waarin de beslissing van een onafhankelijke instantie, die een rol heeft die vergelijk-

baar is met die van een rechter in een juridisch proces, kenbaar wordt gemaakt en wordt 

verantwoord.

Een besluit op basis van m.e.r. is een argumentatieve tekst: het bevoegd gezag motiveert 

daarin een beslissing over een voorgesteld project. In de tekst wordt argumentatie aange-

voerd voor de gemaakte keuzes ten aanzien van het project. Besluiten kunnen dan ook wor-

den gezien als een argumentatief activiteitstype. 

27 Voor de meeste communicatieve activiteiten in dit domein geldt dat ze tevens deel uitmaken van het 
domein ‘overheidscommunicatie’. Het hoofddoel van overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht 
van de burger op informatie van de overheid. Hierdoor kunnen burgers het beleid van de overheid beoor-
delen en beïnvloeden. Dit recht ligt vast in de Grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De 
overheid moet deze informatie actief openbaar maken. Burgers kunnen de overheid ook zelf benaderen voor 
informatie. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie)
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Besluitvorming op basis van m.e.r

Aanvraag / bekendmaking VOORNEMEN
Start hoofddiscussie over toelaatbaarheid/ 

wenselijkheid voorgenomen activiteit

Startnotitie
Start subdiscussie m.e.r. over milieugevolgen

Indienen MER
Aanvaardbaarheidsoordeel BG

Voorlopige beëindiging subdiscussie m.e.r.

Bekendmaking ONTWERPBESLUIT
Voorlopige beëindiging hoofddiscussie besluit

Start subdiscussies inspraak en advies

Bekendmaking MER 
Start subdiscussies inspraak en advies  

n.a.v. MER

Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Bekendmaking DEFINITIEF BESLUIT
Beëindiging hoofddiscussie besluit en formele beëindiging subdiscussies

Start vervolgdiscussies bezwaar en beroep

Uitspraak op bezwaar (BG) of beroep (rechter)
Beëindiging vervolgdiscussies bezwaar en beroep

m.e.r. = milieueffectrapportage, MER = milieueffectrapport, BG = bevoegd gezag,
Commissie m.e.r. = Commissie voor de milieueffectrapportage

Figuur 2.4 De rol van het (ontwerp-)besluit in discussies in de institutionele context

Het besluit vervult een functie in een aantal discussies in de institutionele context. Deze 

discussies zijn schematisch weergegeven in Figuur 2.4. De hoofddiscussie (aangegeven in de 

linker kolom) is de discussie tussen de initiatiefnemer van een voorgenomen activiteit en het 

bevoegd gezag dat over de activiteit een verantwoord besluit moet nemen en daarbij bepaalde 

keuzes moet maken. De discussie wordt gevoerd in het kader van de besluitvormingsproce-

dure. De initiatiefnemer brengt bij het bekendmaken van zijn voornemen een standpunt naar 

voren dat betrekking heeft op de door hem geplande activiteit. Het bevoegd gezag neemt in 

het ontwerpbesluit een voorlopig en in het definitieve besluit een definitief standpunt in over 

dit plan.

In de hoofddiscussie wordt gebruik gemaakt van informatie en argumentatie die naar 

voren is gebracht in een aantal subdiscussies. In de m.e.r.-procedure (in de rechter kolom van 

Figuur 2.4) voeren de initiatiefnemer, het bevoegd gezag en de Commissie m.e.r. een subdis-

cussie over de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor. De 

initiatiefnemer presenteert informatie hierover in het MER, het bevoegd gezag neemt hierover 

bij de aanvaardbaarheidsoordeling een voorlopig standpunt in, en de Commissie m.e.r. brengt 

over de inhoud van het MER een toetsingsadvies uit. In de inspraak- en adviesronde die deel 

uitmaakt van de m.e.r.-procedure vinden over de inhoud van het MER aparte discussies plaats 

tussen de genoemde partijen, insprekers en adviseurs. In het definitieve besluit beëindigt het 

bevoegd gezag alle subdiscussies over de milieugevolgen. In de hoofddiscussie wordt gebruik 

gemaakt van de getoetste milieu-informatie die het resultaat vormt van deze subdiscussies.

In de hoofddiscussie wordt behalve van informatie over de milieugevolgen ook gebruik 

gemaakt van informatie over andere aspecten van het project, bijvoorbeeld over de sociaal-

economische en ruimtelijke gevolgen van het project. Deze informatie wordt verkregen uit 

subdiscussies in de inspraak- en adviesronde naar aanleiding van het ontwerpbesluit. In het 

ontwerpbesluit neemt het bevoegd gezag een (voorlopig) beargumenteerd standpunt in 

over het voornemen. Daarop vinden er discussies plaats over verschillende aspecten van het 
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besluit. Het bevoegd gezag reageert, doorgaans in een apart document, op de zienswijzen en 

neemt alle bevindingen mee in de eindafweging. In het definitieve besluit worden ook deze 

subdiscussies formeel beëindigd.

Het definitieve besluit is altijd het potentiële startpunt voor vervolgdiscussies tussen 

bevoegd gezag en belanghebbenden die bezwaar of beroep aantekenen tegen het besluit (in 

het onderste gedeelte van de figuur).28 Deze discussies worden beslecht door het bevoegd 

gezag of de rechter.

Het besluit op basis van m.e.r. speelt een rol in zowel de hoofddiscussie als de subdiscussies 

die in de institutionele context worden gevoerd. Het document kent twee varianten: het ont-

werpbesluit en het definitieve besluit. In het ontwerpbesluit betekent het innemen van het 

hoofdstandpunt door het bevoegd gezag de voorlopige beëindiging van de discussie met de 

initiatiefnemer over het voornemen; het vormt tevens de potentiële start van discussies met 

belanghebbenden en adviseurs. Het institutionele doel van het ontwerpbesluit is dan ook het 

kenbaar maken, verantwoorden en ter toetsing voorleggen van het voorlopige besluit. In een 

definitief besluit betekent het innemen van het hoofdstandpunt door het bevoegd gezag de 

beëindiging van de discussie met de initiatiefnemer over de voorgenomen activiteit en de 

beëindiging van alle subdiscussies; daarnaast betekent dit besluit de potentiële start van dis-

cussies met belanghebbenden in een beroeps- of bezwaarprocedure. Het institutionele doel 

van dit besluit kan worden geformuleerd als het kenbaar maken en verantwoorden van het 

besluit en het mogelijk maken van een toetsing.

Het ontwerpbesluit en het definitieve besluit kunnen worden gezien als varianten van het 

argumentatief activiteitstype ‘besluit op basis van m.e.r.’. In beide varianten van het besluit 

voert het bevoegd gezag argumenten aan om de inititiatiefnemer van het voorgenomen pro-

ject te overtuigen van de gemaakte keuzes. Daarnaast anticipeert het bevoegd gezag in het 

ontwerpbesluit op reacties van insprekers en adviseurs en in het definitieve besluit op kriti-

sche reacties in mogelijke beroepsprocedures.

Om in dit hoofdstuk de institutionele factoren te kunnen inventariseren die van belang zijn 

voor argumentatie voor een keuze in besluiten op basis van m.e.r., moet het besluit argu-

mentatief worden gekarakteriseerd. Dat houdt binnen het pragma-dialectisch kader in dat de 

argumentatieve praktijk wordt vergeleken met het ideaalmodel van een kritische discussie. Er 

vindt een analyse plaats van de manier waarop de discussie in een besluit op basis van m.e.r. 

zich ontwikkelt. Dit gebeurt aan de hand van vier aandachtspunten, die corresponderen met 

de vier fasen van een kritische discussie: de initiële situatie (de confrontatiefase), de uitgangs-

punten (de openingsfase), de argumentatieve middelen (de argumentatiefase) en het moge-

lijke discussieresultaat (de afsluitingsfase). In het vervolg van deze paragraaf worden deze 

punten uitgewerkt voor zowel het ontwerpbesluit als het definitieve besluit.

28 In sommige besluitvormingsprocedures vindt eerst nog een discussie plaats met een instantie die het besluit 
moet goedkeuren (bijvoorbeeld de Tweede Kamer).
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2.4.2 De initiële situatie 

In de confrontatiefase van een kritische discussie ontstaat een verschil van mening doordat 

een bepaalde partij een standpunt ten opzichte van een propositie naar voren brengt en een 

andere partij daaraan minimaal twijfel uit. De intiële situatie, die de empirische pendant 

vormt zowel voor het ontwerpbesluit als het definitieve besluit, wordt hier gekarakteriseerd.

Ontwerpbesluit
De propositie die in de besluitvormingsprocedure centraal staat, is de volgende:

p =   de voorgenomen activiteit VA mag/moet [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze U] 

worden uitgevoerd

In propositie p staat de toelaatbaarheid dan wel wenselijkheid van de activiteit centraal. Voor 

de toelaatbaarheid wordt de formulering ‘mogen’ gebruikt, voor de wenselijkheid de formu-

lering ‘moeten’. Daarnaast is in de propositie de mogelijkheid opgenomen dat er keuzes zijn 

gemaakt ten aanzien van de plaats en de uitvoeringswijze van de activiteit.

De initiatiefnemer van de activiteit heeft bij de aanvang van de besluitvormingsprocedure 

zijn voornemen om de activiteit uit te voeren kenbaar gemaakt. Hij heeft daarbij een positief 

standpunt ingenomen ten opzichte van een initiële propositie p
i
: de voorgenomen activiteit 

mag/moet (op plaats P) (volgens uitvoeringswijze U) worden uitgevoerd. De keuzes ten aan-

zien van de plaats en de uitvoeringswijze zijn optioneel. Soms staat bijvoorbeeld alleen de 

locatiekeuze voor een bepaald project ter discussie en is de uitvoeringswijze geen kwestie 

in de procedure. Het is ook mogelijk dat er ten aanzien van de plaats of de uitvoeringswijze 

meer keuzes moeten worden gemaakt. Zo kan de uitvoeringswijze betrekking hebben op ver-

schillende ontwerpaspecten van de activiteit. Bij de aanleg van een weg kan bijvoorbeeld een 

keuze worden gemaakt voor een bepaald type weg (autoweg of autosnelweg) en daarnaast 

voor de aanleghoogte (op of boven het maaiveld, of verdiept, in een tunnel of tunnelbak). Ook 

is het vaak zo dat een of meer keuzes wel in de procedure moeten worden gemaakt maar bij 

aanvang nog openstaan, omdat daar juist in de procedure onderzoek naar zal worden gedaan. 

De propositie is dan globaal geformuleerd, bijvoorbeeld: ‘de voorgenomen activiteit VA mag 

op een bepaalde plaats volgens een bepaalde uitvoeringswijze worden uitgevoerd’.

Bij de aanvang van de besluitvormingsprocedure is de houding van het bevoegd gezag ten 

aanzien van de propositie neutraal. Nadat het bevoegd gezag alle informatie over het voor-

nemen en de gevolgen daarvan heeft bestudeerd, is het verplicht om in het ontwerp besluit 

een positief of negatief standpunt ten opzichte van p in te nemen waarin het zijn besluit 

tot uitdrukking brengt. De vereiste keuzes moeten dan zijn gemaakt en de propositie moet 

zijn gepreciseerd. In de discussie die in de besluitvormingsprocedure wordt gevoerd, vormt 

het standpunt van het bevoegd gezag in het ontwerpbesluit de voorlopige afsluiting van de 

hoofddiscussie tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag.

In de karakterisering die in deze paragraaf wordt gemaakt van het ontwerpbesluit als 

activiteitstype, wordt niet de besluitvormingsprocedure maar het argumentatieve teksttype 

geanalyseerd als kritische discussie. De initiële situatie houdt in dit geval in dat het bevoegd 

gezag een besluit neemt waarin het een standpunt naar voren brengt ten opzichte van proposi-

tie p. De discussie met de initiatiefnemer kan daarbij ongemengd zijn (er wordt één negatief of 

positief standpunt ten opzichte van een propositie naar voren gebracht en in twijfel getrokken) 
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of gemengd (er worden een positief en een negatief standpunt naar voren gebracht). Het is ten 

eerste mogelijk dat het bevoegd gezag in het ontwerpbesluit keuzes maakt die de initiatief-

nemer aanvankelijk had opengelaten. De initiële propositie p
i
 in de procedure luidt bijvoor-

beeld: ‘het is wenselijk om een bedrijventerrein aan te leggen op een bepaalde locatie in gebied 

X’. Als het bevoegd gezag van mening is dat een bedrijventerrein inderdaad wenselijk is en dat 

het op locatie A
1
 moet worden aangelegd, dan wordt door de locatiekeuze voor A

1
 de propo-

sitie gepreciseerd tot p
prec

: ‘het is wenselijk om een bedrijventerrein aan te leggen op locatie 

A
1
’. Het bevoegd gezag neemt dan een positief standpunt in ten opzichte van p

prec
. Het geschil 

kan in dit geval als een ongemengd verschil van mening worden beschouwd, omdat aange-

nomen mag worden dat de initiatiefnemer ten opzichte van p
prec

 een neutrale houding heeft. 

Ten tweede kan het bevoegd gezag het voornemen van de initiatiefnemer afwijzen, omdat 

het de voorgenomen activiteit ontoelaatbaar of onwenselijk acht. Het neemt dan een negatief 

standpunt in ten aanzien van propositie p
i
. Het is ten derde mogelijk dat het bevoegd gezag 

positief is over het plan van de initiatiefnemer maar wel andere keuzes maakt ten aanzien van 

de locatie of uitvoeringswijze. De propositie p
i
 wordt in dat geval aangepast tot p

i
’. Het bevoegd 

gezag neemt dan een negatief standpunt in ten opzichte van propositie p
i
 en tegelijkertijd 

een positief standpunt ten opzichte van variant p
i
’. Bijvoorbeeld: ‘het is niet wenselijk dat 

een bedrijven terrein wordt aangelegd op locatie A
1
; het is wenselijk dat een bedrijven terrein 

wordt aangelegd op locatie A
2
’. Er is dan sprake van een meervoudig en gemengd verschil van 

mening.29

Het standpunt van het bevoegd gezag in het ontwerpbesluit vervult ook een functie 

in potentiële discussies met insprekers en adviseurs in de inspraak- en adviesronde.30 Het 

bevoegd gezag anticipeert op gemengde verschillen van mening. Insprekers reageren in de 

regel op een ontwerpbesluit omdat ze bezwaar hebben tegen het daarin gepresenteerde 

besluit. Een discussie met een adviseur ontstaat ook alleen als deze adviseert om een besluit 

te nemen dat afwijkt van het gepresenteerde besluit. Als insprekers of adviseurs uit de 

beschikbare alternatieven een of meer andere keuzes maken, is het mogelijk dat ze niet alleen 

een standpunt innemen dat tegengesteld is aan dat van het bevoegd gezag, maar tevens een 

positief standpunt ten opzichte van een aangepaste propositie (bijvoorbeeld p
i
’ of p

prec
’). Er is 

dan sprake van een meervoudig en gemengd verschil van mening.

29 Discussies over proposities waarin een keuze wordt gemaakt uit een verzameling met elkaar uitsluitende 
alternatieven, zijn vaak meervoudig en tevens gemengd van karakter. Bij het maken van die keuzes wordt 
steeds een bepaald alternatief aanvaard en worden tegelijkertijd automatisch een of meer alternatieven 
afgewezen: wie kiest voor alternatief A

1
, verwerpt tegelijkertijd alternatief A

2
. Stel dat een discussiant met 

een voorkeur voor alternatief A
1
 een positief standpunt naar voren brengt ten opzichte van de propositie dat 

activiteit VA op locatie A
1
 moet worden uitgevoerd. Als een andere discussiant kiest voor A

2
, dan neemt hij 

een tegengesteld standpunt in ten opzichte van propositie p
i
 en een positief standpunt ten opzichte van een 

aangepaste propositie p
i
’, waarin een andere keuze is gemaakt: VA moet op locatie A

2
 worden uitgevoerd. 

Als een discussiant een andere keuze maakt en alternatieven elkaar uitsluiten, dan neemt hij niet alleen een 
negatief standpunt ten opzichte van propositie p

i
 in, maar tevens een positief standpunt ten opzichte van 

een aangepaste propositie p
i
’, waarin is gekozen voor een ander alternatief uit de verzameling. De aard van 

de propositie – het feit dat daarin een keuze wordt uitgedrukt – is in dat geval bepalend voor het gemengde 
en meervoudige karakter van de discussie.

30 Het ontwerpbesluit vormt de start van potentiële discussies met alle Nederlandse burgers. Volgens de Wet 
Openbaarheid van Bestuur is een overheidsbesluit een openbaar document, waar iedere lezer zich een 
mening over mag vormen. Institutioneel gezien is de groep discussianten beperkt tot degenen die formeel 
deelnemen aan de inspraak- en adviesronde.
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Definitief besluit
In de aanloop naar het definitieve besluit wordt de argumentatie in het MER getoetst in de 

inspraak- en adviesronde en op basis daarvan mogelijk herzien of aangevuld. Er wordt ook 

nieuwe informatie toegevoegd in de vorm van adviezen en aanvullende rapporten. In het defi-

nitieve besluit neemt het bevoegd gezag op basis van de vergaarde informatie een besluit en 

neemt het een positief of negatief standpunt in ten opzichte van p (p
i
 of p

prec 
en eventueel ook 

p
i
’ of een andere aangepaste propositie):

p =  de voorgenomen activiteit VA mag/moet [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze U] 

worden uitgevoerd

Het is mogelijk dat het standpunt in het definitieve besluit overeenkomt met het voorlopige 

standpunt in het ontwerpbesluit, maar het bevoegd gezag kan in de loop van de procedure 

ook van mening zijn veranderd. Het kan een positief standpunt innemen ten opzichte van p
i 

of een gepreciseerde p
prec

. Het bevoegd gezag kan ook kiezen voor een negatief standpunt 

ten opzichte van p
i
, en als het bevoegd gezag een andere keuze maakt kan het daarnaast een 

standpunt innemen ten opzichte van een aangepaste propositie (bijvoorbeeld p
i
’ of p

prec
’).

Naar aanleiding van het definitieve besluit kunnen vervolgdiscussies ontstaan als belang-

hebbenden die in de inspraak ook hun standpunt naar voren hebben gebracht, een bezwaar- 

of beroepsprocedure starten. Deze geanticipeerde discussies zijn gemengd en kunnen ook 

meervoudig zijn. Belanghebbenden willen immers in principe dat het bevoegd gezag of de 

rechter het genomen besluit herziet en dat er andere keuzes worden gemaakt.

2.4.3 De uitgangspunten

In de openingsfase van een kritische discussie maken de deelnemers afspraken over de uit-

gangspunten die in de discussie zullen worden gehanteerd. Deze uitgangspunten zijn pro-

cedureel en materieel van aard. Procedurele uitgangspunten hebben betrekking op de wijze 

waarop de discussie wordt gevoerd: de rolverdeling en de regels die in acht moeten worden 

genomen. Materiële uitgangspunten hebben betrekking op proposities die in de discussie als 

aanvaardbaar kunnen worden beschouwd en niet nader hoeven worden onderbouwd. De uit-

gangspunten die gelden voor het activiteitstype ‘besluit op basis van m.e.r.’ worden hierna 

besproken, waarbij wordt ingegaan op zowel het ontwerpbesluit als het definitieve besluit.

Procedurele uitgangspunten aangaande de rolverdeling
De rolverdeling in de discussie in het besluit is grotendeels institutioneel bepaald. Het bevoegd 

gezag neemt de rol van protagonist op zich van een standpunt dat betrekking heeft op de 

toelaatbaarheid of wenselijkheid van de voorgenomen activiteit. In de procedure die aan het 

nemen van het besluit voorafgaat, vervult niet het bevoegd gezag maar de initiatiefnemer de 

rol van protagonist van een positief standpunt ten opzichte van propositie p
i
. Het bevoegd 

gezag neemt bij aanvang van de procedure een neutrale houding aan. De neutrale positie van 

het bevoegd gezag is vergelijkbaar met de positie van een rechter, die in een juridisch proces 

aanvankelijk de rol van institutionele antagonist vervult en het initiële standpunt systema-

tisch in twijfel trekt (Feteris, 1989, p. 119).
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In het besluit is het bevoegd gezag institutioneel gezien verplicht om, ter afsluiting van de 

procedure, een positief of negatief standpunt in te nemen ten opzichte van de initiële proposi-

tie p
i
. De verplichting om de neutrale houding op te geven is vergelijkbaar met de verplichting 

die een rechter heeft om aan het eind van een juridisch proces zijn twijfel aan het initiële 

standpunt te laten varen en het initiële standpunt te aanvaarden dan wel een tegengesteld 

standpunt in te nemen. 

Indien het bevoegd gezag het positieve standpunt van de initiatiefnemer aanvaardt, is er in 

het besluit geen sprake van een verschil van mening tussen bevoegd gezag en initiatief nemer. 

Er ontstaat een geschil als het bevoegd gezag in het besluit de rol van protagonist van een 

standpunt op zich neemt; de initiatiefnemer vervult in dat geval de rol van antagonist. Er is een 

aantal mogelijkheden. Het bevoegd kan door het maken van keuzes de aanvankelijke propositie 

preciseren en een positief standpunt innemen ten opzichte van deze gepreciseerde propositie 

p
prec

. Het is ook mogelijk dat het bevoegd gezag besluit dat het voorgestelde plan niet toelaat-

baar of wenselijk is; het wordt dan protagonist van een negatief standpunt ten opzichte van p
i
. 

Als het bevoegd gezag het voorstel afkeurt en tegelijkertijd een aangepast voorstel doet (waarin 

een of meer andere keuzes worden gemaakt), dan wordt het bevoegd gezag tevens protagonist 

van een positief standpunt ten opzichte van een aangepaste propositie (bijvoorbeeld p
i
’).

Daarnaast neemt het bevoegd gezag in het besluit de rol van protagonist op zich in discus-

sies die kunnen ontstaan in de inspraak op het ontwerpbesluit en in de vervolgdiscussies naar 

aanleiding van het definitieve besluit. Het bevoegd gezag is in deze discussies protagonist van 

een positief standpunt ten opzichte van p
i
 of p

prec
 of van een negatief standpunt ten opzichte 

van p
i
 en daarnaast mogelijk van een standpunt ten opzichte van een aangepaste propositie 

(bijvoorbeeld p
i
’ of p

prec
’). Tevens anticipeert het bevoegd gezag op de rol van antagonist van 

standpunten die insprekers, adviseurs en belanghebbenden (in de rol van protagonist) naar 

voren kunnen brengen.

Procedurele uitgangspunten voor discussies over m.e.r.-plichtige besluiten
In de discussie in het besluit geldt een aantal procedurele uitgangspunten. Ten eerste moet 

het bevoegd gezag de regels in acht nemen van de besluitvormingsprocedure in het kader 

waarvan het besluit wordt genomen. Voor ruimtelijke besluiten zijn dat bijvoorbeeld de regels 

volgens de Wet op de ruimtelijke ordening, voor besluiten over vergunningverleningen kan de 

Wet Milieubeheer leidend zijn.

Ten tweede fungeren de regels uit de m.e.r.-procedure als uitgangspunten voor het besluit. 

De m.e.r.-regeling verschaft niet alleen regels voor het milieuonderzoek dat tijdens de m.e.r.-

procedure wordt uitgevoerd, maar ook regels voor het te nemen besluit en de motivering ervan.

Een andere regel die doorwerkt in de besluitvormingsprocedure, is dat het bevoegd gezag 

aan het begin van de m.e.r.-procedure richtlijnen voor de inhoud van het MER vaststelt. De 

richtlijnen bevatten ook procedurele regels. Ze kunnen bijvoorbeeld voorschrijven dat bepaalde 

soorten milieugevolgen moeten worden onderzocht, op welke wijze dat moet gebeuren en 

hoe gedetailleerd de argumentatie in het MER moet zijn. Ook wordt in de richtlijnen vaak aan-

gegeven met welke beleidskaders (eerdere besluiten en kaderstellend beleid) rekening moet 

worden gehouden. De richtlijnen moeten niet alleen als uitgangspunten worden beschouwd 

in de m.e.r.-procedure, maar vormen tevens de basis voor het besluit van het bevoegd gezag.

Ten derde moet worden aangesloten bij reeds genomen besluiten en bij kaderstellend, 

juridisch gefundeerd beleid. Als in een provinciaal afvalstoffenplan bijvoorbeeld potentiële 
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locaties zijn aangewezen voor een afvalstortplaats, dan vormen die bijvoorbeeld het uitgangs-

punt voor de precieze locatiekeuze in een volgend besluit. 

Ten vierde zijn er uitgangspunten van kracht in de vorm van algemene wettelijke regels 

voor behoorlijk bestuur, die zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze 

regels hebben betrekking op besluiten, inspraak en het aantekenen van beroep.31

Ten vijfde heeft het bevoegd gezag te maken met de procedures voor de inspraak op het 

ontwerpbesluit en op het MER. Dit zijn onder andere regels voor de terinzagelegging van het 

besluit en de verslaglegging van de reacties daarop.

Hierna worden procedurele uitgangspunten besproken die betrekking hebben op argumenta-

tie voor een keuze in het argumentatieve activiteitstype (het ontwerpbesluit en het definitieve 

besluit). Eerst komen algemene uitgangspunten voor het motiveren van besluiten aan bod, 

daarna enkele specifieke regels voor de alternatieven die in de afweging moeten worden over-

wogen, voor argumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van die alternatieven en 

voor argumentatie waarin de afweging wordt gemaakt. Tot slot komen uitgangspunten aan 

de orde voor argumentatie waarin wordt gereageerd op ingediende zienswijzen en adviezen.

Algemene uitgangspunten voor de motivering van keuzes

Voor overheidsbesluitvorming gelden enkele ‘algemene beginselen van behoorlijk bestuur’, 

die zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het zorgvuldigheidsbeginsel 

bepaalt dat de overheid een besluit zorgvuldig moet voorbereiden en nemen. Dit houdt 

onder meer in dat het bevoegde bestuursorgaan zorgvuldig onderzoek moet doen naar de 

relevante feiten en de af te wegen belangen en deze in de besluitvorming moet betrekken 

(Awb, afdeling 3.2). Het motiveringsbeginsel geeft aan dat een besluit dient te berusten op 

een deugdelijke motivering (Awb, art. 3:46-3:47). Dit houdt in dat de motivering het besluit 

moet kunnen ‘dragen’: het besluit moet zijn gebaseerd op voldoende en juiste feiten en een 

afdoende belangenafweging en deze moeten leiden tot het genomen besluit. De motivering 

van een besluit moet niet alleen deugdelijk zijn, maar ook voor de belanghebbenden ‘kenbaar’ 

zijn. Dit betekent dat de motivering inzicht moet verschaffen in de gevolgde gedachtengang 

van het bestuursorgaan en voor belanghebbenden begrijpelijk moet zijn. De algemene begin-

selen van behoorlijk bestuur zijn algemene eisen aan besluiten, die ik hierna preciseer voor 

argumentatie voor een keuze.

Uitgangspunten met betrekking tot de af te wegen alternatieven

Van welke alternatieven moet het bevoegd gezag in argumentatie voor een keuze in een besluit 

uitgaan? Volgens de Wet milieubeheer (art. 7.37, lid 1) moet in het besluit worden vermeld 

‘hetgeen is overwogen omtrent de in het milieueffectrapport beschreven alternatieven’.32 De 

31 Tevens kunnen Europese regels en richtlijnen van kracht zijn die betrekking hebben op verschillende aspec-
ten van de besluitvorming over het project. Dergelijke regels hebben meestal de vorm van zeer specifieke 
eisen, bijvoorbeeld op milieugebied. Deze laat ik in dit onderzoek buiten beschouwing.

32 Artikel 7.37 (lid 1) van de Wet milieubeheer (1994) geeft de wettelijke eisen aan het besluit weer: ‘In een 
besluit als bedoeld in artikel 7.27, eerste lid, vermeldt het bevoegd gezag, in ieder geval voor zover de inhoud 
van het milieu-effectrapport daarop van invloed is, de gronden waarop het berust. Het geeft tevens de wijze 
aan waarop rekening is gehouden met de gevolgen voor het milieu van de activiteit waarop het besluit 
betrekking heeft, en vermeldt hetgeen is overwogen omtrent de in het milieueffectrapport beschreven alter-
natieven. Voorts vermeldt het daarbij hetgeen is overwogen omtrent de overeenkomstig de artikelen 7.23 
tot en met 7.26 ter zake van het milieueffectrapport ingebrachte opmerkingen en adviezen.’
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wet geeft ook aan welke alternatieven in het MER moeten worden beschreven: de bestaande 

milieusituatie en de autonome ontwikkeling (ofwel het nulalternatief), evenals de alternatie-

ven voor de activiteit die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen; hieronder 

valt in ieder geval het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) (Wm 1994, art. 7.10).

Welke alternatieven de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven’ zijn, staat 

niet in de wet, maar is wel omschreven in de Handleiding milieu-effectrapportage (Van Haeren 

et al., 1994), een overheidsdocument waarin aanwijzingen worden gegeven voor het opstel-

len van een MER. De redelijkerwijs te beschouwen alternatieven zijn volgens de handleiding 

de alternatieven waarmee de door de initiatiefnemer geformuleerde doelstelling kan worden 

bereikt (p. 72). Het uitgangspunt hierbij is dat het doel van de activiteit niet te eng mag zijn 

geformuleerd. Ook alternatieven die belangrijke nadelige gevolgen wegnemen of verminde-

ren vallen onder de redelijkerwijs te beschouwen alternatieven. Het realiseren van de alterna-

tieven moet tot de competentie van de initiatiefnemer behoren en de alternatieven moeten 

voor de initiatiefnemer reëel zijn, dat wil zeggen technisch mogelijk en betaalbaar.

Een eis vanuit de besluitvormingsprocedure is dat de te beschouwen alternatieven moe-

ten aansluiten bij het beleidskader van de overheid en bij eerder genomen kaderstellende, 

juridisch gefundeerde besluiten, die harde randvoorwaarden stellen aan de activiteit. Als in 

een plan met een juridische status bijvoorbeeld mogelijke locaties zijn aangewezen voor de 

aanleg van windmolenparken, dan moet in een streekplan of bestemmingsplan van die loca-

ties worden uitgegaan (Van Haeren et al., 1994, pp. 81-82).

Ten slotte geldt dat de te beschouwen alternatieven in principe moeten passen binnen de 

reikwijdte van het te nemen besluit en dat het bevoegd gezag ook de bevoegdheid moet heb-

ben om daarover een besluit te nemen.33

De alternatieven die in het MER zijn beschreven, voldoen in principe aan de gestelde eisen. 

De initiatiefnemer moet bij de selectie van de alternatieven uitgaan van de aan het begin 

van de m.e.r.-procedure vastgestelde richtlijnen voor het MER. Daarin kan staan dat bepaalde 

concrete alternatieven moeten worden onderzocht. Ook kan zijn vermeld hoe het MMA moet 

worden uitgewerkt en of het MMA en het nulalternatief referentiealternatieven vormen. Het 

is ook mogelijk dat de richtlijnen alleen vermelden hoe de redelijkerwijs te beschouwen alter-

natieven moeten worden geselecteerd. Als er geen specifieke richtlijnen voor de alternatie-

ven zijn gegeven, moet de initiatiefnemer de redelijkerwijs te beschouwen alternatieven zelf 

selecteren en deze selectie in het MER motiveren.

 Wat betekent dit voor het ontwerpbesluit? Het uitgangspunt is dat het bevoegd gezag in 

de argumentatie voor het besluit de redelijkerwijs te beschouwen alternatieven en het nulal-

ternatief moet afwegen. Dit zijn in principe dan ook de alternatieven die in het MER zijn uit-

gewerkt, waarbij is uitgegaan van de richtlijnen voor het MER. Of de selectie van alternatieven 

in het MER op een aanvaardbare manier is gemaakt, is door het bevoegd gezag zelf voorlopig 

beoordeeld bij de aanvaardbaarheidsbeoordeling, waarbij het bevoegd gezag de inhoud van 

het MER toetst aan de wettelijke eisen en de richtlijnen voor het MER. In het ontwerpbesluit 

kan het bevoegd gezag voorlopig van deze beoordeling uitgaan.

33 Bij een besluit over een gemeentelijk bestemmingsplan moeten de af te wegen locatiealternatieven zich 
binnen de gemeentegrenzen bevinden, anders kan de gemeente daar geen besluit over nemen. Dit is geen 
hard principe: alternatieven die buiten het kader vallen maar wel relevant lijken, moeten niet op voorhand 
worden uitgesloten. Van Haeren et al. (1994, pp. 73-74) geven aan dat het in sommige gevallen mogelijk is 
dat alternatieven in beschouwing worden genomen die verder reiken dan de taak en de doelstelling van de 
formeel aangewezen overheidsinstantie.
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Ook voor het definitieve besluit geldt dat in eerste instantie dient te worden uitgegaan 

van de alternatieven die in het MER zijn uitgewerkt. De gemaakte selectie is op basis van de 

inspraak- en adviesronde getoetst en zonodig onderzocht en aangevuld. Bij het project HSL-

Zuid werd bijvoorbeeld in een laat stadium nog de WB3-variant, een tracé tussen Rotterdam 

en Amsterdam dat in de inspraak naar voren was gebracht, als mogelijkheid toegevoegd en 

onderzocht. Het MER, de aanvullingen daarop en de ingediende reacties worden getoetst door 

de Commissie m.e.r., dat hierover een toetsingsadvies opstelt. De Commissie m.e.r. geldt in 

de institutionele context als een deskundige en onafhankelijke autoriteit. Een toetsing door 

de Commissie m.e.r. kan worden beschouwd als een toetsing waarvan het resultaat in prin-

cipe door de discussianten moet worden aanvaard. Het blijft echter een toetsingsadvies: het 

bevoegd gezag kan gemotiveerd van het advies afwijken. Dat het aan het bevoegd gezag is om 

uiteindelijk de afwegingen te maken, blijkt ook uit de wet, waarin wordt aangegeven dat het 

bevoegd gezag moet vermelden ‘hetgeen is overwogen omtrent’ de in het MER beschreven 

alternatieven en de naar aanleiding van het MER ingebrachte opmerkingen en adviezen (Wm 

1994, art. 7.37, lid 1). Het is dus uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

om in de procedure gemaakte keuzes al dan niet te aanvaarden. In het besluit kan het bevoegd 

gezag de voorselecties van alternatieven die in het MER zijn gemaakt (en de motivering daar-

van) overnemen en zelf de eindafweging maken. 

Samenvattend geldt dat uitgangspunten voor de selectie van alternatieven worden 

gevormd door de wettelijke eisen en de richtlijnen voor het MER. Als uitgangspunt ten aan-

zien van de alternatieven geldt dat in het besluit, naast het nulalternatief de ‘redelijkerwijs in 

beschouwing te nemen alternatieven’ (inclusief het MMA) moeten worden afgewogen. Dit 

zijn de alternatieven:

 – waarmee de door de initiatiefnemer geformuleerde doelstelling kan worden bereikt of die 

belangrijke nadelige gevolgen wegnemen of verminderen; en

 – die tot de competentie van de initiatiefnemer behoren en voor de initiatiefnemer reëel 

zijn, dat wil zeggen technisch mogelijk en betaalbaar; en

 – die aansluiten bij het beleidskader van de overheid en bij eerder genomen kaderstellende 

besluiten; en

 – die in principe passen binnen de reikwijdte van het te nemen besluit en aansluiten bij de 

bevoegdheid van de besluitvormende instantie.

Uitgangspunten met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven

Om in het besluit een keuze te kunnen motiveren uit de voorgenomen activiteit en de onder-

zochte alternatieven, moet het bevoegd gezag in de argumentatie een afweging van de 

opties presenteren op basis van hun voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen zijn gebaseerd 

op informatie over de milieuaspecten en over andersoortige aspecten van de activiteit en de 

alternatieven. Een algemene wettelijke eis aan besluiten is dat het bevoegd gezag zich moet 

inspannen om ‘de nodige kennis [te vergaren] omtrent de relevante feiten en de af te wegen 

belangen’ (Awb, art. 3:2).

Het bevoegd gezag dient bij het maken van een afweging rekening te houden met de 

milieu gevolgen en dient daarbij gebruik te maken van de informatie in het MER (Wm, 

art. 7.10). Het is niet de bedoeling dat het MER een uitputtende opsomming en beschrijving 

van de milieueffecten biedt. De bedoeling van het rapport is informatie te verschaffen die 

relevant is voor de besluitvorming. De milieueffecten worden dan ook beschreven voor zover 
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beïnvloeding van het milieu door de voorgenomen activiteit en de alternatieven te verwach-

ten is. Per project worden verschillende accenten gelegd. Bij een industriële activiteit die mid-

den in een groot industriegebied is gepland, zal de nadruk in het MER bijvoorbeeld niet liggen 

op natuurwaarden (Van Haeren et al., 1994, p. 85). Daarnaast mogen beschrijvingen van de 

gevolgen niet onnodig gedetailleerd zijn: ze moeten volgens de Handleiding milieu-effect-

rapportage ‘voldoende inzicht geven om, wat de milieuaspecten betreft, tot een bestuurlijk 

oordeel te kunnen komen over het voornemen’ (Van Haeren et al., 1994, p. 75). Welke mili-

eugevolgen voor het MER moeten worden onderzocht en waar de accenten moeten worden 

gelegd, is bepaald in de richtlijnen voor het MER.

Belangrijk voor de argumentatie in het besluit waarin een afweging wordt gemaakt, is de 

vergelijking van de autonome ontwikkeling met de milieugevolgen van de activiteit en van 

de alternatieven, die in elk MER verplicht aanwezig is. Meestal worden een of meer tabellen 

opgenomen waarin de voorgenomen activiteit en de alternatieven onderling en met de refe-

rentiesituatie (autonome ontwikkeling of nulalternatief) worden vergeleken. Deze tabellen 

hebben tot doel de besluitvormers inzicht te geven in de positieve en negatieve effecten van 

het voornemen en de alternatieven (Van Haeren et al., 1994, p. 95).

Wat betekent dit voor het ontwerpbesluit? Het uitgangspunt is dat het bevoegd gezag in 

de argumentatie alle milieugevolgen moet betrekken die het gevolg kunnen zijn van het voor-

nemen of de te beschouwen alternatieven (Wm, art. 7.35, lid 1). Het moet ingaan op het MER 

en aangeven op welke wijze met de daarin beschreven gevolgen rekening is gehouden (Wm, 

art. 7.37, lid 1). Het bevoegd gezag kan uitgaan van de gegevens voor zover die bij de aanvaar-

heidsbeoordeling inmiddels voorlopig zijn goedgekeurd door het bevoegd. Bij die beoordeling is 

nagegaan of de milieu-informatie voldoet aan de richtlijnen voor het MER en de wettelijke eisen.

Ook voor het definitieve besluit geldt dat in principe dient te worden uitgegaan van de 

milieugevolgen zoals die in het MER zijn beschreven. De informatie is in de inspraak- en 

adviesronde en door de Commissie m.e.r. zorgvuldig getoetst en zonodig aangevuld. Volgens 

de wet moet het bevoegd gezag in het besluit vermelden ‘hetgeen is overwogen omtrent de 

[…] ter zake van het milieueffectrapport ingebrachte opmerkingen en adviezen’, waaronder 

het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. (Wm, art. 7.37, lid 1 en 2). Zoals dat geldt voor 

de te beschouwen alternatieven geldt ook voor de informatie over de milieugevolgen dat het 

bevoegd gezag uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de manier waarop het rekening houdt 

met de ingediende opmerkingen en adviezen over de inhoud van het MER.

Ten aanzien van andere gevolgen dan de milieugevolgen geldt het algemene uitgangs-

punt dat het besluit moet zijn gebaseerd op voldoende en juiste feiten en een afdoende belan-

genafweging. Als de initiatiefnemer rapporten aanlevert met gegevens over onder meer de 

ruimtelijke en sociaal-economische gevolgen en financiële aspecten van de voor genomen 

activiteit, moet het bevoegd gezag deze in beschouwing nemen.34 Daarnaast kunnen bepaalde 

bestuurlijke aspecten van belang zijn. Adviezen en opmerkingen die naar aanleiding van het 

ontwerpbesluit worden ingebracht, moet het bevoegd gezag bij het definitieve besluit in over-

weging nemen. Er is echter geen wettelijke regel die vereist dat deze informatie – net als de 

milieu-informatie – wordt getoetst door een onafhankelijke en deskundige commissie die ver-

gelijkbaar is met de Commissie m.e.r. Ook zijn aan de argumentatie in het besluit die betrek-

king heeft op andere aspecten dan de milieuaspecten, geen specifieke eisen gesteld.

34 In sommige gevallen worden dergelijke rapporten geïntegreerd met het MER tot een projectnota/MER, 
tracénota-MER of trajectnota/MER.
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Uitgangspunten voor de afweging van voor- en nadelen van alternatieven

Bij het nemen van het besluit moet het bevoegd gezag rekening houden met alle gevolgen die 

de activiteit voor het milieu kan hebben (Wm 1994, art. 7.35, lid 1). Er zijn geen procedurele 

uitgangspunten voor de manier waarop het bevoegd gezag de voor- en nadelen die betrekking 

hebben op de milieuaspecten en andersoortige aspecten, in de argumentatie in het besluit 

tegen elkaar moet afwegen. Wel kan in de richtlijnen voor het MER zijn voorgeschreven dat 

een bepaalde vergelijkingsmethode moet worden toegepast, bijvoorbeeld een multicriteria-

analyse (MCA). Bij het verantwoorden van het besluit kan het bevoegd gezag gebruik maken 

van de resultaten van een dergelijke methode, maar regels voor de manier waarop dat moet 

gebeuren worden in de richtlijnen niet gegeven.

Uitgangspunten voor het reageren op ingediende zienswijzen en adviezen

Een procedureel uitgangspunt in het definitieve besluit is dat het bevoegd gezag in de argu-

mentatie moet aangeven wat het heeft overwogen omtrent de opmerkingen en adviezen over 

het MER die in de inspraak- en adviesronde zijn ingediend door belanghebbenden, adviseurs 

en de Commissie m.e.r. (Wm 1994, art. 7.37, lid 1). De bijdragen van belanghebbenden en 

adviseurs zijn reeds getoetst door de Commissie m.e.r. Overwegingen van het bevoegd gezag 

omtrent ingediende opmerkingen en adviezen moeten worden gezien als argumenten die een 

functie vervullen in de hoofddiscussie met de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag maakt in 

deze discussie gebruik van het MER (en andere rapporten) en informatie in de vorm van bijdra-

gen in de inspraak- en adviesronde. Dit betekent niet dat het in het besluit ook direct reageert 

op de zienswijzen en adviezen in de discussies met insprekers en adviseurs. De inspraak-

regeling vereist dat er een verslag wordt gemaakt van alle ingebrachte inspraakreacties. Dit 

inspraakverslag heeft vaak de vorm van een reactienota, waarin het bevoegd gezag tevens 

een antwoord geeft op de ingediende bijdragen, waarbij het aangeeft in hoeverre de bijdrage 

consequenties heeft voor het te nemen besluit. Een reactie kan ook worden gegeven in de 

vorm van een antwoordbrief aan individuele insprekers.

Materiële uitgangspunten
Materiële uitgangspunten hebben betrekking op proposities die in de discussies als aan-

vaardbaar worden beschouwd. Ten eerste fungeert de inhoud van de richtlijnen voor het MER 

als een verzameling met aanvaardbare proposities. Het bevoegd gezag kan in de argumen-

tatie gebruik maken van de uitspraken in de richtlijnen. Ten tweede kan in het besluit wor-

den uitgegaan van uitspraken die zijn gedaan in documenten waarin juridisch gefundeerd, 

kaderstellend beleid is geformuleerd. Tot slot kan in het besluit gebruik worden gemaakt van 

proposities die voorkomen in wetsteksten, zoals de wet waarin de besluitvormingsprocedure 

is geregeld en de Wet milieubeheer. De regels in van toepassing zijnde wetsteksten behoren 

tot de procedurele regels.

2.4.4 De argumentatieve middelen

In de argumentatiefase van een kritische discussie voert de protagonist argumentatie aan 

voor zijn standpunt met de bedoeling de twijfel bij de antagonist weg te nemen. De antago-

nist beoordeelt de aanvaardbaarheid van de argumenten en kan daarop kritisch reageren. In 

het ontwerpbesluit en het definitieve besluit is sprake van een monologische situatie. Het 
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bevoegd gezag brengt in de rol van protagonist argumentatie naar voren ter ondersteuning 

van zijn standpunt met betrekking tot de voorgenomen activiteit en kan daarbij anticiperen 

of antwoorden op kritische reacties van een of meer antagonisten.

In het hoofdstandpunt in het besluit is het resultaat uitgedrukt van de keuzes die het 

bevoegd gezag heeft gemaakt ten aanzien van de toelaatbaarheid of wenselijkheid van de 

voorgenomen activiteit en mogelijk ook ten aanzien van de plaats en de uitvoeringswijze. In 

de hoofdargumentatie wordt uitgedrukt dat een bepaald alternatief te verkiezen is boven een 

of meer andere alternatieven. Er wordt bijvoorbeeld bepaald dat de activiteit wenselijk is (en 

dus niet onwenselijk) en op locatie A
1
 (en niet op een andere locatie) moet worden uitgevoerd. 

De keuzes worden gemaakt uit een verzameling alternatieven die bestaat uit redelijkerwijs te 

beschouwen alternatieven en het nulalternatief (voor zover dat een reële optie is). 

De hoofdargumenten waarin de afzonderlijke keuzes worden uitgedrukt, worden in het 

besluit onderbouwd met argumentatie die betrekking heeft op de voor- en nadelen van de 

alternatieven. In de argumentatie verwijst het bevoegd gezag ten eerste verplicht naar de 

milieugevolgen van de alternatieven. Het moet in ieder geval ingaan op de milieugevolgen 

zoals die in het MER zijn beschreven. In de vergelijkingstabel in het MER zijn de milieugevolgen 

per alternatief samengevat, zo veel mogelijk in kwantitatieve vorm; ook kunnen vergelijkende 

beoordelingen zijn opgenomen. De onderbouwing van deze beoordelingen wordt gegeven in 

het MER zelf en in eventuele bijlagen in de vorm van ‘onderliggende’ rapporten met kwalita-

tieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens. Het bevoegd gezag maakt in de argumentatie 

gebruik van deze gegevens en beoordelingen, vooral in de vorm van causale argumentatie 

en argumentatie gebaseerd op een kentekenrelatie tussen argument en standpunt. In cau-

sale argumentatie wordt een zodanig oorzakelijk verband gelegd tussen het argument en het 

standpunt dat het standpunt, gegeven het argument, aanvaard dient te worden. In argumen-

tatie gebaseerd op een kentekenrelatie wordt een standpunt verdedigd door in het argument 

een bepaald kenmerk, kenteken of symptoom te noemen van hetgeen in het standpunt wordt 

beweerd (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, pp. 88-92; Van Eemeren & Snoeck Henkemans, 

2011, pp. 116-123). In causale argumentatie in een besluit wordt ingegaan op de gevolgen 

van de alternatieven voor het milieu. In argumentatie gebaseerd op een kentekenrelatie kan 

worden gewezen op bepaalde kenmerken van de alternatieven, bijvoorbeeld op de lengte van 

een bepaald wegtracé. Het bevoegd gezag houdt rekening met de beoordeling van de infor-

matie in het aanvaardbaarheidsoordeel en in het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. Als 

het MER als bron wordt aangevoerd voor argumenten met betrekking tot de milieugevolgen, 

is er sprake van autoriteitsargumentatie. Voor argumentatie afkomstig uit het MER die door 

de Commissie m.e.r. is goedgekeurd geldt dat de Commissie m.e.r. als deskundige en onafhan-

kelijke autoriteit kan worden aangevoerd.

In de argumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen verwijst het bevoegd gezag 

ook naar andere aspecten van een voornemen dan de milieuaspecten. De argumenten 

zijn gebaseerd op informatie die is aangeleverd door de initiatiefnemer of adviseurs, zoals 

ingenieurs bureaus. Het kan bijvoorbeeld een onderzoeksrapport betreffen waarin de econo-

mische gevolgen van de alternatieven worden beschreven. Bij het gebruik van informatie over 

andersoortige gevolgen van het voornemen is het gebruik van causale argumentatie op zijn 

plaats. Betreft de informatie bepaalde kenmerken van de activiteit en de alternatieven, zoals 

de kosten van het project, dan kan het bevoegd gezag gebruik maken van argumentatie geba-

seerd op een kentekenrelatie. 

Ter ondersteuning van de hoofdargumentatie is ook argumentatie nodig waarin een 
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afweging van de alternatieven op basis van de voor- en nadelen wordt gemaakt. Als voor het 

MER een multicriteria-analyse (MCA) is uitgevoerd, kan het bevoegd gezag in de argumentatie 

gebruik maken van de in de MCA bepaalde rangordening van de alternatieven op basis van 

verschillende gewichtverdelingen.

Ontwerpbesluit
In het ontwerpbesluit verschaft het bevoegd gezag argumentatie in de discussie met de initia-

tiefnemer over de voorgenomen activiteit. Het bevoegd gezag maakt gebruik van de hiervoor 

beschreven middelen. Het is ook mogelijk dat het bevoegd gezag in het besluit tevens rea-

geert op argumenten die de initiatiefnemer in de startnotitie, het MER, of in andere rapporten 

naar voren heeft gebracht. Daarnaast kan het bevoegd gezag in het besluit anticiperen op bij-

dragen van belanghebbenden en adviseurs in de inspraak- en adviesronde. Zij zullen ten min-

ste kritisch reageren en bijna altijd ook een tegengesteld standpunt verdedigen. Ze kunnen 

ook een of meer andere keuzes maken en argumentatie aanvoeren voor een standpunt ten 

opzichte van een aangepaste propositie. Het bevoegd gezag kan hierop anticiperen door in 

het besluit al een antwoord te formuleren op te verwachten kritische reacties en argumenten.

Als het bevoegd gezag in de argumentatie een afweging van alternatieven presenteert, 

kan hierin tevens worden geanticipeerd op bepaalde kritische reacties. Dit gebeurt als hierin 

niet alleen duidelijk wordt gemaakt waarom een bepaald alternatief (A
1
) is gekozen, maar 

ook waarom een ander alternatief (A
2
) niet is gekozen. Hiermee wordt geanticipeerd op de 

mogelijkheid dat belanghebbenden of adviseurs een voorkeur hebben voor het niet-gekozen 

alternatief A
2
. 

Definitief besluit
Net als in het ontwerpbesluit verschaft het bevoegd gezag ook in de definitieve versie van 

het besluit argumentatie in de discussie met de initiatiefnemer. Daarnaast moet het bevoegd 

gezag zijn bevindingen presenteren ten aanzien van de reacties die zijn ingediend met betrek-

king tot het MER en de beschreven milieugevolgen. Het bevoegd kan daarnaast ook over-

wegingen geven omtrent reacties op het ontwerpbesluit. Dergelijke overwegingen omtrent 

kritische reacties vormen argumenten in het besluit.

In het voorbeeld hieronder, afkomstig uit de PKB HSL-Zuid, geeft het bevoegd gezag zijn 

overwegingen weer omtrent de inspraakreacties en het toetsingsadvies van de Commissie 

m.e.r. De conclusie is dat variant WB3 een relevant alternatief is, dat moet worden opgeno-

men in de afweging:

(3) De inspraakreacties op het voorkeurstracé ten noorden van Rotterdam waren voor een groot deel 

gebaseerd op een tweetal hoofdpunten: het gegeven dat tracé A1 voor een gedeelte door het 

Groene Hart loopt en de omstandigheid dat Den Haag door deze variant niet wordt aangedaan.

Regelmatig werd gewezen op […] en werden twijfels geuit ten aanzien van de noodzaak een nieuwe 

lijn met een ontwerpsnelheid van 300 km/uur aan te leggen.

In veel gevallen werd gepleit voor een oplossing over of langs de bestaande spoorlijn via Den Haag. 

Daarnaast kwam vanuit de inspraak een andere oplossing naar voren, namelijk een bundeling met 

de autosnelwegen A13 en A4. Met name de Commissie m.e.r. drong in haar advies aan op nader 

onderzoek naar deze variant – eerst naar de bedenker ervan de Bosvariant, later WB3 genaamd – en 

gaf te kennen dat zonodig over deze variant een aanvulling op het MER moest worden opgesteld. 

[…]
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Gegeven de reacties op PKB-deel 1 hebben de ministers van V&W en VROM besloten om, naast 

het onderzoek naar de mogelijkheden van de bestaande lijn dat in hoofdstuk 3 reeds aan de orde 

kwam, ook een onderzoek te doen naar de WB3-variant. Dit heeft erin geresulteerd dat de beide 

ministers besloten dit onderzoek als aanvulling op het MER in procedure te brengen. Op deze wijze 

kon tracé WB3 op een evenwichtige wijze bij de verdere besluitvorming worden betrokken.

In dit fragment reageert het bevoegd gezag niet direct op de ingediende zienswijzen, maar 

geeft het een overweging omtrent deze zienswijzen. Op de individuele zienswijzen hoeft het 

bevoegd gezag in het definitieve besluit niet te reageren; dat gebeurt doorgaans in een aparte 

reactienota en mogelijk ook in een individueel schrijven.

In het definitieve besluit kan het bevoegd gezag ook anticiperen op eventuele kritische 

reacties van belanghebbenden in mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures. Belanghebben-

den zullen hun argumenten nader onderbouwen, om ze nu, bijvoorbeeld door de rechter, te 

laten toetsen. Als het bevoegd gezag in de argumentatie een afweging van alternatieven pre-

senteert, kan hiermee tevens worden geanticipeerd op bepaalde kritische reacties.

2.4.5 Het discussieresultaat

In de afsluitingsfase stellen de deelnemers aan de discussie vast of het verschil van mening 

is opgelost en, zo ja, in wiens voordeel. In het ontwerpbesluit, dat kan worden gezien als een 

‘concept’-versie van het definitieve besluit, vindt een voorlopige afsluiting van de discussie 

plaats. Of de initiatiefnemer zijn twijfel of zijn standpunt opgeeft, blijft impliciet. Indien het 

bevoegd gezag van mening is dat de voorgenomen activiteit niet mag of moet worden uitge-

voerd, kan worden aangenomen dat de initiatiefnemer zich daarvan moeilijk zal laten overtui-

gen. In dat geval wordt de discussie in het besluit voorlopig beslecht. Krijgt de initiatiefnemer 

toestemming voor uitvoering van de activiteit, maar op een plaats die niet zijn voorkeur heeft, 

dan is het mogelijk dat de initiatiefnemer daar na het volgen van de procedure het voordeel 

van ziet en ermee instemt, en wordt de discussie voorlopig opgelost. In het definitieve besluit 

kan op een vergelijkbare manier sprake zijn van de definitieve beslechting dan wel de oplos-

sing van het verschil van mening met de initiatiefnemer.35

Door in het definitieve besluit een standpunt in te nemen in de hoofddiscussie met de 

initiatiefnemer, worden tevens op impliciete wijze de subdiscussies met de insprekers en advi-

seurs opgelost of beslecht. Ook de subdiscussie over de milieugevolgen wordt in het defini-

tieve besluit beëindigd, doordat het bevoegd gezag in de argumentatie een positie inneemt 

over de wijze waarop de milieugevolgen moeten worden beoordeeld. 

35 Door in het besluit een definitief standpunt over de voorgenomen activiteit in te nemen, voert het bevoegd 
gezag een taalhandeling uit die een ‘verklaarder’ wordt genoemd: binnen de institutionele context bete-
kent het innemen van een standpunt door het bevoegd gezag dat het besluit hiermee ook daadwerkelijk 
is genomen. Omdat de taalhandeling de strekking heeft van zowel een beweerder als een verklaarder, kan 
gesproken worden van een ‘beweringsverklaarder’ (Searle, 1981, p. 164). Plug (2000, p. 51) reconstrueert de 
uitspraak in een vonnis waarmee de rechter zijn besluit in zijn eindbeslissing (het dictum) tot uitdrukking 
brengt als een beweringsverklaarder. Zij doet dit op grond van de institutionele context: binnen de institutie 
van het recht heeft de taalhandeling niet alleen de strekking van een beweerder, maar ook van een verklaar-
der, omdat de autoriteit van de rechter nodig is voor het beëindigen van de discussie en het nemen van de 
beslissing in het concrete geval.
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In Figuur 2.5 is de argumentatieve karakterisering van het besluit op basis van m.e.r. samen-

gevat. De punten waarop het ontwerpbesluit en het definitieve besluit van elkaar verschillen 

zijn apart (respectievelijk vet en vet plus cursief) aangegeven.

Initiële situatie Uitgangspunten Argumentatieve middelen Resultaat

Verschil van mening 
tussen bevoegd gezag en 
initiatiefnemer van een 
voorgenomen m.e.r.-
plichtige activiteit over 
de toelaatbaarheid /
wenselijkheid van de 
activiteit op een bepaalde 
plaats en volgens een 
bepaalde uitvoeringswijze

Ontwerpbesluit:
Geanticipeerde verschillen 
van mening tussen bevoegd 
gezag en insprekers en 
adviseurs

Definitief besluit:
Verschillen van mening 
tussen bevoegd gezag en 
insprekers/adviseurs
Soms: geanticipeerd verschil 
van mening tussen bevoegd 
gezag en instantie die 
besluit moet goedkeuren
Geanticipeerde verschillen 
van mening tussen bevoegd 
gezag en belanghebbenden

Ongemengde of gemengde, 
enkel- of meervoudige 
verschillen van mening

Materiële uitgangspunten
Proposities in:

 – wetsteksten
 – richtlijnen voor het MER
 – kaderstellende 

beleidsdocumenten

Procedurele uitgangspunten
Institutionele regels en 
vereisten: 

 – regels m.b.t. de 
besluitvorming

 – regels m.b.t. m.e.r. en 
richtlijnen voor het MER

 – kaderstellend beleid
 – regels m.b.t. behoorlijk 

bestuur 
 – regels m.b.t. inspraak

Rolverdeling:
Bevoegd gezag vervult 
(verplicht) de rol 
van protagonist; de 
initiatiefnemer vervult de 
rol van antagonist, evenals 
insprekers en adviseurs;
als initiatiefnemer, 
insprekers of adviseurs 
tevens protagonist is/zijn 
van een standpunt, dan is 
het bevoegd gezag tevens 
antagonist

Definitief besluit:
Belanghebbenden vervullen 
ook rol van antagonist; als 
zij tevens protagonist zijn 
van een standpunt, dan is 
het bevoegd gezag tevens 
antagonist

Hoofdargumentatie met 
betrekking tot keuzes 
t.a.v. het al dan niet 
(mogen) doorgaan en/
of de plaats en/of de 
uitvoeringswijze van de 
voorgenomen activiteit; 
de keuzes zijn gemaakt 
uit een verzameling 
met redelijkerwijs te 
beschouwen alternatieven

Ondersteunende 
argumentatie m.b.t.:

 – de voor- en nadelen 
m.b.t.: alle milieu-
gevolgen van de alter-
natieven, gebaseerd op 
onderzoeksresultaten en 
vergelijkingstabel in MER; 
andersoortige gevolgen 
en kenmerken van de 
alternatieven, gebaseerd 
op onderzoeksrapporten

 – de afweging, mogelijk 
gebaseerd op een MCA

 – Definitief besluit: over-
wegingen ten aanzien 
van inspraak, adviezen 
en toetsingsadvies 
Commissie m.e.r.

Antwoord op naar voren 
gebrachte argumentatie 
door de initiatiefnemer

Ontwerpbesluit:
Antwoord op geanticipeerde 
reactie van insprekers en 
adviseurs

Definitief besluit:
Antwoord op 
geanticipeerde reacties van 
belanghebbenden

Ontwerpbesluit:
Voorlopige beëindiging 
van de verschillen van 
mening;
geen terugkeer mogelijk 
naar initiële situatie; 
noodzakelijk vervolg in 
definitief besluit

Definitief besluit:
Beëindiging van de 
verschillen van mening;
geen terugkeer mogelijk 
naar initiële situatie; wel 
vervolgdiscussie mogelijk

Figuur 2.5 Argumentatieve karakterisering van het besluit op basis van m.e.r.
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2.5 Inventarisatie van relevante institutionele factoren

De beschrijving en karakterisering van het besluit op basis van m.e.r. als een activiteitstype 

maken duidelijk welke institutionele kenmerken en vereisten van de institutionele context 

in dit activiteitstype van invloed zijn op het naar voren brengen en beargumenteren van 

standpunten met betrekking tot een keuze. Deze factoren moeten worden geïntegreerd in 

het pragma-dialectisch analyse-instrument. Hieronder geef ik in Figuur 2.6 een samenvattend 

overzicht van de institutionele factoren die voor de precisering van het analyse-instrument 

van belang zijn.

Het hoofdstandpunt in besluiten op basis van m.e.r.
Het hoofdstandpunt in het besluit is het standpunt van het bevoegd gezag ten aanzien van de voorgeno-

men activiteit. In een ontwerpbesluit betekent het innemen van dit standpunt door het bevoegd gezag de 

voorlopige beëindiging van de discussie met de initiatiefnemer en de potentiële start van discussies met 

belanghebbenden en adviseurs. In een definitief besluit betekent het innemen van het hoofdstandpunt 

door het bevoegd gezag de definitieve beëindiging van de discussies met de initiatiefnemer en belang-

hebbenden en adviseurs, en de potentiële start van discussies met belanghebbenden in een beroeps- of 

bezwaarprocedure.

Het hoofdstandpunt kan betrekking hebben op de toelaatbaarheid of op de wenselijkheid van de 

voorgenomen activiteit. De kwesties ten aanzien waarvan het bevoegd gezag in de besluitvormings-

procedure een keuze maakt (wel/niet uitvoeren, plaats, uitvoeringswijze), moeten in het standpunt zijn 

opgenomen. Ten aanzien van de plaats en de uitvoeringswijze is het mogelijk dat meer keuzes worden 

gemaakt. Het standpunt heeft de volgende vorm:

 – De voorgenomen activiteit VA mag/moet (niet) [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze U] worden 

uitgevoerd.

Een formulering met ‘moeten’ (‘dienen’, ‘is wenselijk’) wordt gebruikt:

 – als het besluit een beleidsmatig karakter heeft (dit geldt bijvoorbeeld voor de Planologische Kern-

beslissing (PKB) en doorgaans ook voor het streekplan);

 – als het bevoegd gezag en de initiatiefnemer dezelfde partij zijn; in dat geval heeft het bevoegd gezag 

de competentie om te beslissen over de wenselijkheid (uitvoering) van de activiteit (dit geldt onder 

meer voor het tracébesluit).

Een formulering met ‘mogen’ (‘is toelaatbaar’, ‘is toegestaan’) wordt gebruikt:

 – als het besluit geen beleidsmatig karakter heeft;

 – als de initiatiefnemer een particuliere instantie is; in dat geval heeft het bevoegd gezag niet de com-

petentie om te beslissen over de wenselijkheid van de activiteit, alleen over de toelaatbaarheid (dit 

geldt in ieder geval voor de vergunningverlening, de concessieverlening en meestal ook voor het 

bestemmingsplan).

Standpunten met betrekking tot een keuze
Het bevoegd gezag neemt een standpunt in met betrekking tot de uiteindelijke keuze die het heeft 

gemaakt uit de verzameling binnen de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure te beschouwen alternatieven, 

en met betrekking tot de keuzes (voorselecties) uit de verzameling alternatieven die binnen de procedure
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aan de uiteindelijke keuze zijn voorafgegaan en daarvoor de basis hebben gevormd. De keuzes die aan de 

eindafweging voorafgaan, kunnen door het bevoegd gezag in het besluit zijn gemaakt, of ze kunnen in het 

MER zijn gemaakt en door het bevoegd gezag zijn overgenomen in het besluit. De keuzes fungeren zelf 

weer als (sub)standpunten en hebben de volgende vorm:

 – Alternatief A
1
 heeft de voorkeur boven andere afgewogen alternatieven A

2
-A

n
.

Een keuze heeft betrekking op een van de drie kwesties uit het hoofdstandpunt: de toelaatbaarheid dan 

wel wenselijkheid van de activiteit, de plaats van de activiteit en de wijze van uitvoering.

De verzameling met te beschouwen alternatieven die het uitgangspunt vormt voor de te maken 

keuzes bestaat uit de voorgenomen activiteit, het nulalternatief en de ‘redelijkerwijs in beschouwing te 

nemen’ alternatieven (waaronder in ieder geval het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)). Het nul-

alternatief hoeft geen reëel alternatief te zijn, het fungeert in ieder geval als referentiealternatief.

De redelijkerwijs te beschouwen alternatieven zijn alternatieven waarvan het bevoegd gezag in de 

richtlijnen voor het MER heeft bepaald dat ze de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven’ 

vormen of die voldoen aan richtlijnen die aangeven op welke wijze ze moeten worden geselecteerd. Als 

specifieke richtlijnen onbreken, bestaat de verzameling met redelijkerwijs te beschouwen alternatieven 

uit alternatieven waarvan mag worden aangenomen dat ze tot die verzameling behoren, omdat ze vallen 

binnen de doelstelling van de activiteit (mits ze reëel – dat wil zeggen technisch mogelijk en betaalbaar – 

zijn en vallen onder de competentie van de initiatiefnemer), de reikwijdte van het besluit, de bevoegdheid 

van het bevoegd gezag en het kaderstellend ( juridisch gefundeerd) beleid. 

De alternatieven die in het MER zijn beschouwd vormen in principe de redelijkerwijs te beschouwen 

alternatieven. Of in het MER is uitgegaan van een aanvaardbare verzameling alternatieven, is beoordeeld 

in de aanvaardbaarheidsbeoordeling (ontwerpbesluit) en in het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 

(definitief besluit). Als het bevoegd gezag van deze oordelen wil afwijken, moet dit worden gemotiveerd.

Afhankelijk van de gemaakte keuzes kunnen de volgende soorten alternatieven relevant zijn:

 – de voorgenomen activiteit, het nulalternatief (de autonome ontwikkeling ofwel ‘niets doen’) en vaak 

ook een nulplusalternatief (een beperkte aanpassing van de bestaande situatie); 

 – locatiealternatieven (in ieder geval bij tracéprocedures en bij ruimtelijke plannen: streekplan, bestem-

mingsplan en Planologische Kernbeslissing);

 – uitvoeringsalternatieven (bij industriële projecten bijvoorbeeld: proceskeuze, grondstoffen, vorm-

geving; bij infrastructurele projecten bijvoorbeeld: autoweg of snelweg, aantal rijstroken, ligging ten 

opzichte van het maaiveld, uitvoering met een tunnel of een verdiepte bak; alternatieven in tijd);

 – het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).

Argumentatie voor een keuze
De keuzes die deel uitmaken van het hoofdstandpunt moeten worden gemotiveerd.

Argumentatie met betrekking tot de milieugevolgen

In de argumentatie in het besluit wordt ingegaan op voor- en nadelen die betrekking hebben op de 

mogelijke milieugevolgen van de activiteit en de alternatieven zoals die zijn beschreven in het MER.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de vergelijkingstabel, waarin de gevolgen van de activiteit en 

de alternatieven worden beoordeeld ten opzichte van de autonome ontwikkeling, en van de onderbou-

wing daarvan met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens in de rest van het rapport en in 

deelrapporten. De ondersteunende onderzoeksgegevens hebben de vorm van gevolgen of kenmerken
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van de alternatieven. De aanvaardbaarheid van de gegevens in het MER is beoordeeld in de aanvaarbaar-

heidsbeoordeling door het bevoegd gezag (ontwerpbesluit) en in het toetsingsadvies van de Commissie 

m.e.r., die als een deskundige en onafhankelijke autoriteit moet worden beschouwd (definitief besluit). 

Als het bevoegd gezag van deze oordelen wil afwijken, moet dit worden gemotiveerd.

In de argumentatie in het besluit kunnen de milieugevolgen gerelateerd zijn aan milieu aspecten 

of criteria, die afkomstig zijn uit het MER. Milieucriteria kunnen bijvoorbeeld zijn ingedeeld in milieu-

aspecten of -thema’s, criteriumgroepen, issues of beleidsthema’s. Veel voorkomende criteria zijn: 

 – natuurlijk milieu: landschap (inclusief archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie); bodem, grond- en 

oppervlaktewater; ecologie (biotisch milieu);

 – woon- en leefmilieu: geluid (en trillingen); luchtverontreiniging; leefklimaat en veiligheid/risico.

Indien in de richtlijnen voor het MER een minimumlijst is gegeven met te onderzoeken criteria, dan moet 

in de argumentatie worden ingegaan op de milieugevolgen die betrekking hebben op deze criteria. 

Argumentatie met betrekking tot andersoortige gevolgen

De voor- en nadelen kunnen, behalve op de milieugevolgen, ook betrekking hebben op andersoortige 

aspecten van de activiteit en de alternatieven. Relevante aspecten kunnen bijvoorbeeld zijn: sociaal-eco-

nomische criteria, ruimtelijke criteria, financiële criteria en bestuurlijke criteria. In het algemeen geldt 

dat het besluit moet zijn gebaseerd op voldoende en juiste feiten en een afdoende belangenafweging. 

De gebruikte informatie over andere aspecten kan afkomstig zijn uit een of meer documenten die zijn 

opgesteld in het kader van de besluitvormingsprocedure of in een rapport waarin het MER is geïntegreerd 

(bijvoorbeeld een projectnota/MER). Als informatie beschikbaar is over onder meer de financiële, ruimte-

lijke, technische of sociaal-economische aspecten van de voorgenomen activiteit, dan moet het bevoegd 

gezag deze in beschouwing nemen. Ook bij de andersoortige criteria gaat het om voor- en nadelen die 

worden ondersteund door onderzoeksgegevens in de vorm van gevolgen of kenmerken van alternatieven.

Argumentatie met betrekking tot de afweging 

Bij het nemen van het besluit houdt het bevoegd gezag rekening met alle gevolgen die de activiteit voor 

het milieu kan hebben. Als in het MER een multicriteria-analyse (MCA) is beschreven waarbij voor ver-

schillende gewichtverdelingen een rangschikking van de alternatieven is bepaald, dan kan daar in de 

argumentatie gebruik van worden gemaakt. Het is mogelijk dat de methode in de argumentatie wordt 

overgenomen of dat de informatie op een andere manier wordt gebruikt. Als in de richtlijnen voor het 

MER is voorgeschreven dat de initiatiefnemer voor het MER een MCA moet uitvoeren, dan heeft het 

bevoegd gezag bovenstaande mogelijkheden om gebruik van te maken van de resultaten van de MCA.

Argumentatie als (anticiperende) reactie op bijdragen van andere partijen
Het bevoegd gezag heeft de volgende mogelijkheden om te reageren op bijdragen van andere partijen:

 – In het besluit kan het reageren op argumenten die de initiatiefnemer naar voren heeft gebracht in de 

startnotitie, het MER, of in andere rapporten.

 – In een ontwerpbesluit kan het anticiperen op bijdragen van belanghebbenden en adviseurs in de 

inspraak- en adviesronde door een antwoord te formuleren op de te verwachten kritische reacties en 

argumenten.

 – In een definitief besluit presenteert het zijn overwegingen omtrent de reacties die zijn ingediend met 

betrekking tot het MER en de beschreven milieugevolgen, en eventueel ook omtrent reacties op het 

ontwerpbesluit. Het bevoegd gezag kan ook anticiperen op kritische reacties van een instantie die 

het besluit moet goedkeuren en van belanghebbenden in mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures.

Figuur 2.6 Overzicht van relevante institutionele factoren
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HOOFDSTUK 3

Een analysestructuur 
voor argumentatie 
ter ondersteuning 

van een keuze

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het overheidsbesluit op basis van m.e.r. gekarakteriseerd als argu-

mentatief activiteitstype. Deze karakterisering maakt duidelijk welke institutionele factoren 

van belang zijn voor het naar voren brengen en beargumenteren van standpunten met betrek-

king tot een keuze in besluiten op basis van m.e.r. Deze factoren moeten worden opgenomen in 

de beoogde gecontextualiseerde precisering van het pragma-dialectisch analyse-instrument.

Voordat de institutionele factoren in het analyse-instrument kunnen worden geïntegreerd, 

moet het instrument eerst worden gepreciseerd aan de hand van argumentatieve vereisten. 

Deze precisering houdt in dat het wordt uitgewerkt tot een globale ‘analysestructuur’ – een 

modelstructuur voor argumentatie ter ondersteuning van een standpunt met betrekking tot 

een keuze – die bij de reconstructie van de argumentatiestructuur als heuristisch instrument 

kan worden gebruikt.

Uitgaande van de pragma-dialectische argumentatietheorie wordt in dit hoofdstuk een 

globale structuur opgesteld die als leidraad kan dienen bij de analyse van argumentatie voor 

een keuze. In 3.2 wordt het pragma-dialectisch instrument voor de analyse van betogende 

teksten beschreven. Daarna worden in 3.3 pragma-dialectische inzichten besproken die van 

belang zijn voor de analyse van argumentatie voor een keuze. Vervolgens komen in 3.4 argu-

mentatietheoretische inzichten aan de orde die duidelijk maken welke rol ‘beslisregels’ spelen 

in argumentatie voor een keuze. Ten slotte wordt in 3.5 op basis van deze inzichten een globale 

analysestructuur voor argumentatie voor een keuze opgesteld.

3.2 Een gecontextualiseerde precisering van het pragma-dialectische 
analyse-instrument

In een pragma-dialectische analyse wordt een analytische reconstructie uitgevoerd waarin de 

argumentatieve aspecten van een tekst op ondubbelzinnige wijze worden geëxpliciteerd en 
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systematisch bij elkaar worden gezet. De reconstructie heeft een normatief karakter en vindt 

plaats aan de hand van de theoretische standaard van het door Van Eemeren en Grootendorst 

ontwikkelde ideaalmodel van een kritische discussie.36

In een kritische discussie lossen twee partijen op redelijke wijze een verschil van mening 

op door te argumenteren. Idealiter worden daarbij vier stadia doorlopen, die corresponderen 

met de vier fasen in het ideaalmodel: de confrontatiefase, waarin het verschil van mening ont-

staat; de openingsfase, waarin de partijen afspraken maken over de manier waarop ze de dis-

cussie zullen voeren; de argumentatiefase, waarin argumenten naar voren worden gebracht; 

en de afsluitingsfase, waarin de balans wordt opgemaakt. In het ideaalmodel is per discussie-

fase aangegeven welke taalhandelingen rechtstreeks kunnen bijdragen tot de oplossing van 

het verschil van mening.37

Het pragma-dialectisch analyseren van een betoog houdt in dat het betoog zo veel mogelijk 

wordt gereconstrueerd in termen van het ideaalmodel, dus als een bijdrage aan een discussie 

die tot doel heeft het verschil van mening tussen de partijen op een redelijke manier te lossen. 

Het ideaalmodel fungeert hierbij als heuristisch en analytisch instrument. Elementen in de 

tekst die corresponderen met het ideaalmodel, blijven in de analyse gehandhaafd en elemen-

ten die overbodig zijn worden verwijderd. Als er noodzakelijke elementen ontbreken, wordt 

geprobeerd om zo mogelijk tot een reconstructie te komen. De relevante elementen worden 

in een volgorde gezet die aansluit bij het discussiemodel. Onduidelijke en vage formuleringen 

worden vervangen door duidelijke en eenduidige standaardformuleringen. Al met al worden 

tijdens de analyse op de tekst vier soorten ‘transformaties’ uitgevoerd: ‘deletie’ (het weglaten 

van niet-relevante (elementen van) taalhandelingen), ‘additie’ (het toevoegen van relevante 

taalhandelingen die impliciet blijven), ‘permutatie’ (het in de optimale volgorde zetten van 

taalhandelingen) en ‘substitutie’ (het vervangen van onduidelijke door duidelijke formulerin-

gen) (Van Eemeren & Grootendorst, 2004, pp. 103-104).

Het resultaat van de reconstructie is een analytisch overzicht van de tekst, waarin wordt 

weergegeven op welke manier de discussiefasen in het betoog zijn vertegenwoordigd. Het 

bevat alle elementen die relevant zijn voor het op redelijke wijze oplossen van het verschil van 

mening (Van Eemeren, Garssen & Wagemans, 2011, p. 26):

 – de geschilpunten waarop het betoog betrekking heeft en de posities (standpunten) die 

de betrokken partijen ten opzichte van deze geschilpunten innemen;

 – de procedurele en materiële uitgangspunten voor de discussie;

 – de expliciete en impliciete argumenten die worden aangevoerd, de toegepaste argumen-

tatieschema’s en de structuur van de argumentatie;

 – het resultaat van de discussie.

Een belangrijk onderdeel van het analytisch overzicht is de argumentatiestructuur, omdat 

daarin een aantal essentiële resultaten van de reconstructie zichtbaar zijn: het standpunt van 

36 Een uitgebreidere beschrijving van het ideaalmodel van een kritische discussie is te vinden in Van Eemeren 
en Grootendorst (2004, pp. 42-68).

37 Deze uitwerking is ‘pragmatisch’ in de zin dat de communicatie tussen taalgebruikers wordt opgevat als een 
uitwisseling van taalhandelingen (Van Eemeren & Grootendorst, 1984, p. 36).
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het betoog, de argumenten en de wijze waarop de argumenten samenhangen. De reconstruc-

tie van de argumentatiestructuur staat in dit onderzoek centraal.

Voor de uitvoering van de reconstructie is het analyse-instrument, waarvan het ideaal-

model de kern vormt, uitgewerkt met een aantal voorzieningen (tools). Er is bijvoorbeeld aan-

gegeven op welke manieren bij de analyse gebruik kan worden gemaakt van indicatoren in de 

tekst en context, van inferenties (gevolgtrekkingen) en van achtergrondkennis (Van Eemeren, 

2010, pp. 16-19). 

Een belangrijk hulpmiddel vormen de maximaalstrategieën, die kunnen worden toegepast 

in geval van twijfel over de strekking van uitspraken en over de te reconstrueren argumentatie-

vorm (Van Eemeren & Grootendorst, 2004, pp. 115-117). De strategie van de ‘maximaal argu-

mentatieve interpretatie’ houdt in dat uitspraken waarvan niet zeker is of het argumentatie 

betreft en die ook een informatief karakter zouden kunnen hebben, toch als argumentatie 

worden geïnterpreteerd. De strategie van de ‘maximaal argumentatieve analyse’ houdt in dat 

in geval van twijfel over de vorm van complexe argumentatie, wordt gekozen voor meervou-

dige argumentatie. Beide strategieën zijn in overeenstemming met de meer algemene strate-

gie van maximaal redelijke reconstructie. De strategieën komen erop neer dat maximaal recht 

wordt gedaan aan dialectische redelijkheid. De schrijver krijgt daarbij in dialectisch opzicht zo 

veel mogelijk krediet. 

Voor het expliciteren van elementen die in een betoog impliciet zijn gelaten (bijvoorbeeld 

het standpunt of bepaalde argumenten), is een procedure beschikbaar. Impliciete of ‘verzwe-

gen’ elementen van een redenering worden geëxpliciteerd door de redenering logisch geldig 

te maken. In eenvoudige gevallen kan een ‘logisch minimum’ worden gereconstrueerd met 

behulp van een ‘als (argument), dan (standpunt)’-uitspraak. Vervolgens wordt geprobeerd 

het ‘pragmatisch optimum’ te formuleren: een uitspraak die zo informatief mogelijk is en die 

tegelijkertijd in pragmatisch opzicht voldoet.38

Voor de reconstructie van de structuur van de argumentatie zijn verschillende soorten 

argumentaties onderscheiden, waarbij enkelvoudige argumentatie de basisstructuur vormt 

voor complexere structuren (meervoudige, nevenschikkende en onderschikkende argumenta-

tie). Verschillende soorten argumentatie kunnen worden gecombineerd in een grotere struc-

tuur. Voor de schematische weergave van een argumentatiestructuur is een notatiesysteem 

beschikbaar, dat bestaat uit een decimale nummering en een aantal symbolen, die de status 

van en samenhang tussen de argumenten duidelijk maken.39

38 De achterliggende gedachte bij de reconstructie van verzwegen argumenten is dat verzwegen argumenten 
kunnen worden gezien als een speciaal geval van indirecte taalhandelingen. Net als bij andere vormen van 
indirectheid spelen bij de reconstructie de algemene spelregels voor communicatie een rol. Bij incomplete 
redeneringen wordt de spelregel van efficiëntie overtreden: een incomplete redenering is zinloos. Door de 
reconstructie van het logisch minimum wordt de overtreding van de spelregel wel opgeheven, maar ont-
staat opnieuw een overtreding van de efficiëntieregel, doordat een dergelijke uitspraak inhoudelijk nog niets 
toevoegt aan de andere twee uitspraken van de redenering en daardoor overbodig lijkt. Deze overtreding 
wordt opgeheven door voor het aangevulde argument een formulering te kiezen die informatiever is dan 
het logisch minimum, behoort tot de gebondenheden van de schrijver en past in de rest van de tekst en de 
context (bij voorkeur het ‘pragmatisch optimum’). (Van Eemeren & Grootendorst, 2004, pp. 63-68)

39 Van Eemeren en Grootendorst (1992, pp. 73-89) presenteren een weergave met een decimale nummering, 
letters (voor nevenschikkende argumentatie), pijlen (voor de relatie tussen (sub)standpunt en argument), 
accolades (voor nevenschikkende argumentatie), haakjes (voor impliciete elementen) en apostrof (voor ver-
zwegen argumenten). Bij grotere structuren wordt een presentatie gekozen waarbij alle argumenten onder 
elkaar zijn gerangschikt; accolades en pijlen worden hierbij niet gebruikt (Van Eemeren, Garssen & Wage-
mans, 2011, pp. 42-43). Zie voor het verschil Van Eemeren (2010, p. 21 en p. 48) en Van Eemeren, Garssen & 
Wagemans (2011, pp. 42-43).
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Het is de bedoeling om uiteindelijk tot een reconstructie van de argumentatiestructuur 

te komen die zo goed mogelijk weergeeft waaraan de schrijver precies gebonden kan wor-

den geacht. Omdat het ideaalmodel, dat als richtsnoer fungeert, gebaseerd is op redelijkheid, 

wordt het perspectief gehanteerd dat de schrijver in de rol van deelnemer aan de discussie 

probeert een optimale bijdrage te leveren aan het oplossen van het verschil van mening.40 Dit 

is een welwillend, kredietgevend perspectief: het betoog wordt in argumentatief opzicht zo 

sterk mogelijk geïnterpreteerd en gereconstrueerd.

Het welwillende perspectief betekent niet dat de schrijver zonder meer als een louter 

redelijke discussiant wordt beschouwd. Schrijvers van betogende teksten streven in de prak-

tijk niet alleen een dialectisch doel maar ook een retorisch doel na: ze proberen op een rede-

lijke manier het verschil van mening op te lossen, maar willen tegelijkertijd effectief zijn en 

hun gelijk halen. Ze vinden daar een balans in door strategisch te manoeuvreren, waarbij ze 

een selectie maken uit het topisch potentieel, hun bijdragen afstemmen op de voorkeuren 

van het publiek en gebruik maken van de beschikbare presentatiemiddelen (Van Eemeren, 

2010, pp. 93-94). De mogelijkheden die een schrijver heeft om te manoeuvreren verschillen 

per communicatief activiteitstype en worden bepaald door de institutionele context waarin 

het activiteitstype een functie vervult. 

Aandacht voor strategisch manoeuvreren bij tekstanalyse kan een extra middel zijn om tot 

een verantwoorde reconstructie te komen. Als bij de analyse van een tekst een bepaalde stra-

tegische manoeuvre wordt herkend, kan dit ertoe bijdragen dat een reconstructie beter kan 

worden gerechtvaardigd. Soms wordt op deze manier een ander, beter verantwoord analyse-

resultaat verkregen dan bij een meer ‘naïeve’ reconstructie waarin het strategisch manoeu-

vreren buiten beschouwing is gelaten.

Het resultaat van een pragma-dialectische analyse (het analytisch overzicht van een beto-

gende tekst) maakt het mogelijk om de argumentatie in de tekst op een adequate manier te 

beoordelen. Aan de beoordeling van argumentatie is in de pragma-dialectische benadering 

uitgebreid aandacht besteed.41 Op basis van een analyse en beoordeling kan vervolgens een 

herschrijving van de tekst plaatsvinden. De door Van Eemeren en Grootendorst (1990) ontwik-

kelde (her)schrijfprocedure is in paragraaf 1.2 kort toegelicht.

De precisering van het ideaalmodel in dit onderzoek houdt in dat zowel het ideaalmodel als 

de tools voor het uitvoeren van de analyse worden gepreciseerd. In dit hoofdstuk wordt het 

ideaalmodel gepreciseerd aan de hand van argumentatieve vereisten die kunnen worden 

gesteld aan argumentatie ter ondersteuning van een standpunt met betrekking tot een keuze. 

Omdat het de analyse van een betogende tekst betreft, ga ik uit van een heuristisch analyse-

model voor een monologische situatie. Het gepreciseerde instrument heeft de vorm van een 

globale structuur voor argumentatie voor een standpunt met betrekking tot een keuze, die 

bij de reconstructie als leidraad kan dienen. De structuur bevat geen concrete propositionele 

inhoud, maar laat zien wat voor soort argumenten thuishoren in de motivering van een keuze 

en wat het verband is tussen die argumenten. Bij de analyse van argumentatie voor een keuze 

40 In de pragma-dialectische benadering wordt het ideaalmodel van een kritische discussie gezien als deel uit-
makend van de ‘first-order conditions’ voor het op redelijke wijze oplossen van een verschil van mening. De 
veronderstelde redelijke houding en intenties van de discussianten vormen ‘second-order conditions’ (Van 
Eemeren, Grootendorst, Jackson & Jacobs, 1993, pp. 32-33).

41 Zie voor de beoordeling van argumentatie onder andere Van Eemeren & Grootendorst (1992, 2004) en 
Garssen (1997).
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fungeert de analysestructuur als een raamwerk aan de hand waarvan kan worden nagegaan 

welke keuzes in de tekst worden gemaakt, welke argumenten daarvoor worden aangevoerd 

en hoe de argumentatie is gestructureerd.

3.3 Een pragma-dialectische benadering van argumentatie voor 
een keuze

Voor het opstellen van een analysestructuur is het van belang om vast te stellen welke eisen 

vanuit de pragma-dialectische benadering aan argumentatie voor een keuze kunnen worden 

gesteld. Ik laat eerst zien hoe argumentatie voor een keuze wordt geanalyseerd en ga dan in 

op de eisen aan pragmatische argumentatie, een type argumentatie waarin sprake kan zijn 

van een afweging van alternatieven.

De analyse van argumentatie ter ondersteuning van een keuze
Snoeck Henkemans (1992) behandelt in haar studie naar complexe argumentatie42 het vol-

gende voorbeeld (pp. 136-137):43

(1) We want Dyer Street to be a play street, because we would then have a place where children can 

play without having to keep looking out for cars and bikes. “Why is it so important that Dyer Street 

should be a play street?” you may ask. “The kids can go into the park on the corner of Swan Street, 

can’t they?” I would say to you: “Just go and take a look!” It’s one great pool of mud. And it’s full of 

dog dirt. We can’t let our kids play there. 

In dit fragment wordt betoogd dat Dyer Street een speelstraat moet worden. Uit de argumen-

tatie blijkt dat sprake is van een keuze: er wordt in de tekst een afweging gemaakt tussen de 

in het standpunt genoemde optie en de bestaande situatie, waarin de mogelijkheid bestaat 

om te spelen in het park op de hoek van Swan Street.

In dit voorbeeld wordt nevenschikkende argumentatie gebruikt, waarin de aangevoerde 

argumenten niet afzonderlijk maar gezamenlijk een afdoende verdediging van het standpunt 

moeten vormen. Snoeck Henkemans laat zien dat met nevenschikkende argumentatie op 

twee manieren een tegenargument kan worden weerlegd.44 De weerlegging kan ten eerste 

samen met het aanvankelijke argument complementaire argumentatie vormen; de argumen-

ten vormen dan in principe samen een afdoende verdediging van het standpunt (aangeduid 

met ‘&’). Ten tweede kan sprake zijn van cumulatieve argumentatie, waarbij de argumenten 

42 Argumentatie kan op verschillende manieren complex zijn. Zie voor een toelichting noot 3.
43 Dit fragment is gebaseerd op een langere, Nederlandstalige tekst van de actiegroep ‘Ververstraat Speel-

straat’, die als retorisch betoog wordt besproken in Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1983, pp. 46-47): 
‘“Waarom moet dat nu zo nodig, Ververstraat speelstraat?”, zult u misschien vragen, “de kinderen kunnen 
toch al in het parkje terecht, op de hoek van de Zwanenburgwal?!”. Dan zou ik zeggen: “Ga er eens kijken!” 
Het is er één grote modderpoel. En bovendien ligt het er vol met hondendrollen. Daar kunnen onze kinderen 
niet spelen!”’

44 Snoeck Henkemans maakt het volgende onderscheid tussen cumulatieve en complementaire argumentatie 
(1992, pp. 96-97). Bij cumulatieve argumentatie vormt het toevoegen van een nieuw argument een directe 
verdediging van het standpunt, waarbij de discussiant zijn eerdere argument probeert te versterken door 
meer evidence aan te voeren. Bij complementaire argumentatie probeert de discussiant een specifiek tegen-
argument van zijn opponent te weerleggen.
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elkaar versterken (aangeduid met ‘+’). De argumentatiestructuur van dit betoogje reconstru-

eert zij als volgt (p. 137):

 1

 Dyer Street should become a play street

 \

 &

1.1a  –––––––––––––––––––––––––– 1.1b

We would then have a place where We can’t let our kids play in the park

children can play without having to on the corner of Swan Street

look out for cars and bikes     \

	

 +

 1.1b.1a  ––––––––––––––––––––––  1.1b.1b

 It is one great pool of mud It is full of dog dirt

Deze structuur is het resultaat van een pragma-dialectische analyse, die op nauwkeurige wijze 

duidelijk maakt wat precies het verband is tussen de verschillende argumentatieve uitspraken 

in de tekst. De reconstructie verheldert echter niet hoe de afweging van de twee opties precies 

in elkaar steekt. In 1.1a wordt een gunstig effect beschreven van de optie om van Dyer Street 

een speelstraat te maken. In 1.1b wordt aangegeven dat spelen in het park op de hoek van 

Swan Street geen optie is, vanwege twee negatieve kenmerken van dit park, die in de onder-

schikkende argumentatie worden genoemd. Er worden voor- en nadelen genoemd, maar op 

welke manier deze zijn afgewogen, blijkt niet uit de reconstructie.

Gerritsen (1999, p. 116) geeft in haar onderzoek naar de pragma-dialectische benadering 

van verzwegen argumenten onderstaand voorbeeld:

(2) Omdat optie B te duur is, blijft alleen optie A over. 

In een aantal stappen reconstrueert zij het verzwegen argument (Gerritsen, 1999, p. 121):

Logisch minimum 
Als optie B te duur is, dan blijft alleen optie A over.

Generalisatie
Als er meer opties zijn waarvan sommige te duur zijn en andere niet, dan blijven alleen de opties 

over die niet te duur zijn.

Pragmatisch optimum
Bij de afweging tussen opties worden alleen opties gekozen die niet te duur zijn.
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Dit resulteert in de volgende argumentatiestructuur (Gerritsen, 1999, p. 122):

 STP

 Alleen optie A blijft over

 \

ARG 1a  –––––––––––– (ARG 1b)  –––––––––––––  (1a&1b’)

Optie B is te duur Optie A is niet te duur Bij de afweging tussen opties worden

  alleen opties gekozen die niet te duur zijn

Net als in het fragment over Dyer Street wordt ook in dit voorbeeld een keuze uit alternatie-

ven beargumenteerd: uit alternatief A en B wordt alternatief A gekozen, op grond van een 

nadelig kenmerk van alternatief B. Gerritsen geeft aan dat het er in dit voorbeeld op lijkt dat 

een verzwegen hoofdstandpunt moet worden gereconstrueerd, bijvoorbeeld de prescriptieve 

uitspraak ‘we moeten optie A kiezen’. Haar conclusie is echter dat het in dit geval niet mogelijk 

is om deze reconstructie op een verantwoorde manier te maken, omdat contextuele aanwij-

zingen over het discussiedoel ontbreken (pp. 119-120).

De twee voorbeelden verschillen in een aantal opzichten van elkaar. Het eerste verschil is 

dat in bovenstaande structuur de keuze en de afweging explicieter naar voren komen dan in 

de Dyer Street-structuur: de keuze voor A blijkt uit de uitspraak dat alleen optie A ‘overblijft’; 

het verzwegen argument maakt duidelijk op welke manier de keuze is gemaakt (er wordt 

gekozen voor opties die niet te duur zijn). Ten tweede is aan de beoordeling dat optie B te duur 

is, een beoordeling van optie A op hetzelfde criterium toegevoegd: optie A is niet te duur. Een 

derde verschil is dat in bovenstaand voorbeeld de uitspraak dat optie A overblijft (het stand-

punt), een argumentatieve tussenstap kan vormen tussen een prescriptief hoofdstandpunt 

en de argumenten waarin optie A en B worden beoordeeld ten aanzien van de kosten (1a en 

1b); een dergelijke stap met een expliciet ‘keuzemoment’ is niet aanwezig in de structuur van 

Snoeck Henkemans.

Beide voorbeelden betreffen een standpunt met een keuze dat wordt ondersteund door 

argumentatie waarin een afweging van een aantal opties wordt beschreven. Een pragma-

dialectische analyse van deze voorbeelden leidt tot argumentatiestructuren die op bepaalde 

punten verschillen, onder meer doordat de analyses met een verschillend doel zijn gemaakt, 

waardoor bij de reconstructie op verschillende aspecten nadruk is gelegd. Bij het Dyer Street-

voorbeeld zou wellicht ook – op een vergelijkbare manier als bij het voorbeeld over optie A 

en B – tot een reconstructie kunnen worden gekomen van de manier waarop de keuze is 

gemaakt, bijvoorbeeld de volgende: ‘bij de afweging tussen opties wordt de optie gekozen 

waarbij de kinderen kunnen spelen zonder op het verkeer te hoeven letten en waarbij ze niet 

(te) vies worden’. Voor beide voorbeelden geldt dat deze uitspraak nog algemener kan worden 

gesteld: ‘bij de afweging van opties wordt de optie gekozen die aan de eisen voldoet’.

De voorbeelden laten aan de ene kant zien dat een pragma-dialectische analyse van een 

gemotiveerde keuze niet als vanzelf duidelijk maakt hoe de afweging van de alternatieven 

in elkaar steekt. In hoofdstuk 1 gaf ik een analyse van een fragment uit het besluit over rijks-

weg 58, die ditzelfde toonde. Aan de andere kant maken de voorbeelden duidelijk dat het wel 

mogelijk moet zijn om met behulp van het pragma-dialectisch instrumentarium tot een ook 

in ‘besliskundig’ opzicht informatieve reconstructie te komen: een reconstructie die inzicht 

geeft in de afweging die is gemaakt en de precieze gronden voor de gepresenteerde keuzes.
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De beoordeling van pragmatische argumentatie
Eisen aan argumentatie voor een keuze kunnen niet alleen worden afgeleid uit de analyse van 

voorbeelden, maar ook uit de manier waarop de beoordeling moet plaatsvinden. In het vorige 

hoofdstuk is naar voren gekomen dat in besluiten op basis van m.e.r. sprake kan zijn van een 

prescriptief standpunt over een voorgenomen activiteit en van argumentatie met betrekking 

tot de (milieu)gevolgen van alternatieven. Dit type standpunt in combinatie met causale argu-

mentatie kan erop wijzen dat gebruik is gemaakt van pragmatische argumentatie.

Van pragmatische argumentatie is sprake als in een standpunt een bepaald doel of een 

bepaalde handelwijze wordt aanbevolen en de argumentatie bestaat uit het opsommen van 

gunstige effecten of consequenties van het te bereiken doel of van de uit te voeren handel-

wijze (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, p. 97; Garssen, 1997, p. 21-22; Van Eemeren & 

Snoeck Henkemans, 2011, pp. 92). Het kan ook zijn dat een bepaalde handelwijze juist wordt 

afgeraden op basis van de ongunstige effecten. Van Eemeren en Snoeck Henkemans (2011, 

p. 92) geven voorbeelden van beide varianten:

(3) Artsen zouden weer een witte jas moeten gaan dragen, want dat schept afstand (en het is goed als 

er afstand is tussen arts en patiënt)

Artsen zouden geen witte jas meer moeten dragen, want dat schept afstand (en het is niet goed als 

er afstand is tussen arts en patiënt).

Pragmatische argumentatie is een bepaald type argumentatie: het argument wordt op een 

specifieke manier in verband gebracht met het standpunt. Dit argumentatieschema, waarin 

een plan wordt aan- of afgeraden op basis van zijn (on)gunstige effecten heeft een duidelijk 

verband met argumentatie waarin alternatieven en de effecten daarvan tegen elkaar worden 

afgewogen, en kan dus aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van een model voor 

argumentatie voor een keuze.

In de pragma-dialectische benadering wordt pragmatische argumentatie getypeerd als 

subtype van causale argumentatie: er wordt gebruik gemaakt van een specifieke invulling van 

het argumentatieschema dat is gebaseerd op een causale relatie (Van Eemeren & Grooten-

dorst, 1992, p. 97; Garssen, 1997, p. 21).45 In de gegeven voorbeelden wordt uitgegaan van een 

voorwaardelijke voorspelling: als artsen een witte jas gaan dragen leidt dat tot afstand tussen 

arts en patiënt. Het argumentatieschema dat aan pragmatische argumentatie ten grondslag 

ligt is onder andere beschreven door Van Poppel (2013, pp. 67-68), die verschillende varianten 

onderscheidt.46 Van Poppel werkt de positieve variant als volgt uit (2013, p. 67):47

45 Het schema voor causale argumentatie luidt (Garssen, 1997, p. 20; Van Eemeren & Snoeck Henkemans, 
2011, p. 92):  Voor X geldt Y, 

 want:  Voor X geldt Z,  
en: Z leidt tot Y.

46 Feteris (2002, p. 355) presenteert een basic structure voor de analyse en beoordeling van pragmatische argu-
mentatie. Ze laat zien dat het argument ‘Action x leads to desirable consequence Y’ in eenvoudige gevallen 
bestaat uit: ‘1) a normative statement stating that consequence Y is desirable; and 2) an empirical statement 
stating that act X leads to consequence Y’.

47 Van Poppel (2013, p. 67) geeft nog twee andere varianten. De ene variant houdt in dat actie X moet worden 
uitgevoerd, omdat actie X niet leidt tot onwenselijk gevolg Y. De andere variant luidt dat actie X niet moet 
worden uitgevoerd, omdat de actie niet leidt tot wenselijk gevolg Y.
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Standpoint:  Action X should be performed

Because:  Action X leads to desirable consequence Y

(And:)  (If an action leads to a desirable consequence, then that action should be performed)

In de negatieve variant wordt ervan uitgegaan dat actie X niet moet worden uitgevoerd, 

omdat actie X leidt tot onwenselijke consequentie Y:

Standpoint:  Action X should not be performed

Because:  Action X leads to undesirable consequence Y

(And:)  (If an action leads to an undesirable consequence, then that action should not be 

performed)

Het primaire doel van het bepalen van het gebruikte argumentatieschema is om de argumen-

tatie te kunnen beoordelen. Het beoordelen van argumentatie gebeurt onder andere aan de 

hand van een set kritische vragen, die verbonden is aan een bepaald (sub)type argumentatie 

(Van Eemeren & Grootendorst, 1992, pp. 98-102). Van Eemeren & Grootendorst (1992, p. 102) 

formuleren een aantal relevante kritische vragen voor argumentatie waarin wordt gewezen 

op de consequenties van een voorgestelde handeling: ‘Is the announced effect or the proposed 

measure really so desirable? Will the effect indeed follow? Or could it be achieved more easily 

by way of another measure? Does the proposed measure not have any serious negative side-

effects?’ Deze vragen worden ook besproken door Garssen in zijn studie over argumentatie-

schema’s. De kritische vragen die relevant zijn voor causale argumentatie specificeert Garssen 

(1997, p. 22) als volgt voor pragmatische argumentatie:

 – Leidt datgene wat als oorzaak wordt voorgesteld (Z) inderdaad tot het genoemde (on)wense-

lijke gevolg (Y)?

 – Zijn er nog andere factoren die samen met datgene wat als oorzaak wordt voorgesteld (Z) 

aanwezig moeten zijn om het genoemde (on)wenselijke gevolg (Y) te doen optreden?

Daarnaast moet er een preliminaire vraag worden gesteld:

 – Is hetgeen in de argumentatie als gevolg wordt gepresenteerd wel wenselijk of onwenselijk?

Bij het hiervoor gegeven voorbeeld dient dus het optreden van de gevolgen te worden 

bevraagd: leidt een witte doktersjas inderdaad tot afstand tussen arts en patiënt, of hangt dat 

ook af van andere factoren? De preliminaire vraag naar de wenselijkheid van het gevolg is in 

dit geval: is het inderdaad wenselijk dat er afstand is tussen arts en patiënt?

Argumentatieschema’s, subschema’s en de daarbij horende kritische vragen hebben 

in het pragma-dialectische ideaalmodel een plaats als onderdeel van de toetsingsmethode 

met behulp waarvan de discussianten in de argumentatiefase de aanvaardbaarheid van de 

argumentatie kunnen toetsen. Deze ‘intersubjectieve toetsingsmethode’ (ITP) houdt in dat 

wordt vastgesteld of er een aanvaardbaar argumentatieschema is gebruikt en of het op de 

juiste wijze is toegepast (Van Eemeren & Grootendorst, 2004, pp. 149-150). In de openings-

fase kunnen discussianten over de wijze van toetsen afspraken maken. Of een protagonist in 

de argumentatie een schema op de juiste manier heeft toegepast, kan een antagonist in de 

argumentatiefase controleren door kritische vragen te stellen of kritische reacties naar voren 
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te brengen die passen bij het gebruikte argumentatieschema (Garssen, 1997, p. 10). De pro-

tagonist zal moeten reageren met aanvullende argumentatie; is hij daartoe niet in staat, dan 

moet hij zijn (sub)standpunt opgeven. In een monologische situatie, waarin het niet mogelijk 

is om direct kritische reacties van de antagonist te krijgen en daarop te reageren, kan de prota-

gonist op deze reacties anticiperen door zelfs al wat aanvullende argumentatie in het betoog 

op te nemen.48

Garssen (1997) gaat in zijn studie in op de mogelijkheden die pragmatische argumentatie 

biedt voor het maken van een afweging. Doordat pragmatische argumentatie meestal naar 

voren wordt gebracht in een context waarin een beslissing moet worden genomen over een 

te volgen handelwijze, bijvoorbeeld de uitvoering van een bepaald voorstel, zijn er volgens 

hem voor dit soort argumentatie, naast de vragen die bij causale argumentatie horen, extra 

kritische vragen nodig (Garssen, 1997, p. 22). Er kan sprake zijn van mogelijke ongunstige 

gevolgen van het plan en van andere mogelijke ingrepen die eveneens tot het betreffende 

gunstige gevolg leiden. In die gevallen moet er een afweging worden gemaakt van gunstige 

en ongunstige gevolgen en van de verschillende mogelijkheden. Er zijn dan volgens Garssen 

(1997, p. 22) nog twee vragen nodig: 

 – Heeft de genoemde oorzaak onwenselijke neveneffecten?

 – Kan het genoemde gevolg ook nog met andere middelen worden bereikt?

Het is de vraag wat precies de consequenties van deze extra kritische reacties zijn voor de 

gegeven argumentatie. Mochten op deze manier inderdaad nadelige effecten of andere opties 

op tafel komen, dan wordt de argumentatie van de protagonist hierdoor op zichzelf nog niet 

onhoudbaar. Garssen (1997, p. 22) stelt dat de antagonist degene is die de gevolgen tegen 

elkaar moet afwegen en een keuze moet maken tussen de verschillende mogelijkheden. 

Om een toetsing van de wenselijkheid van het plan (in het standpunt) op basis van de 

genoemde effecten (in het argument) mogelijk te maken, moet daadwerkelijk een afweging 

worden gemaakt. Daarvoor is het mijns inziens nodig dat na de extra kritische vragen een kri-

tische vervolgvraag wordt gesteld die is gericht op de beoordeling van een afweging:

 – Heeft de genoemde oorzaak onwenselijke neveneffecten? En zo ja, wegen de gewenste effecten 

van de genoemde oorzaak op tegen die onwenselijke neveneffecten?

 – Kan het genoemde gevolg ook nog met andere middelen worden bereikt? En zo ja, is er een 

middel dat een betere, meer gewenste manier vormt om het genoemde gevolg te bereiken?

De reactie van de protagonist op deze vragen zal moeten zijn dat aanvullende argumentatie 

wordt verschaft waarin de effecten of de plannen/middelen tegen elkaar worden afgewogen. 

Vanuit een beoordelingsperspectief kan argumentatie waarin alternatieven worden afgewo-

gen op basis van hun voor- en nadelen worden gezien als een antwoord op kritische vragen bij 

pragmatische argumentatie.

48 Een tekst waarin dit gebeurt is het Dyer Street-voorbeeld dat Snoeck Henkemans geeft en dat ik (met een 
ander doel) bespreek in paragraaf 3.3.



59

In de pragma-dialectische benadering worden tot nu toe geen specifieke aanwijzingen 

gegeven voor de analyse van argumentatie voor een keuze. Welke structuur wordt gerecon-

strueerd wordt bepaald door de beschikbare aanwijzingen in tekst en context en door het 

doel waarvoor de analyse wordt gemaakt. Een gepreciseerd instrumentarium moet het moge-

lijk maken om op een systematische wijze tot een informatieve reconstructie te komen, die 

inzicht verschaft in de precieze gronden voor de gepresenteerde keuzes. Voor de ontwikkeling 

van een analysestructuur is het nodig te weten aan welke vereisten deze argumentatie moet 

voldoen om als afdoende te kunnen worden beschouwd. 

3.4 De rol van beslisregels in argumentatie voor een keuze

De rol van afwegingen in pragmatische argumentatie wordt behandeld in Schellens’ studie 

(1985) over argumentatieschema’s. Voor pragmatische argumentatie geeft Schellens naast 

een standaardschema ook een uitgebreid schema, waarin enkele premissen zijn opgeno-

men die betrekking hebben op het afwegen van alternatieven. Een van die premissen is een 

gedragsregel die volgens Schellens de basis vormt voor pragmatische argumentatie. De regel 

houdt in dat uit een gegeven aantal alternatieven die actie de voorkeur verdient ‘die tegen de 

geringste kosten (inclusief nadelen) de grootste baten (inclusief voordelen) oplevert’ (Schel-

lens, 1985, p. 156). De uitwerking die Schellens geeft van het schema voor pragmatische 

argumentatie kan inzichten opleveren voor het opstellen van een analysestructuur voor argu-

mentatie voor een keuze. Ik bespreek de schema’s en evaluatievragen die Schellens voorstelt 

en trek daaruit enkele conclusies. 

De uitwerking van het pragmatische schema door Schellens
Schellens onderscheidt een aantal typen argumentatie en formuleert voor alle typen een of 

meer argumentatieschema’s, voorzien van een set evaluatievragen of kritische vragen.49 Voor 

pragmatische argumentatie formuleert hij het volgende standaardschema, in twee varianten 

(Schellens, 1985, p. 153):

Actie A leidt tot B  Actie A leidt tot B

B is gewenst  B is ongewenst

Dus: Actie A is gewenst  Dus: Actie A is ongewenst

De premisse die in het pragma-dialectische schema het argument vormt (‘Action X leads to 

(un)desirable consequence Y’), is in het standaardschema van Schellens gesplitst in twee 

premissen.

49 Schellens (1985) onderscheidt argumentatie op basis van regelmaat, op basis van regels en op basis van 
regels en regelmaat. Van argumentatie op basis van regelmaat is sprake als de leden van een klasse van 
eigenschappen, situaties, gebeurtenissen of acties onder bepaalde omstandigheden steeds of vrijwel steeds 
gepaard gaan met het optreden van de leden van een andere klasse van eigenschappen etc. Een uitspraak 
die een regelmaat vastlegt noemt Schellens een descriptieve generalisering (p. 77). In argumentatie op basis 
van regels berust de stap van gegevens naar conclusie op al dan niet expliciete afspraken, prioriteiten, con-
venties, etc. die alle een normatieve generalisering vastleggen (p. 116). Pragmatische argumentatie is vol-
gens Schellens zowel gebaseerd op (causale) regelmaat als op waarderings- en gedragsregels (p. 154). 
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Schellens tekent aan dat de schema’s moeilijk als geldige argumentatievormen kunnen 

worden beschouwd (Schellens, 1985, p. 154). Op basis van één effect kan namelijk niet een 

conclusie worden getrokken waarin niet wordt gerefereerd aan dat effect. Een algemene 

conclusie over de wenselijkheid van A kan alleen worden getrokken op basis van alle rele-

vante consequenties van A. Pragmatische argumentatie kan volgens Schellens formeel geldig 

worden gemaakt door toevoeging van de gedragsregel ‘Uit een gegeven aantal alternatieven 

verdient die actie de voorkeur die tegen de geringste kosten (inclusief nadelen) de grootste 

baten (inclusief voordelen) oplevert’. Daarnaast moet de premisse worden geïmpliceerd dat er 

behalve het genoemde gewenste (of ongewenste) gevolg geen kosten of ongewenste gevol-

gen (resp. baten) zijn die dat voordeel (of nadeel) overtreffen. En ten slotte moet een pre-

misse worden toegevoegd die luidt dat er geen alternatieven voorhanden zijn met minder 

nadelen of kosten en/of meer voordelen. Pragmatische argumentatie waarin op grond van 

één gewenst gevolg de wenselijkheid van een actie wordt verdedigd, is dus alleen redelijk te 

noemen, als dat ene gevolg zwaarder weegt dan andere nadelige gevolgen en als de alter-

natieven voor de betreffende actie een minder gunstig saldo van voor- en nadelen oplevert 

(Schellens, 1985, pp. 154-158).

Schellens ondervangt het probleem met de geldigheid door bij de eerste variant van het 

standaardschema de volgende uitgebreide lijst met evaluatievragen te formuleren (Schellens, 

1985, pp. 174-175):

1. Is B inderdaad gewenst?

2. Brengt uitvoering van A inderdaad B met zich mee of zijn er factoren aanwezig of waarschijnlijk 

die dat verhinderen?

3. Is actie A uitvoerbaar?

4. Is actie A toelaatbaar?

5. Weegt B, samen met eventuele andere voordelen van A, op tegen de kosten en nadelen van A?

6. Is A de voordeligste manier om B te bereiken, d.w.z. de manier met de meeste voordelen tegen 

de geringste kosten en nadelen?

Schellens gaat in deze lijst met evaluatievragen uit van de leer van de stock issues zoals die is 

uitgewerkt in de theorie van academic debate, een debatvorm die sinds een aantal decennia 

wordt beoefend aan Amerikaanse universiteiten en highschools.50 Centraal in het academisch 

debat staat een beleidsstelling: een voorstandersteam pleit voor een bepaald beleidsvoor-

stel, terwijl het tegenstandersteam in principe het huidige beleid verdedigt. Schellens baseert 

zich op Amerikaanse theorievorming en op onderzoek van Braet (1984), die de stock issues 

analyseert als een moderne variant op de klassieke statusleer. De stock issues vormen in een 

academisch debat over een beleidsstelling standaardpunten waarover debaters van mening 

kunnen verschillen, en die de voorstanders van een stelling overtuigend moeten zien aan te 

tonen. Deze standaardpunten nemen de vorm aan van ‘standaardvragen die in de verdedi-

ging van een beleidsstelling beantwoord moeten worden om van een succesvolle verdediging 

50 Braet heeft het academisch beleidsdebat onderzocht (1984, 1990) en uitgewerkt voor de Nederlandse onder-
wijssituatie (Braet & Berkenbosch, 1989; Braet & Schouw, 1998).
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te kunnen spreken’ (Schellens, 1985, p. 168).51 Schellens herformuleert de stock issues als 

evaluatie vragen bij pragmatische argumentatie.52

Vraag 1 en 2 betreffen de gevolgen van actie A: het behalen van bepaalde voordelen. 

Vraag 3 betreft de uitvoerbaarheid en vraag 4 de toelaatbaarheid van actie A. De vragen 5 en 

6 hebben betrekking op de afweging van voor- en nadelen van actie A en de afweging tegen 

andere alternatieven. Vraag 1 en 2 komen overeen met vragen die Garssen (1997) formuleert. 

Vraag 5 en 6 zijn de vragen die Garssen onvermeld laat. Schellens sluit dus aan bij Garssen, 

maar gaat een stap verder doordat hij de ontbrekende vragen met betrekking tot de afwegin-

gen in de vragenset opneemt.

De afweging zelf is niet in de vorm van een premisse in het schema opgenomen (bijvoor-

beeld als ‘De voordelen van A wegen op tegen de kosten’ of ‘A is de voordeligste manier om 

B te bereiken’), en dat geldt eveneens voor de regel die aan de afweging ten grondslag ligt. 

Volgens Schellens is pragmatische argumentatie gebaseerd op de zeer algemene en vrijwel 

altijd onuitgesproken gedragsregel ‘uit een gegeven aantal alternatieven verdient die actie de 

voorkeur die tegen de geringste kosten de hoogste baten oplevert’ (Schellens, 1985, p. 154). 

De evaluatievragen 5 en 6 bevragen deze veronderstelde regel en kunnen leiden tot het geven 

van aanvullende argumentatie (‘Ja, A is de voordeligste manier, want…’). Het schema is dus 

geen geldige argumentatievorm, maar de vragenlijst is wel voldoende om pragmatische argu-

mentatie op redelijkheid te toetsen.

Schellens heeft een bezwaar tegen het standaardschema voor pragmatische argumentatie. 

Hij wil dat schema’s ‘hanteerbaar’ zijn, toepasbaar in de praktijk (Schellens, 1985, p. 231), en 

het standaardschema voor pragmatische argumentatie is dat volgens hem niet. Het is in de 

praktijk niet goed bruikbaar, doordat het te beperkt kan zijn voor de analyse en het karakteri-

seren van de vaak complexe argumentatie in teksten. Een spreker of schrijver kan uitspraken 

in zijn argumentatie opnemen die een antwoord zijn op één of meer van de evaluatievragen, 

maar die niet corresponderen met premissen in het schema. In die gevallen is de argumentatie 

volgens Schellens met de bovenstaande schema’s niet goed te karakteriseren (1985, p. 176).

Uit dit bezwaar van Schellens blijkt niet alleen dat hij waarde hecht aan praktische toepas-

baarheid, het maakt ook duidelijk dat hij aan zijn schema’s meerdere functies toekent. De argu-

mentatieschema’s met evaluatievragen hebben primair een kritische functie: ze hebben tot 

doel om het beoordelen van argumentatie te verbeteren, dat wil zeggen dat ze de lezer in staat 

stellen om met behulp van de schema’s en met name de vragen te komen tot een verantwoord 

of in ieder geval beter gefundeerd oordeel over de redelijkheid van de geleverde argumentatie 

(Schellens, 1985, p. 231). Daaraan ondergeschikt hebben de schema’s volgens Schellens een 

analytische functie: een schema moet het gemakkelijker maken argumenten en conclusies in 

teksten als zodanig te onderkennen en deze te herkennen als invulling van een schema (Schel-

lens, 1985, pp. 241). De schema’s moeten dus niet alleen geldig zijn en een goed beoordelings-

instrument vormen, ze moeten ook geschikt zijn om te fungeren als heuristisch instrument.

51 In een academisch beleidsdebat moeten de voorstanders van de stelling een aantal punten aantonen. Braet 
vat deze punten als volgt samen: 1 er bestaan ernstige problemen, 2 deze problemen zijn inherent aan het 
huidige beleid, 3 ons nieuwe beleid lost de problemen op, 4 er zijn geen doorslaggevende nadelen (Braet, 
1990, p. 83). De tegenstanders verdedigen het huidige beleid, dat de presumptie – het voordeel van de 
twijfel – heeft, en hoeven slechts op een van de genoemde standaardpunten gerede twijfel te wekken.

52 Schellens (1985) bespreekt de leer van de stock issues als ‘een voorstel voor de evaluatie van pragmatische 
argumentatie’ (p. 168).
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Om aan de beperkte toepasbaarheid van het standaardschema tegemoet te komen, heeft 

Schellens ook een uitgebreide variant van het schema opgesteld, waarin alle premissen die 

in het standaardschema impliciet zijn, expliciet zijn opgenomen. Dit uitgebreide schema is 

daardoor ook geldig als argumentatievorm: aanvaarding van de premissen impliceert redelij-

kerwijs aanvaarding van de conclusie. Naast premissen die betrekking hebben op de voor- en 

nadelen van de alternatieven en de genoemde gedragsregel is een premisse opgenomen die 

uitdrukt dat de voordelen van het bepleite alternatief Ai groter zijn dan de nadelen. Ook zijn 

premissen opgenomen die refereren aan twee stock issues: Ai moet uitvoerbaar en toelaat-

baar zijn. Omdat in de praktijk allerlei argumentatievormen mogelijk zijn, is het uitgebreide 

schema abstracter geformuleerd dan het beperkte standaardschema, waardoor het een 

‘oneindige verzameling argumentatievormen’ omvat (Schellens, 1985, pp. 176-177):

A1 leidt tot V[oordeel] 1 en N[adeel] 1

A2 leidt tot V2 en N2

.

.

An leidt tot Vn en Nn

(Vi - Ni) > 0

Voor alle x geldt: Ax is uitvoerbaar

Voor alle x geldt: Ax is toelaatbaar

Voor alle x behalve i geldt: (Vi - Ni) > (Vx - Nx)

Dus: Ai is gewenst

Evaluatievragen:

1. Zijn de aan A1-n toegeschreven gevolgen aannemelijk of waarschijnlijk?

2. Zijn de aan A1-n toegeschreven voor- en nadelen inderdaad gewenst resp. ongewenst?

3. Zijn alle relevante voor- en nadelige gevolgen van A1-n in de beschouwing betrokken?

4. Zijn alle te overwegen alternatieven in de beschouwing betrokken?

5. Zijn de overwogen alternatieven uitvoerbaar?

6. Zijn de overwogen alternatieven toelaatbaar?

7. Zijn de voordelen van het bepleite alternatief Ai groter dan de nadelen?

8. Is het saldo van voor- en nadelen van de bepleite actie Ai groter dan van enig alternatief?

Dit uitgebreide standaardschema is van belang voor mijn onderzoek, dat tot doel heeft een 

analysestructuur te ontwikkelen voor argumentatie voor een keuze, die bij tekstanalyse 

bruikbaar is als heuristisch model voor de reconstructie van de argumentatiestructuur. Het 

uitgebreide standaardschema biedt hiervoor aanknopingspunten. Ten eerste vindt er in het 

schema een expliciete afweging van de alternatieven plaats (in het standaardschema blijft de 

afweging impliciet). De premissen bevatten een beoordeling van de alternatieven in termen 

van voor- en nadelen. De afweging vindt plaats op basis van de gedragsregel ‘uit een gegeven 

aantal alternatieven verdient die actie de voorkeur die tegen de geringste kosten de hoogste 

baten oplevert’, ofwel een saldobepaling per alternatief. Ten tweede, en dat ligt daar weer aan 

ten grondslag, is dit uitgebreide schema ontwikkeld vanuit het idee dat schema’s naast een 

kritische ook een analytische functie hebben. Ook dit sluit aan bij de functie van de analyse-

structuur die in dit onderzoek wordt ontwikkeld.
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De rol van beslisregels in het uitgebreide pragmatische schema 
Om na te gaan welke elementen van het uitgebreide schema relevant zijn voor de ontwikke-

ling van de beoogde analysestructuur, moeten de premissen worden beoordeeld.

In de eerste premissen (A1 leidt tot V1 en N1, …) wordt een beoordeling van de alterna-

tieven gegeven in termen van voor- en nadelen. De volgende premisse, (Vi-Ni) > 0, is een pre-

misse die stelt dat voor het uiteindelijk geprefereerde alternatief Ai geldt dat het saldo van 

voordelige en nadelige gevolgen positief is. De situatie moet er met dat alternatief dus wel 

op vooruitgaan. Dit veronderstelt mijns inziens dat ‘handhaving van de bestaande situatie’ als 

referentiepunt voor de alternatieven en voor de voor- en nadelen van die alternatieven wordt 

gehanteerd, en dat hierop wordt teruggevallen als het saldo van alle alternatieven neutraal (0) 

of negatief blijkt te zijn: dan wordt het ‘huidige beleid’ gehandhaafd. 

De eis dat het saldo van het bepleite alternatief positief moet zijn lijkt mij geen juist 

uitgangspunt. Ten eerste hoeft het handhaven van het huidige beleid helemaal geen reële 

optie te zijn. Handhaving van de situatie of voortzetting van het huidige beleid wordt in de 

beleidspraktijk (en in de m.e.r.-praktijk) het ‘nulalternatief’ genoemd. Dit alternatief kan als 

referentiealternatief worden gebruikt; bij de beoordeling worden de alternatieven daar dan 

aan gerelateerd. Het nulalternatief fungeert vaak puur als referentiepunt: het is in dat geval 

niet mogelijk om de bestaande situatie voort te zetten, bijvoorbeeld omdat de problemen te 

ernstig zijn of vanwege een eerder genomen besluit dat voortzetting verhindert. Als het nulal-

ternatief geen reële optie is en er geen alternatief is dat een saldo heeft dat groter is dan 0, 

dan kan er geen alternatief worden gekozen, terwijl dat wel gewenst kan zijn. Ten tweede is 

het vreemd dat, als het nulalternatief wel een volwaardig alternatief vormt, daar op basis van 

de premisse niet voor kan worden gekozen: als de voor- en nadelen aan het nulalternatief 

worden gerelateerd, dan is het saldo van voor- en nadelen (Vi - Ni) van het nulalternatief ‘0’, en 

niet groter dan 0, zoals volgens de premisse is vereist.

De volgende twee premissen betreffen de uitvoerbaarheid en toelaatbaarheid van de 

opties: voor alle alternatieven die worden afgewogen, geldt als eis dat ze uitvoerbaar en toe-

laatbaar zijn. Schellens geeft aan dat de uitvoerbaarheid van plannen in debatliteratuur wordt 

besproken als practicality (Schellens, 1985, p. 169). Een plan moet uitvoerbaar zijn, want een 

onuitvoerbaar plan kan niet gewenst zijn; dat zou een pragmatische inconsistentie betekenen 

(p. 173). De ‘toelaatbaarheid’ van een plan – het feit dat een plan in strijd kan zijn met gel-

dende regelgeving – vormt in debatten geen gebruikelijk issue, want de stelling wordt altijd 

zo gekozen dat hij niet op grond van dergelijke argumenten kan worden verworpen (p. 174). 

Omdat deze eis in de praktijk wel van belang is, voegt Schellens hiervoor een premisse toe aan 

zijn schema en evaluatievragen. Er is een aparte premisse nodig, omdat de toelaatbaarheid 

niet kan worden gevat in een van de premissen die betrekking hebben op de voor- en nadelen 

(‘An leidt tot Vn en Nn’). Bij de overschrijding van een regel gaat het namelijk niet om een 

negatief gevolg van een actie, maar om het karakter van de actie (p. 174).

De twee eisen die Schellens aan de af te wegen alternatieven stelt, zijn naar mijn idee 

enigszins beperkend. Het is in de praktijk ook mogelijk om andere eisen of randvoorwaarden 

te formuleren, bijvoorbeeld de randvoorwaarde dat een alternatief in ieder geval doeltref-

fend moet zijn: het moet een oplossing bieden voor het probleem dat de aanleiding vormt. 

Een dergelijke eis wordt ook gesteld in debatliteratuur die uitgaat van de stock issues: op alle 

issues, waaronder solvency (doeltreffendheid), wordt ‘een positief antwoord nodig geacht om 

een debatstelling van een redelijke verdediging te voorzien’ (Schellens, 1985, p. 170). Daar-

naast is het beperkend dat ervan wordt uitgegaan dat alle alternatieven (‘alle x’) die worden 
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afgewogen aan de twee gestelde eisen voldoen. Het is voorstelbaar dat het gekozen alterna-

tief Ai uitvoerbaar en toelaatbaar moet zijn, maar het is in de praktijk niet zo dat voorafgaand 

aan een afweging altijd getoetst is of dat ook geldt voor alle af te wegen opties. De selectie 

van alternatieven kan bijvoorbeeld ook stapsgewijs, in een aantal selectierondes plaatsvinden. 

Bij aanvang staat dan nog niet vast welke van de af te wegen alternatieven aan de gestelde 

eisen voldoen.

Ten slotte is er de premisse waarin wordt gesteld dat het saldo van de voor- en nadelen van 

Ai het meest gunstig is: ‘voor alle x behalve i geldt: (Vi - Ni) > (Vx - Nx)’. Uitgangspunt vormt de 

genoemde gedragsregel die bepaalt dat het alternatief dat tegen de geringste kosten de hoog-

ste baten oplevert, de voorkeur heeft (Schellens, 1985, p. 154). Het is de vraag of een dergelijke 

kosten-batenanalyse in de praktijk wel altijd wordt gemaakt. Schellens geeft zelf ook aan dat 

dit gecompliceerd ligt en dat het schema in sterke mate abstraheert van de praktijk. Ten eerste 

is vaak niet met zekerheid te voorspellen of gevolgen zullen optreden, waardoor tevens gere-

kend zou moet worden met de waarschijnlijkheid van (of kans op) de gevolgen. Ten tweede 

veronderstelt de regel dat de voor- en nadelen van alternatieven kunnen worden gekwantifi-

ceerd en kunnen worden ‘opgeteld’ (het probleem van appels en peren), wat in de praktijk vaak 

niet mogelijk is. Schellens noemt als voorbeeld van een moeilijke afweging de afweging van 

economische voordelen tegen milieuhygiënische nadelen – een afweging die zeer passend is 

voor besluiten op basis van m.e.r. Het problematische karakter van een dergelijke afweging 

‘heeft in het verleden wel geleid tot een poging om milieuargumenten (de waarde van een 

landschap, de waarde van schone lucht) in guldens uit te drukken’ (1985, p. 160). Beslissers 

zullen hun keuzes in ieder geval ook op andere manieren maken dan door het berekenen van 

een saldo, en daarbij andere regels toepassen. Maar die invulling laat het uit gebreide pragma-

tische schema niet toe.

Kortom, de uitgebreide variant van het schema voor pragmatische argumentatie is aan 

de ene kant, doordat extra premissen zijn opgenomen, beter bruikbaar bij tekstanalyse dan 

het standaardschema. Aan de andere kant zijn de toepassingsmogelijkheden van het schema 

mijns inziens beperkt. De eerste beperking is dat er wordt verondersteld dat achtereenvol-

gens twee gedragsregels nodig zijn (eerst een regel die een toetsing aan eisen voorschrijft en 

vervolgens een regel gebaseerd op saldobepaling), terwijl één gedragsregel afdoende kan zijn 

om tot een keuze te komen. Het voorbeeld van Gerritsen (1999, p. 122) in paragraaf 3.3 laat 

zien dat een schrijver zijn keuze inderdaad op één van beide principes kan baseren: de alter-

natieven worden in dit voorbeeld aan een budgettaire eis of randvoorwaarde getoetst, zonder 

dat een saldo op basis van voor- en nadelen wordt berekend. De tweede beperking is dat de 

premissen al vrij precies zijn ingevuld: het betreft een toetsing aan specifieke eisen ten aan-

zien van de uitvoerbaarheid en de toelaatbaarheid van de alternatieven, en daarnaast dient te 

worden gekozen voor het alternatief met het hoogste saldo van voor- en nadelen. Er bestaan 

naast deze regels en eisen ook andere manieren om tot een keuze te komen, die niet in het uit-

gebreide pragmatische schema passen. Dat twee specifieke regels op een dwingende manier 

in één schema zijn samengebracht, verkleint de toepassingsmogelijkheden van het schema.

Dat aan het schema twee regels ten grondslag liggen is te verklaren aan de hand van de 

leer van de stock issues, waar Schellens zich op baseert, en de daaraan verbonden verdeling van 

de bewijslast. Volgens deze leer moet een nieuw plan aan standaardpunten voldoen; kan één 

punt niet worden aangetoond, dan wordt teruggevallen op het huidige beleid. Handhaving 
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van de status quo heeft dus de ‘presumptie’, waar in geval van twijfel voor wordt gekozen.53 

Schellens gaat volgens mij uit van dit perspectief, waarbij hij de vergelijking van de status quo 

met een plan, uitbreidt naar een vergelijking met meer alternatieven. De veronderstelling is 

dat de alternatieven aan standaardpunten moeten voldoen: ze moeten onder andere uitvoer-

baar zijn en een netto voordeel hebben ten opzichte van de huidige situatie. Als er sprake is 

van het huidige beleid en één plan, dan leidt de toetsing aan standaardpunten tot een keuze, 

omdat in geval van twijfel over het plan kan worden teruggevallen op het huidige beleid. Als 

echter, zoals in het uitgebreide schema, sprake is van een verzameling alternatieven A1-An, 

dan kan een toetsing aan eisen leiden tot de selectie van meer dan één alternatief. Er is dan 

een extra keuzeregel nodig, zoals de regel op basis van saldobepaling, waarmee de alternatie-

ven op gelijkwaardige basis tegen elkaar worden afgewogen.

In het uitgebreide standaardschema lijkt er sprake te zijn van twee verschillende perspec-

tieven op de beoordeling van argumentatie bij een beleidsstelling: een perspectief dat uit-

gaat van een vergelijking van de huidige situatie met een plan (of meer plannen), waarbij een 

toetsing plaatsvindt en waarbij de huidige situatie de presumptie heeft; en een perspectief 

dat uitgaat van een afweging van beleidsalternatieven op basis van een saldobepaling per 

alternatief. In de theorievorming over academic debate staan deze perspectieven bekend als 

debatparadigma’s of judging philosophies (Braet, 1990, pp. 82-86). De op presumptie geba-

seerde stock issues-benadering vormt het traditionele paradigma. De mogelijkheid om gelijk-

waardige beleidsalternatieven af te wegen is uitgewerkt in het beleidswetenschappelijk 

paradigma. Volgens dat paradigma verdedigen voorstanders en tegenstanders van de stelling 

ieder een eigen beleidsvoorstel. Deze voorstellen worden afgewogen door onder meer het nut 

ofwel de ‘utiliteit U’ van de opties te berekenen. Deze rekensom wordt gemaakt aan de hand 

van de beslisregel U = p x v, die een variant vormt op de saldobepaling in het uitgebreide stan-

daardschema.54 In de regel U = p x v wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat niet 

altijd met zekerheid kan worden voorspeld of bepaalde gevolgen zullen optreden.55

De expliciete toepassing van een gedragsregel vormt een belangrijke toevoeging aan het 

standaardschema die zeer bruikbaar is voor de in dit onderzoek te ontwikkelen analysestruc-

tuur. De regels die Schellens hanteert en de toetsende regel die in het voorbeeld van Gerritsen 

wordt gebruikt, staan in de besliskundige literatuur bekend als ‘beslisregels’. Een beslisregel 

is een algemeen geformuleerde gedragsregel die duidelijk maakt op welke wijze een keuze 

53 Braet (1990, p. 82) beschrijft de presumptieve status van het huidige beleid in de stock issues-benadering 
aan de hand van het presumptiebeginsel uit het strafprocesrecht. Zoals een verdachte onschuldig is tot het 
tegendeel is bewezen, wordt aangenomen dat het huidige beleid (de status quo) moet worden gecontinu-
eerd, totdat (op de standaardpunten) overtuigend is aangetoond dat het beter kan worden gewijzigd.

54 Het nut wordt berekend door alle effecten na te gaan, per effect de waarschijnlijkheid van optreden te ver-
menigvuldigen met de (positieve of negatieve) waarde van dat optreden (‘utility = probability x value’) en 
tot slot het (positieve of negatieve) nut per effect op te tellen (Braet, 1990, p. 85; Lichtman & Rohrer, 1980, 
pp. 237-241).

55 Hoeken en Hustinx (2002, p. 227) maken duidelijk dat er een verband is tussen de regel U = p x v en het 
concept van pragmatische argumentatie. De verwachtingswaarde of utiliteit U van een gekozen optie wordt 
bepaald door de waarschijnlijkheid p en de wenselijkheid v van de gevolgen die de optie kan hebben. Prag-
matische argumentatie is dan ook gebaseerd op zowel waarschijnlijkheidsstandpunten (causale uitspraken) 
als wenselijkheidsstandpunten (evaluatieve uitspraken). Dit sluit aan bij de uitspraken die Feteris (2002, 
p. 355) onderscheidt in haar basisstructuur van pragmatische argumentatie: een normatieve uitspraak 
‘stating that consequence Y is desirable’ en een empirische uitspraak ‘stating that act X leads to consequence 
Y’ (zie noot 46).
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moet worden gemaakt. Een toetsende beslisregel luidt bijvoorbeeld ‘alleen opties die aan de 

gestelde eisen voldoen, worden gekozen’ en de beslisregel op basis van een saldo bepaling 

luidt ‘uit een gegeven aantal alternatieven verdient die actie de voorkeur die tegen de gering-

ste kosten de hoogste baten oplevert’. Daarnaast bestaan er andere regels, zoals de regel 

dat het alternatief wordt gekozen dat op het grootste aantal punten het meest gunstig is. 

Argumentatie voor een keuze kan gebaseerd zijn op verschillende soorten regels. Het is van 

belang dat de toepassing van de analysestructuur niet beperkt wordt tot de reconstructie van 

één type beslisregel, maar dat de structuur het mogelijk maakt om verschillende regels te 

reconstrueren.

3.5 Een globale structuur voor de analyse van argumentatie voor 
een keuze

In dit hoofdstuk is onderzocht welke argumentatieve eisen er gesteld moeten worden aan 

argumentatie voor een keuze. Op basis daarvan wordt in deze paragraaf een globale structuur 

opgesteld die als leidraad kan dienen bij de analyse van argumentatie voor een keuze. Deze 

structuur is weergegeven in Figuur 3.1.

Het hoofdstandpunt in een betogende tekst waarin een keuze wordt gemotiveerd is meestal 

prescriptief van aard: er wordt gepleit voor uitvoering van het gekozen alternatief. In een 

besluit op basis van m.e.r. is dit echter niet noodzakelijk: het hoofdstandpunt kan betrekking 

hebben op de wenselijkheid of op de toelaatbaarheid van een voorgenomen activiteit. In het 

eerste geval is sprake van een prescriptief standpunt, in het tweede geval van een evaluatief 

standpunt.

Het hoofdstandpunt wordt ondersteund door hoofdargumentatie. Deze hoofdargumen-

tatie kan verschillende soorten argumenten bevatten, waaronder argumenten die betrekking 

hebben op de in de tekst gemaakte keuzes. Een uitspraak waarin een keuze wordt gemaakt, 

is bijvoorbeeld aanwezig in de structuur die Gerritsen (1999, p. 122) opstelt: ‘alleen optie A 

blijft over’. Er kunnen daarnaast ook hoofdargumenten naar voren worden gebracht waarin 

het probleem, de ernst en de inherentie van het probleem worden beschreven; dit zijn stan-

daardpunten die bij elk beleidskwestie een rol kunnen spelen.56 De hoofdargumenten met 

betrekking tot een keuze worden ondersteund door argumentatie, waardoor ze tevens sub-

standpunten vormen. In dit onderzoek noem ik hoofdargumenten waarin een keuze naar 

voren wordt gebracht ‘standpunten met betrekking tot een keuze’. 

Een verschil tussen het schema voor pragmatische argumentatie van Schellens en de te 

ontwikkelen analysestructuur is dat de premissen in het schema alle op hetzelfde niveau staan, 

terwijl een argumentatiestructuur de mogelijkheid van hiërarchie biedt: er kunnen niveaus 

van onderschikking worden aangebracht. De premissen van Schellens zouden ingepast in een 

argumentatiestructuur niet allemaal van gelijke argumentatieve orde zijn. De eerste premis-

sen, waarin de opties worden beoordeeld in termen van voor- en nadelen, zouden bijvoorbeeld 

ondergeschikte argumentatie kunnen vormen bij een uitspraak waarin het hoogste saldo van 

56 In debattheorieën worden deze standaardpunten ook wel de need issues genoemd: existence, significance en 
inherency (Braet, 1984, p. 149) of harm (probleem en ernst) en inherency (Freeley & Steinberg, 2009, p. 76).
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HOOFDSTANDPUNT

De toelaatbaarheid/wenselijkheid van de voorgenomen activiteit
Het hoofdstandpunt van het bevoegd gezag in een besluit op basis van m.e.r.: 

‘De voorgenomen activiteit VA mag/moet (niet) [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze U] worden 

uitgevoerd.’

  \
STANDPUNT

Een keuze uit alternatieven
Er zijn keuzes mogelijk ten aanzien van de toelaatbaarheid dan wel wenselijkheid van de activiteit, de 

plaats van de activiteit en de wijze van uitvoering.

‘Alternatief A
1
 heeft de voorkeur boven de andere afgewogen alternatieven.’

  \
ARGUMENTATIE

De afweging van de alternatieven & (de toegepaste beslisregel) 
Enkele mogelijke beslisregels zijn: 

‘Alleen opties die aan de gestelde eisen voldoen, worden gekozen.’

‘Het alternatief met het grootste saldo van voor- en nadelen heeft de voorkeur.’ 

‘Het alternatief dat op het grootste aantal punten het meest gunstig is, heeft de voorkeur.’

  \
SUBARGUMENTATIE

De voor- en nadelen van de alternatieven
Voor- en nadelen hebben betrekking op de milieugevolgen, andersoortige gevolgen en kenmerken van 

alternatieven:

‘De alternatieven A
1
-A

n
 leiden tot voordelen V

1
-V

n
 en nadelen N

1
-N

n
.’

‘De alternatieven A
1
-A

n
 hebben kenmerken K

1
-K

n
.’

Figuur 3.1 Globale structuur voor de analyse van argumentatie voor een keuze

voor- en nadelen wordt toegeschreven aan een alternatief Ai. Een analysestructuur voor argu-

mentatie voor een keuze moet de niveaus van argumentatie verduidelijken, en bovendien 

aangeven hoe de argumentatie per niveau kan zijn samengesteld.

De argumentatie die het standpunt met betrekking tot een keuze ondersteunt, is argumen-

tatie waarin een afweging van alternatieven plaatsvindt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

een beslisregel. Deze regel vormt het verzwegen argument: het is de verbindende stap tussen 

de afweging in het argument en het standpunt met betrekking tot de keuze. De besproken 

voorbeelden zijn: ‘alleen opties die aan de gestelde eisen voldoen worden gekozen’, ‘uit een 

gegeven aantal alternatieven verdient die actie de voorkeur die het hoogste saldo van voor- 

en nadelen heeft’ en ‘het alternatief dat de meeste punten het beste resultaat heeft wordt 

gekozen’. De analysestructuur moet de mogelijkheid bieden om verschillende soorten regels 

te reconstrueren.

De subargumentatie heeft betrekking op de voor- en nadelen van de alternatieven. Als de 

voor- en nadelen gevolgen van de alternatieven betreffen, moet een causale uitspraak worden 

geformuleerd. Schellens geeft aan dat er daarnaast alternatieven kunnen worden gekozen 

vanwege het ‘karakter’ van het alternatief, bijvoorbeeld de toelaatbaarheid (1985, p. 174). In 

het voorbeeld van Gerritsen wordt optie A gekozen omdat de optie niet te duur is. De prijs 
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is doorgaans geen gevolg van een alternatief, maar eerder een kenmerk of eigenschap. De 

mogelijkheid om keuzes te maken op basis van voor- en nadelen die betrekking hebben op de 

gevolgen en de kenmerken van alternatieven moet in de analysestructuur zijn opgenomen.

De globale analysestructuur in Figuur 3.1 bestaat, naast een hoofdstandpunt, uit een stand-

punt met betrekking een keuze, argumentatie met betrekking tot de afweging van alternatie-

ven en de daarbij gehanteerde beslisregel, en subargumentatie met betrekking tot de voor- en 

nadelen van die alternatieven. De institutionele factoren die in hoofdstuk 2 zijn geïnventari-

seerd, zijn op hoofdlijnen in het model geïntegreerd. Een nadere uitwerking aan de hand van 

de institutionele factoren vindt plaats in hoofdstuk 5.
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HOOFDSTUK 4

Een besliskundige 
precisering van 

de analysestructuur 

4.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is, uitgaande van het pragma-dialectisch analyse-instrument, een globale ana-

lysestructuur opgesteld voor argumentatie voor een keuze: een structuur die als leidraad kan 

dienen bij de analyse van dit soort argumentatie en bij het opstellen van de argumentatie-

structuur. Het onderdeel dat betrekking heeft op de afweging van alternatieven dient nader 

te worden gepreciseerd. 

Keuzes kunnen op verschillende manieren, aan de hand van diverse beslisregels, worden 

gemaakt. In de analysestructuur moet dan ook niet alleen worden uitgegaan van de gedrags-

regel op basis van een saldovergelijking, waarop het uitgebreide schema voor pragmatische 

argumentatie van Schellens (1985) is gebaseerd, maar ook van andere regels. Het moet bij-

voorbeeld mogelijk zijn om aan de hand van de analysestructuur een afwegingsmethode te 

reconstrueren die uitgaat van het ‘voldoen aan eisen’, de regel die kan worden gereconstru-

eerd voor het besproken voorbeeld van Gerritsen (1999, p. 116). De analysestructuur moet 

dus precies zijn maar tegelijkertijd niet beperkend.57 Het is nu de vraag wat voor manieren 

van afwegen voor de structuur van belang zijn en op welke manier de beoogde precisering 

het best kan plaatsvinden.

Bij de precisering van de analysestructuur dient gebruik te worden gemaakt van beslis-

kundige inzichten. Onderzoek naar manieren waarop mensen keuzes maken, wordt ver-

richt binnen de psychologische besliskunde (Van der Pligt & Koele, 1993, p. 12). In de process 

tracing-benadering (PT-benadering), een stroming binnen de psychologische besliskunde, 

57 Naess (1978, pp. 26-30) geeft de volgende definitie van een precisering: als de formulering U een precisering 
is van de formulering T, is er minstens één redelijke interpretatie van T die geen redelijke interpretatie is van 
U, terwijl er geen redelijke interpretatie is van U die niet tevens een redelijke interpretatie van T is. Hij geeft 
de preciseringsrelatie weer door in een figuur alle redelijke interpretaties van T weer te geven als een grotere 
cirkel en de redelijke interpretaties van U als een kleinere cirkel die binnen de grotere cirkel valt. De verzame-
ling met interpretaties van U vormt dus een deelverzameling van de verzameling met interpretaties van T. 
De analysestructuur kan worden opgevat als een precisering U van het pragma-dialectisch ideaalmodel T. 
Omdat de analysestructuur verschillende manieren van afwegen en beslissen moet omvatten, moet U zo 
worden gekozen dat de deelverzameling met redelijke interpretaties van U deel uitmaakt van T, maar niet te 
zeer wordt ingeperkt. Zie voor een nadere toelichting Van Eemeren et al., 2014, pp. 185-188.
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worden individuele beslisprocessen bestudeerd, geanalyseerd en gereconstrueerd. De bena-

dering biedt inzicht in de procedurele stappen die beslissers zetten tussen het aanbieden van 

informatie en de uiteindelijke beslissing, en tevens in methoden die worden toegepast om 

deze processen en stappen in kaart te brengen (Van Dam, 1993, pp. 156-180). Van belang voor 

mijn doel is met name het onderzoek dat is verricht door Gallhofer en Saris (o.a. 1996). Zij ana-

lyseerden teksten over politieke beslissingen en reconstrueerden de argumentatie van politici 

en de daarin toegepaste beslisregels. Hiervoor ontwikkelden zij de Empirical Decision Analysis 

Procedure, een methode voor de analyse van argumentatieve teksten.

In paragraaf 4.2 wordt besproken op welke manier bij de precisering van de globale analyse-

structuur gebruik wordt gemaakt van inzichten die betrekking hebben op procedurele aspec-

ten van beslisprocessen. In 4.3 worden deze aspecten in kaart gebracht en met elkaar in 

verband gebracht in een model voor systematisch beslissen, dat wil zeggen beslissen op basis 

van een bepaalde systematiek of procedure. In 4.4 bespreek ik de reconstructie van de sys-

tematiek van beslissen, de procedure die aan het maken van een keuze ten grondslag ligt. 

Gallhofer en Saris ontwikkelden een methode voor de reconstructie van beslisregels; ik ga na 

wat van hun aanpak bruikbaar is voor de precisering van het analyse-instrument. In 4.5 wor-

den de verkregen inzichten over systematisch beslissen geïntegreerd in de analysestructuur.

4.2 Een besliskundige benadering van argumentatie voor een keuze

In de analysestructuur moet worden uitgegaan van een algemene systematische beslispro-

cedure, die een leidraad kan vormen voor de reconstructie van verschillende soorten beslis-

regels die aan argumentatie ten grondslag kunnen liggen. Deze beslisregels moeten bij de 

reconstructie mogelijke ‘invullingen’ van het raamwerk vormen. Welke concrete procedure of 

beslisregel in een bepaalde keuzesituatie als redelijk wordt beschouwd, is afhankelijk van het 

oordeel van de discussianten en van de afspraken die zij hierover hebben gemaakt bij het 

vaststellen van de materiële uitgangspunten voor de discussie.58

Om een algemene, systematische beslisprocedure in de analysestructuur te kunnen inte-

greren, moet duidelijk zijn welke procedurele stappen voor een dergelijke beslisprocedure 

relevant zijn. Binnen de process tracing-benadering wordt theoretisch en empirisch onderzoek 

verricht naar de stappen die beslissers zetten bij het doorlopen van een beslisproces. Het in 

58 In besliskundige theorieën wordt redelijkheid doorgaans besproken als de rationaliteit van menselijk beslis-
gedrag. Rationeel gedrag wordt hierbij beschouwd als gedrag dat gericht is op het maximaliseren van 
bepaalde waarden of doelen. Een rationele beslissing komt tot stand door op basis van volledige informa-
tie te kiezen voor het alternatief dat verbonden is met waarde- of nutsmaximalisatie. Een rationele keuze 
is gebaseerd op zowel een allesomvattende analyse van informatie als de toepassing van een rationele 
afwegingsmethode (het ‘berekenen’ van de best mogelijke oplossing). Simon (1976b) maakt onderscheid 
tussen ‘substantive’ en ‘procedural rationality’. Met ‘substantive rationality’ verwijst hij naar beslisgedrag 
dat gericht is op het bereiken van doelen. Gedrag is ‘substantively rational when it is appropriate to the 
achievement of given goals within the limits imposed by given conditions and constraints’ (p. 130). ‘Proce-
dural rationality’ heeft betrekking op (cognitieve) processen. Gedrag is ‘procedurally rational when it is the 
outcome of appropriate deliberation’ (p. 131). Ik ga in de analysestructuur uit van procedurele rationaliteit in 
de zin dat de structuur moet zijn gebaseerd op een systematische beslisprocedure. Welke materiële invulling 
van de procedure (dat wil zeggen welke specifieke afwegingsmethode) als redelijk wordt beschouwd, wordt 
intersubjectief bepaald, dat wil zeggen door de deelnemers aan de discussie waar het beslisproces deel van 
uitmaakt.
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kaart brengen van die stappen gebeurt door te kijken naar een aantal procedurele aspecten 

die inherent zijn aan het beslisproces. Deze aspecten hebben betrekking op de procedure die 

wordt gevolgd bij de beoordeling van alternatieven en op de wijze waarop de alternatieven op 

basis van die beoordelingen tegen elkaar worden afgewogen.59

De procedurele stappen die tijdens een systematisch beslisproces moeten worden gezet, 

staan niet los van elkaar, maar bouwen op elkaar voort en sluiten bij elkaar aan. De procedure 

waarmee de alternatieven worden beoordeeld is bepalend voor de manier waarop de keuze 

wordt gemaakt en voor de beslisregels die daarbij kunnen worden toegepast. Anders gezegd: 

de procedurele eigenschappen van een beslisproces hangen met elkaar samen en vormen een 

bepaalde ‘systematiek’. In het PT-onderzoek wordt van deze systematiek gebruik gemaakt: de 

onderzoekers observeren procedurele aspecten van het beslisproces en leiden uit de geobser-

veerde eigenschappen van het proces af welk keuzeprincipe ofwel welke beslisregel is toe-

gepast. De eigenschappen van het proces fungeren dus als aanwijzingen voor de reconstructie 

van de gevolgde procedure en de gehanteerde beslisregel.

Veel onderzoek binnen de PT-benadering is erop gericht in een onderzoekscontext het 

cognitieve beslisproces van een individuele beslisser te achterhalen zoals dat zich ter plaatse 

voordoet. De onderzoeker krijgt dan zicht op het beslisproces dat een beslisser doorloopt en 

de stappen die hij achtereenvolgens zet (de context of discovery). Dat gebeurt door toepassing 

van onderzoeksmethoden zoals het aanbieden van matrixen met informatie over de alter-

natieven, het maken en analyseren van verbale protocollen (hardopdenkonderzoek) en het 

meten van oogbewegingen. Daarnaast is binnen de PT-benadering onderzoek verricht waarin 

tekstanalyse als onderzoeksmethode wordt gebruikt.60

Gallhofer en Saris (1996) analyseerden aan de hand van een door hen ontwikkelde 

methode teksten van politici over politieke beslissingen. Op basis van procedurele eigen-

schappen van het beschreven beslisproces reconstrueerden ze de argumentatie van politici en 

de daarin toegepaste beslisregels. Ze richten zich dus op de beslisprocedure zoals die in een 

tekst is uitgedrukt en die aan de argumentatie voor een keuze in die tekst ten grondslag ligt 

(de context of justification). Ze duiden beslisregels ook wel aan als ‘argumentatieregels’: ‘We 

therefore also prefer to speak about rules of argumentation instead of decision rules, since 

they do not represent thought processes’ (Gallhofer, Saris & Melman, 1986, p. 65).

Net als het PT-onderzoek is ook mijn onderzoek erop gericht de beslissystematiek te recon-

strueren die aan het maken van een keuze ten grondslag ligt. Het gaat daarbij niet om de beslis-

procedure die de beslisser heeft aangehouden tijdens het beslisproces (context of discovery), 

maar om de beslisprocedure die in de redenering in de tekst wordt gepresenteerd (context 

of justification). De manier waarop in de PT-benadering procedurele eigenschappen van het 

59 Er zijn in de psychologische besliskunde twee categorieën beslismodellen ontwikkeld: structurele modellen 
en procesmodellen (Abelson & Levi, 1985, p. 235; Van Dam, 1993, p. 156). Structuurmodellen hebben betrek-
king op het beschrijven van de relatie tussen de input en de output van keuzegedrag, terwijl procesmodellen 
betrekking hebben op het proces dat zich afspeelt tussen input en output. ‘Structural models focus on the 
what of decision behavior, but process models focus on the how’ (Abelson & Levi, 1985, p. 254). Procesmodel-
len zijn gericht op strategieën en procedures die beslissers volgen en de wijze waarop zij dat doen.

60 Gallhofer, Saris en Melman hebben verschillende methoden van tekstanalyse beschreven en vergeleken 
(Gallhofer, Saris & Melman, 1986). De methoden hebben betrekking op de analyse van teksten, zoals inter-
views, verslagen, rapporten en brieven. Ze hebben tot doel de gehanteerde beslisregel te reconstrueren op 
basis van eigenschappen van het in de tekst weergegeven beslisproces. Voor dit onderzoek is de methode 
van Gallhofer en Saris het meest relevant, omdat deze gericht is op de reconstructie van argumentatie en 
gebaseerd is op het systematische verband tussen beoordelingen en beslisregel.
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beslisproces worden gebruikt als indicatoren voor de reconstructie, biedt aanknopingspunten 

voor dit onderzoek. Het tekstanalytische onderzoek van Gallhofer en Saris is in dit opzicht het 

meest relevant. Dit onderzoek wordt besproken in paragraaf 4.4. In 4.3 komen eerst de proce-

durele aspecten van het beslisproces aan de orde, die bepalend zijn voor de systematiek van 

beslissen.

4.3 De systematiek van beslissen

4.3.1 Procedurele aspecten van het beslisproces

Bij een besliskundige analyse van een beslisproces worden procedurele eigenschappen van 

het proces bestudeerd die zijn gerelateerd aan twee activiteiten die een beslisser moet ver-

richten bij een systematische aanpak van het beslisproces: het beoordelen van alternatieven 

op basis van beschikbare informatie en het maken van een keuze uit de beoordeelde alterna-

tieven. De aspecten die te maken hebben met de beoordelingstaak zijn het meetniveau van de 

beoordelingen (ofwel het type beoordeling dat wordt toegekend) en de wijze van informatie-

verwerking (ofwel de volgorde waarin de beoordelingen worden toegekend). Het aspect dat 

verbonden is met de beslistaak is het al dan niet compensatorisch karakter van de beslisregel 

(ofwel de wijze waarop de beoordelingen worden gecombineerd tot een keuze). 

Het eerste aspect van het beslisproces is het meetniveau van de beoordelingen, wat neerkomt 

op de mate van nauwkeurigheid ervan (Montgomery & Svenson, 1976, p. 284). De beoordeling 

gebeurt aan de hand van een of meer ‘beoordelingscriteria’, relevante punten waarop aan de 

alternatieven een beoordeling (in de vorm van een score, waarde of ‘utiliteit’) wordt toege-

kend.61 De beoordelingen hebben een meetniveau dat wordt bepaald door de schaal die bij de 

beoordeling is toegepast. Dit kan een nominale, ordinale, interval- of ratioschaal zijn.

De eerste twee schalen zijn kwalitatief van aard. Een nominale schaal bestaat uit twee of 

meer categorieën aan de hand waarvan de eigenschappen of gevolgen van de alternatieven 

kunnen worden geclassificeerd. De categorieën zijn niet in een volgorde te plaatsen. Voorbeel-

den zijn het wel of niet optreden van een gevolg en de locatie of de kleur van een alternatief. 

Met behulp van een ordinale schaal kan de relatieve positie van een alternatief met betrekking 

tot een gevolg of eigenschap worden bepaald. De schaalpunten hebben een volgorde, maar de 

afstand tussen de punten is onbekend. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een schaal met de pun-

ten ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’, ‘altijd’, bij een schaal met de punten --, -, 0, +, ++, en bij een rangorde 

van alternatieven ten aanzien van een criterium (1e, 2de, enzovoort). Kwalitatieve beoordelin-

gen lenen zich niet voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen: er kan bijvoorbeeld 

geen optelsom van verschillende beoordelingen worden gemaakt of een vermenigvuldiging 

mee worden uitgevoerd.

61 In de besliskunde wordt gesproken van ‘dimensies’ of ‘attributen’. Ik hanteer bij voorkeur de term ‘(beoorde-
lings)criteria’, omdat die meer wordt gebruikt en ook in de context van besluitvorming op basis van m.e.r. 
gangbaar is. Als alternatieven worden beoordeeld in termen van de gevolgen van een alternatief (als het 
alternatief een actie of handeling is) en er is sprake van een onzekere situatie, dan kunnen ook de kansen op 
die gevolgen op een bepaalde schaal worden beoordeeld. Gallhofer en Saris (o.a. 1983, pp. 65-68) gaan uit 
van waarden en kansen; ze bepalen voor beide het meetniveau.
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De andere twee schalen gaan uit van kwantitatieve beoordelingen. De intervalschaal 

wordt gebruikt als niet alleen een bepaalde volgorde kan worden aangebracht, maar ook 

de omvang van het verschil tussen twee schaalpunten valt te bepalen. Hiervoor is een vaste 

meeteenheid nodig, bijvoorbeeld de graad Celsius. Het verschil tussen 3°C en 4°C is even groot 

als het verschil tussen 11°C en 12°C. Met beoordelingen op een intervalschaal kan worden 

gerekend, maar het is niet toegestaan om verhoudingen te bepalen, omdat er geen absoluut 

nulpunt is. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om te stellen dat een temperatuur van 20°C twee-

maal zo warm is als een temperatuur van 10°C. Bij een ratioschaal zijn zowel de meeteenheid 

als het nulpunt bekend. Als het resultaat van een temperatuurmeting wordt weergegeven 

op een Kelvinschaal, wordt gebruik gemaakt van een ratioschaal. Ook kan bijvoorbeeld de 

omvang van de bevolking van een stad worden weergegeven op een ratioschaal. Doordat er 

een nulpunt is, is het ook mogelijk om verhoudingen te bepalen. Dit houdt in dat uitspraken 

kunnen worden gedaan als: stad A heeft twee maal zoveel inwoners als stad B; in stad C is de 

bevolkingsomvang met 10% afgenomen. Alle rekenkundige bewerkingen mogen plaatsvin-

den (beoordelingen kunnen bijvoorbeeld worden opgeteld, er kan een gemiddelde worden 

berekend en er kan mee worden vermenigvuldigd).

Het tweede aspect dat van belang is voor de beoordelingstaak, is de manier waarop de 

informatieverwerking (the form of processing) plaatsvindt (Abelson & Levi, 1984, p. 259; Mont-

gomery & Svenson, 1976, pp. 287-288; Van Dam, 1993, p. 168). Er kan sprake zijn van een ‘inter-

dimensionale’ verwerking (processing by alternative), ofwel een beoordeling per alternatief, wat 

inhoudt dat de beslisser elk alternatief afzonderlijk beoordeelt aan de hand van de beoorde-

lingscriteria; als de beoordeling van een alternatief is afgerond, wordt overgestapt naar een vol-

gend alternatief. De verwerking kan ook ‘intradimensionaal’ zijn (processing by attribute), ofwel 

per criterium. Hierbij worden alle alternatieven eerst vergeleken op een bepaald criterium, dan 

op een volgend criterium, enzovoort.

Het derde aspect is het al dan niet compensatorisch karakter van de beslisregel (Abelson 

& Levi, 1984, pp. 259-260; Montgomery & Svenson, 1976, p. 284; Van Dam, 1993, p. 168). Dit 

speelt een rol bij het maken van de keuze in de laatste fase van het beslisproces. Een beslisregel 

wordt compensatorisch genoemd als de beoordelingen op de criteria elkaar kunnen compense-

ren, onderling uitwisselbaar zijn. Wie een auto wil kopen, kan bijvoorbeeld een afweging maken 

tussen een auto die misschien niet goedkoop is maar wel heel veilig, en een auto die minder 

veilig maar wel veel goedkoper is. Een minder goede beoordeling op criterium C
1
, kan worden 

gecompenseerd door een betere beoordeling op criterium C
2
. Bij niet-compensatorische regels 

kunnen de beoordelingen op de criteria elkaar niet compenseren. De beslissing wordt dan bij-

voorbeeld gebaseerd op het belangrijkste criterium of er worden eisen gesteld ten aanzien van 

bepaalde criteria: een auto komt bijvoorbeeld alleen in aanmerking als het op het criterium 

aanschafkosten aan een bepaalde eis voldoet; als de prijs van een bepaalde auto boven het bud-

get is, kan dat niet worden gecompenseerd door een goede beoordeling op een ander criterium, 

bijvoorbeeld comfort.

Het meetniveau van de beoordelingen, de wijze van informatieverwerking en het al dan niet 

compensatorisch karakter van de beslisregel, zijn procedurele aspecten van het beslisproces die 

in de psychologische besliskunde worden gebruikt voor het analyseren en karakteriseren van 

de door een beslisser gevolgde beslisprocedure. Om de beslisprocedure in argumentatie voor 

een keuze preciezer te kunnen analyseren, moeten deze drie aspecten in de analysestructuur 

worden opgenomen.
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4.3.2 Het systematische verband tussen procedurele eigenschappen 
en beslisregel

In dit onderzoek wordt de term ‘beslisregel’ gebruikt voor het keuzeprincipe op basis waar-

van een beslisser uiteindelijk een keuze maakt uit de beoordeelde alternatieven. Dit principe 

kan worden geformuleerd als een regel, bijvoorbeeld de regel op basis van saldobepaling: ‘het 

alternatief met het grootste saldo van voor- en nadelen is gewenst’ (zoals gehanteerd in het 

schema voor pragmatische argumentatie van Schellens (1985)). Een ander voorbeeld is de 

‘dominantieregel’, die door Montgomery & Svenson ‘one of the corner stones in theories of 

rational decision making’ wordt genoemd (1976, p. 285). Deze regel schrijft voor dat, als alter-

natief A
1
 op ten minste één beoordelingscriterium beter is dan alternatief A

2
 en niet slechter 

dan A
2
 op enig ander criterium, A

1
 wordt gekozen. Beslisregels kunnen ook in een formule 

worden uitgedrukt. Gallhofer en Saris geven voor de dominantieregel de formule ‘if U(a
ijm

) ≥ 

U(a
kjlm

) for all k, l, m then S
i
 must be chosen’ (1996, p. 32).

In sommige publicaties wordt met ‘beslisregel’ of ‘keuzeregel’ verwezen naar de gehele 

beslisprocedure, inclusief de manier van beoordelen van de alternatieven.62 Dit gebruik van 

de term is begrijpelijk, want het keuzeprincipe en het beoordelingsproces staan niet los van 

elkaar: een keuzeprincipe veronderstelt dat de beoordeling op een bepaalde manier heeft 

plaatsgevonden. Als voor de toepassing van een regel een berekening moet worden uitge-

voerd, bijvoorbeeld het sommeren van beoordelingen (voor- en nadelen), dan moeten de 

beoordelingen kwantitatief van aard zijn (op interval- of rationiveau). De beslisregel kan dus 

niet los worden gezien van de wijze waarop de beoordeling plaatsvindt.

Van het systematische verband tussen het gehanteerde keuzeprincipe en de wijze van 

beoordelen wordt door besliskundigen gebruik gemaakt bij het analyseren van beslisproces-

sen. Dit verband kan de systematiek van het beslisproces worden genoemd: de systematische 

wijze waarop procedurele eigenschappen van een beslisproces met elkaar samenhangen. Dit 

verband maakt het mogelijk om uit een of meer eigenschappen van het geobserveerde proces 

af te leiden wat voor soort regel of welk keuzeprincipe een beslisser toepast. In combinatie 

vormen de eigenschappen aanwijzingen voor de reconstructie van de gehanteerde beslisregel.

In de besliskundige literatuur is een groot aantal beslisregels beschreven. Hierna geef ik 

een korte omschrijving van een aantal veelbesproken regels die relevant kunnen zijn voor 

mijn onderzoek, met een aanduiding van de procedurele eigenschappen.63

De regel U = p x v, die ook wel bekend staat als het Subjectively Expected Utility model (SEU-

model), houdt in dat wordt gekozen voor het alternatief dat de grootste ‘utiliteit’ ofwel ‘subjec-

tief verwachte waarde’ heeft. Voor elk gevolg van een alternatief wordt de utiliteit berekend 

door de kans op het gevolg en de waarde van het gevolg met elkaar te vermenigvuldigen. De 

utiliteit wordt subjectief genoemd, omdat kansen en waarden vaak niet objectief meetbaar 

62 De term ‘beslisregel’ wordt op verschillende manieren gebruikt. Vaak wordt ermee verwezen naar het 
keuzeprincipe en wordt aangegeven dat een bepaalde beslis- of keuzeregel een bepaald type beoordeling 
veronderstelt (bijvoorbeeld Montgomery & Svenson, 1976). De term wordt ook gebruikt voor het gehele 
beslisproces, inclusief de beoordeling: een beslisregel geeft dan aan hoe het beoordelingsproces plaatsvindt 
en specificeert bovendien het keuzeprincipe op grond waarvan een alternatief wordt gekozen (Van Raaij, 
1986, p. 88).

63 Deze beslisregels worden besproken door Abelson & Levi (1985), Van Raaij (1986), Saris & Gallhofer (o.a. 
1996) en Montgomery & Svenson (1976).
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zijn, maar meestal door individuen moeten worden geschat. Kansen, waarden en utiliteiten 

krijgen hierdoor een subjectieve waardering. Door de utiliteiten van de gevolgen van een alter-

natief bij elkaar op te tellen wordt voor elk alternatief de totale utiliteit berekend. Vervolgens 

wordt het alternatief gekozen met in totaal de grootste utiliteit. De rekensom veronderstelt 

kwantitatieve gegevens (kansen en waarden op rationiveau), die op interdimensionale wijze 

zijn verkregen. Van deze regel wordt uitgegaan in het policy paradigm uit de Amerikaanse 

debattheorie (zie hiervoor paragraaf 3.4 en Braet (1990)).64

Een variant op dit model is het MAUT-SEU-model (Multi-Attribute Utility Theory). Het ver-

schil met het SEU-model is dat de beoordeling van de alternatieven volgens het SEU-model 

plaatsvindt aan de hand van de gevolgen van een alternatief, terwijl dit bij het MAUT-SEU-

model op systematische wijze gebeurt aan de hand van attributen (beoordelingscriteria).

Bij de additie-van-utiliteitenregel wordt per alternatief een saldo van utiliteiten bepaald. 

Het alternatief met het hoogste totaal aan utiliteiten wordt gekozen. Voordat deze regel 

wordt toegepast, vindt eerst een systematische beoordeling van een aantal alternatieven 

plaats, per alternatief (interdimensionaal), aan de hand van beoordelingscriteria waaraan 

gewicht is toegekend. De beoordelingen moeten kwantitatief van aard zijn. De beoordelin-

gen worden vermenigvuldigd met het bijbehorende gewicht. De aldus verkregen utiliteiten 

worden per alternatief bij elkaar opgeteld. Deze beslisregel lijkt op de saldobepaling die is ver-

ondersteld in het pragmatische schema van Schellens (1985). Het verschil tussen de additie-

van-utiliteitenregel en de regel waar Schellens van uitgaat, is dat bij de eerste regel expliciet 

een gewichtverdeling wordt verondersteld en in het pragmatische schema van Schellens niet.

De beslisregel van de additieve verschillen is een variant op de additie-van-utiliteitenregel. 

Bij deze regel wordt uitgegaan van een paarsgewijze vergelijking van de alternatieven (een 

intradimensionale wijze van informatieverwerking). Daarbij worden de beoordelingscriteria 

langsgelopen en wordt per criterium een vergelijkende kwantitatieve beoordeling op gege-

ven. Daarna worden deze beoordelingen gewogen of ongewogen opgeteld. De ‘winnaar’ van 

een paarsgewijze vergelijking kan – als er meer dan twee alternatieven zijn – vervolgens met 

een volgend alternatief worden vergeleken.

De regel maximizing number of attributes with greater attractiveness (‘het meest aan-

trekkelijk op het grootste aantal criteria’) houdt in dat het alternatief wordt gekozen dat op 

64 Een voorbeeld bij de regel U = p x v is de situatie waarin een nieuwe medewerker moet worden aangenomen. 
Wie nieuw personeel aanneemt, wil het liefst een geschikte kandidaat aannemen en ongeschikte kandida-
ten afwijzen, maar of een kandidaat geschikt is, is op het moment van aannemen niet vast te stellen. Stel dat 
de kans dat iemand een geschikte en de kans dat iemand een ongeschikte kandidaat zal blijken te zijn beide 
50% (p = 0.5) zijn. De waarde v per scenario kan verschillen: het aannemen van een ongeschikte kandidaat 
kan erger zijn dan het afwijzen van een geschikte kandidaat (v = -0.6 versus v = -0.2). Zie het voorbeeld in 
onderstaande tabel:

Alternatieven
Gevolg

Aannemen Niet aannemen

Geschikte kandidaat I
p = 0.5; v = 0.4

III
p = 0.5; v = -0.2

Ongeschikte kandidaat II
p = 0.5; v = -0.6

IV
p = 0.5; v = 0.4

 Als een bepaalde sollicitant wordt aangenomen, dan is de utiliteit van dit alternatief de som van de utiliteit 
van het mogelijke positieve gevolg van cel I (U = 0.5 x 0,4 = 0.2) en de utiliteit van het mogelijke negatieve 
gevolg van cel II (U = 0.5 x -0.6 = -0.3), samen U = -0.1. Het afwijzen van een kandidaat heeft een utiliteit 
van het negatieve gevolg van cel III (0.5 x -0.2 = -0.1) plus het positieve gevolg van cel IV (0.5 x 0.4 = 0.2), dus  
U = 0.1. De beste beslissing is in dit geval dus om de sollicitant niet aan te nemen (U = 0.1).



76

het grootste aantal criteria aantrekkelijker is dan de andere alternatieven (Montgomery & 

Svenson, 1976, p. 286). De regel veronderstelt vergelijkende (ordinale) beoordelingen en de 

beoordeling gebeurt per criterium (intradimensionaal). De regel leidt niet tot een keuze als 

de aantallen positieve en negatieve verschillen in aantrekkelijkheid tussen twee alternatieven 

gelijk zijn.

Bij Simons tevredenstellingsregel, de satisficing rule of Simon’s rule, wordt op een of meer 

beoordelingscriteria een minimumgrenswaarde of minimumeis geformuleerd.65 Een beslisser 

kiest het eerste alternatief dat leidt tot alleen bevredigende gevolgen, ofwel die voldoet aan 

de gestelde eisen. Als een alternatief is gevonden dat voldoet, wordt het zoekproces gestaakt. 

De beoordeling vindt plaats per alternatief (interdimensionaal), de beoordelingen zijn ordi-

naal van aard. Een variant op Simons regel is de omgekeerde regel van Simon, die is ontwik-

keld door Gallhofer en Saris (o.a. 1996, p. 37). Volgens deze regel worden alle alternatieven 

afgestreept die met zekerheid leiden tot slechts negatieve gevolgen (ofwel: die zeker niet vol-

doen aan de gestelde minimumeisen), totdat een alternatief is gevonden met de mogelijkheid 

van een positieve uitkomst. De verwerking is interdimensionaal.

Ook de conjunctieve beslisregel veronderstelt dat een minimumeis is vastgesteld op een 

of meer criteria. Per alternatief wordt beoordeeld of dit aan de gestelde eisen voldoet. Een 

alternatief dat voldoet, wordt geselecteerd. Op die manier wordt een scheiding aangebracht 

tussen acceptabele en niet-acceptabele alternatieven. De conjunctieve regel lijkt veel op 

Simons tevredenstellingsregel, met als verschil dat bij de conjunctieve regel het proces niet 

direct wordt gestaakt bij het vinden van één acceptabel alternatief. Omdat alle alternatieven 

worden getoetst, kan deze regel als een generalisering van het principe van Simon worden 

beschouwd (Montgomery & Svenson, 1976, p. 285). Een bekend voorbeeld is de selectie van 

atleten voor de Olympische Spelen: atleten die aan bepaalde minimumeisen voldoen, worden 

geselecteerd.

Een variant op de conjunctieve regel is de regel sequentiële eliminatie. In dit geval wordt 

de keuze gebaseerd op een beoordeling en toetsing aan de eisen per criterium (intradimensi-

onale verwerkingswijze). De beslisser kiest een criterium en beoordeelt voor elk alternatief of 

het op dit criterium aanvaardbaar is. Daarna doet hij hetzelfde voor het volgende criterium. 

Een alternatief dat niet voldoet, valt af.

Bij de dominantieregel vergelijkt de beslisser eerst de alternatieven per criterium (intra-

dimensionaal). Hij kiest het alternatief dat op tenminste één criterium hoger wordt gewaar-

deerd dan de andere alternatieven, terwijl de beoordelingen op de resterende criteria gelijk (in 

ieder geval niet slechter) zijn. De beoordelingen zijn gemeten op een ordinale schaal.

Bij de lexicografische beslisregel worden de criteria in een ‘lexicografische ordening’ 

geplaatst, dat wil zeggen in volgorde van belangrijkheid. De beslisser werkt per criterium. 

Hij begint met het belangrijkste criterium en kiest het alternatief dat daarop de meest aan-

trekkelijke beoordeling heeft, ongeacht de beoordelingen op de andere criteria. Als twee of 

meer alternatieven op het belangrijkste criterium een gelijke beoordeling hebben, wordt de 

keuze gebaseerd op het criterium dat daarna het meest belangrijk is. De regel houdt in dat 

het alternatief wordt gekozen dat op het belangrijkste criterium in vergelijking met de andere 

65 Deze regel is vernoemd naar het satisficing-concept van Herbert Simon (1976a), dat verwijst naar een beslis-
strategie die gericht is op het bereiken van een ‘voldoende’ of ‘tevredenstellend’ en niet per se een optimaal 
resultaat. Zie ook Van Raaij (1986, p. 89) en Gallhofer & Saris (1996, p. 36).
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alternatieven de beste beoordeling heeft. De vergelijkende beoordeling is ordinaal van aard en 

wordt op intradimensionale wijze uitgevoerd.

Een variant op de lexicografische regel is eliminatie per aspect. Deze regel is een combina-

tie van de lexicografische beslisregel en sequentiële eliminatie. De criteria worden lexicogra-

fisch, naar belangrijkheid, geordend. Eerst worden de alternatieven getoetst aan de eis op het 

belangrijkste criterium, waarbij de alternatieven afvallen die daar niet aan voldoen. Vervol-

gens vindt een toetsing plaats aan de eis op het criterium dat daarna het meest belangrijk is. 

Dit gaat door totdat er één alternatief overblijft. De beoordeling verloopt intradimensionaal, 

de toegekende beoordelingen zijn ordinaal van aard.

Aan het begin van deze paragraaf is een drietal procedurele kenmerken van beslisprocessen 

besproken, dat van belang is voor de systematiek van het beslisproces. In Tabel 4.1 is voor de 

hiervoor besproken beslisregels aangegeven welke eigenschappen van de beoordeling vereist 

zijn voor toepassing van de regel. Deze eigenschappen kunnen als aanwijzingen dienen bij een 

reconstructie van de gevolgde procedure en de gehanteerde beslisregel.

Tabel 4.1 Het verband tussen procedurele eigenschappen van het beslisproces en beslisregels

Beslisregel Meetniveau van 
de beoordelingen

Wijze van 
informatieverwerking

Compensatorisch karakter

U = p x v / SEU-model ratio inter-/intradimensionaal compensatorisch

Additie-van-utiliteiten-regel interval interdimensionaal compensatorisch

Beslisregel van de additieve 
verschillen

interval intradimensionaal compensatorisch

Regel ‘het meest aantrekkelijk op 
het grootste aantal criteria’

ordinaal intradimensionaal compensatorisch

(Omgekeerde) regel van Simon en 
conjunctieve beslisregel 

ordinaal interdimensionaal niet-compensatorisch

Sequentiële eliminatie ordinaal intradimensionaal niet-compensatorisch

Dominantieregel ordinaal intradimensionaal niet-compensatorisch

Lexicografische beslisregel ordinaal intradimensionaal niet-compensatorisch

Eliminatie per aspect ordinaal intradimensionaal niet-compensatorisch

4.3.3 Systematisch beslissen als basis voor de analysestructuur

De procedurele aspecten van beslisprocessen en de manier waarop die met de gehanteerde 

beslisregel samenhangen in een ‘systematiek van beslissen’ maken deel uit van een algemene 

systematische beslisprocedure. Deze procedure wordt hierna beschreven in de vorm van een 

model voor systematisch beslissen. Dit model, weergegeven in Figuur 4.1, vormt de basis voor 

de precisering van de analysestructuur. Ik beschrijf hierna de systematiek van de procedure 

die in het model is weergegeven. Deze systematiek moet worden geïntegreerd in de analy-

sestructuur, zodat de systematiek bij de analyse van teksten als leidraad wordt gehanteerd.
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Input:

 – alternatieven

 – beoordelingscriteria

 – informatie over 

de alternatieven

 – beslisregel

 – afhankelijk van de beslisregel: 

informatie over de rol van de 

criteria (bijvoorbeeld: dat bij 

bepaalde criteria een eis/grens 

is gesteld of dat aan criteria 

gewicht is toegekend)

Y

Procedurele stappen in het beslisproces:

beoordelen van de alternatieven aan de 

hand van de beoordelingscriteria:

 – met een meetniveau

 – via een verwerkingswijze 

(inter- of intradimensionaal)

maken van de keuze door toepassing 

van een beslisregel: 

 – niet-compensatorisch: op basis van 

afzonderlijke beoordelingen (op een 

criterium/criteria type X een beoor-

deling type Y)

 – compensatorisch: door middel van 

een rekenkundige bewerking

Y

Output:

een of meer 

gekozen 

alternatieven

Figuur 4.1 Model van systematisch beslissen

Een systematisch beslisproces bestaat op hoofdlijnen uit twee procedurele stappen: het 

beoordelen van een verzameling alternatieven en het maken van een keuze uit die alterna-

tieven. Deze stappen zijn weergegeven in de middelste kolom. Voor de beoordeling is input 

nodig; het resultaat kan de output worden genoemd.

De input voor een systematische procedure (in de linker kolom) bestaat uit een aantal 

alternatieven en een of meer beoordelingscriteria. Daarnaast moet informatie beschikbaar 

zijn om de beoordeling te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld in de vorm van een rapport of een 

matrix waarin eigenschappen, beoordelingen of gevolgen (en kansen daarop) per alternatief 

zijn weergegeven. Verder is er een beslisregel (een keuzeprincipe) nodig om uiteindelijk de 

keuze te kunnen bepalen. Afhankelijk van de beslisregel is nog extra informatie vereist over 

de rol die de beoordelingscriteria spelen. Bij de conjunctieve beslisregel wordt bijvoorbeeld 

getoetst aan eisen; de eisen waaraan toetsing plaatsvindt maken in dat geval ook deel uit 

van de input. Als gewicht aan de criteria moet worden toegekend, zoals bij de lexicografische 

beslisregel, behoort de gewichtverdeling idealiter ook tot de input voor het beslisproces, die 

van te voren als uitgangspunt wordt vastgesteld. Als gewichten aan criteria moeten worden 

toegekend op het moment dat de alternatieven bekend zijn of als de beoordeling is uitge-

voerd, bestaat de kans dat de gewichtverdeling daardoor wordt beïnvloed. Gewichten kunnen 

in dat geval zo worden verdeeld dat een bepaald alternatief als beste uit de bus gaat komen.

De middelste kolom geeft de twee activiteiten weer die moeten worden uitgevoerd om 

tot een keuze te komen: het beoordelen van de alternatieven en het maken van een keuze. 

Ten eerste worden de alternatieven op systematische wijze beoordeeld aan de hand van de 

vastgestelde beoordelingscriteria. Het toekennen van de beoordelingen aan de alternatieven 

gebeurt door per alternatief de criteria langs te lopen (een interdimensionale verwerkings-

wijze) of door per criterium te werk te gaan (een intradimensionale verwerkingswijze). Het 

bepalen van de beoordelingen gebeurt steeds op een vaste meetschaal (een nominale, ordi-

nale, interval- of ratioschaal). 
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Ten tweede worden de toegekende beoordelingen door toepassing van een beslisregel 

(keuzeprincipe) op een bepaalde manier met elkaar gecombineerd zodat daar een keuze uit 

volgt. Bij een niet-compensatorische regel geeft het keuzeprincipe aan dat het alternatief 

moet worden gekozen met een bepaald type beoordeling op een bepaald type criterium of 

criteria. Bij de conjunctieve beslisregel houdt het bijvoorbeeld in dat wordt vastgesteld welke 

alternatieven op de criteria ten aanzien waarvan een eis (minimumgrenswaarde) is gesteld, 

een ‘voldoende’ beoordeling hebben. Bij een compensatorische regel moet er, om de elkaar 

compenserende beoordelingen met elkaar te verbinden, eerst een rekenkundige bewerking 

worden uitgevoerd. Bij de regel ‘het meest aantrekkelijk op het grootste aantal criteria’ wordt 

bijvoorbeeld vastgesteld op welke criteria de alternatieven het beste zijn, waarna het aantal 

superieure beoordelingen per alternatief wordt opgeteld. De voorkeur gaat uit naar het alter-

natief dat op het grootste aantal criteria als beste is beoordeeld.

De twee taken van de beslisser – beoordelen en kiezen – staan in één kolom onder elkaar, 

omdat de taken op elkaar voortbouwen en op elkaar volgen. Dit betekent niet dat deze activi-

teiten in een systematisch proces per definitie achtereenvolgens in hun geheel moeten wor-

den doorlopen. Soms zijn verschillende routes mogelijk. Bij sommige niet-compensatorische 

beslisregels kan bijvoorbeeld per alternatief het proces in zijn geheel worden doorlopen. Dit 

ligt bijvoorbeeld voor de hand bij de conjunctieve regel: een alternatief wordt beoordeeld, 

er wordt vastgesteld of het aan de eisen voldoet, en daarna wordt het verworpen of geac-

cepteerd. Vervolgens wordt overgestapt naar de beoordeling van het volgende alterna-

tief. Voor de analysestructuur betekent dit dat daarin verschillende routes moeten worden 

opgenomen, omdat ze in argumentatie voor een keuze kunnen resulteren in verschillende 

structuren van de argumentatie. Als bovenstaande procedure, waarbij per alternatief wordt 

beoordeeld en gekozen, ten grondslag ligt aan argumentatie voor een keuze, leidt dit tot een 

andere argumentatiestructuur dan wanneer een andere volgorde van beoordelen en beslis-

sen is aangehouden.

Daarnaast is het bij systematisch beslissen mogelijk dat het model meer dan één keer 

wordt doorlopen. Het model zoals weergegeven in Figuur 4.1 heeft betrekking op één keuze. 

In een complexe beslissituatie is het vaak nodig om meer dan één keuze te maken. Eerst vindt 

bijvoorbeeld een selectie plaats van alternatieven die aan bepaalde eisen voldoen, en vervol-

gens kiest de beslisser uit de geselecteerde alternatieven het ‘beste’ alternatief. Dit zijn opeen-

volgende beslisprocessen, waarin verschillende beslisregels worden gehanteerd (Svenson, 

1976, p. 288; Van Raaij, 1986, p. 90). Als er in een tekst meer keuzes worden gemotiveerd, moet 

voor ieder standpunt met betrekking tot een keuze de argumentatie apart worden geanaly-

seerd. De keuzes kunnen wel beide deel uitmaken van een uitgebreidere argumentatiestruc-

tuur van de gehele tekst.

Het model in Figuur 4.1 is een algemene procedure met een aantal stappen die van belang 

zijn voor systematisch beslissen. Ten eerste vindt er een systematische beoordeling plaats, dat 

wil zeggen op een bepaald meetniveau, volgens een bepaalde verwerkingswijze. Ten tweede 

wordt er een keuze gemaakt door toepassing van een beslisregel, waarbij op systematische 

wijze de stappen worden gezet die horen bij het karakter van de regel (al dan niet compen-

satorisch) en die aansluit bij de gevolgde beoordelingsprocedure (bij het meetniveau en de 

verwerkingswijze). Voor de precisering van de analysestructuur voor argumentatie voor een 

keuze, moet van deze procedure worden uitgegaan. De stappen in dit model moeten in de 

analysestructuur worden geïntegreerd. 
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4.4 Een besliskundige reconstructie van de systematiek van beslissen

4.4.1 Aanwijzingen voor de reconstructie van de beslisregel

In de psychologische besliskunde vindt de analyse en reconstructie van de gevolgde procedure 

plaats aan de hand van geobserveerde eigenschappen van het beslisproces. Het meetniveau 

van de beoordelingen kan worden vastgesteld aan de hand van de naar voren gebrachte beoor-

delingen en de meetschalen. Om de wijze van informatieverwerking te bepalen wordt van het 

zoek- en beoordelingsproces van een beslisser een ‘transitie-analyse’ gemaakt, waarbij wordt 

vastgesteld welke transities of overgangen in het informatiezoekproces plaatsvinden. Transi-

ties binnen een alternatief duiden op een interdimensionale verwerking, transities binnen een 

criterium op een intradimensionale verwerking (Van Raaij, 1986, p. 87; Van Dam, 1993, p. 168). 

Vervolgens wordt de verhouding tussen de twee vormen van verwerking berekend (Van Dam, 

1986, p. 168). Om vast te stellen of een beslisser gebruik maakt van een compensatorische 

regel wordt gekeken naar de hoeveelheid informatie die een beslisser genereert. Bij compen-

satorische regels wordt voor elk alternatief dezelfde hoeveelheid informatie meegewogen. 

Bij niet-compensatorische regels is de beslissing vaak niet gebaseerd op alle beoordelingen. 

Het kan bijvoorbeeld zijn dat alleen de beoordelingen op het belangrijkste criterium relevant 

zijn. In het procesonderzoek wordt uit een constante hoeveelheid informatie afgeleid dat een 

compensatorische regel is gehanteerd; worden verschillende hoeveelheden informatie per 

alternatief gebruikt, dan moet een niet-compensatorische regel zijn gebruikt (Van Dam, 1993, 

p. 168).

De gesignaleerde eigenschappen vormen aanwijzingen voor de gehanteerde beslisregel. 

Combineert een beslisser bijvoorbeeld een constante hoeveelheid informatie (compensatori-

sche regel) met een interdimensionale verwerking van de informatie, dan kan er sprake zijn 

van een lineaire additieve beslisregel; is het verwerkingsproces intradimensionaal, dan kan 

daaruit worden afgeleid dat de beslisser de ‘beslisregel van de additieve verschillen’ heeft 

gevolgd. Combineert de beslisser verschillende hoeveelheden informatie per alternatief (niet-

compensatorische regel) met een interdimensionale verwerking, dan is er sprake van een 

conjunctieve beslisregel; is de verwerking intradimensionaal, dan is de beslisregel ‘eliminatie-

per-aspect’ gehanteerd (Van Dam, 1993, p. 168). 

Bij de reconstructie van argumentatie voor een keuze kunnen deze inzichten uit beslis-

kundig onderzoek behulpzaam zijn. Om te kunnen vaststellen wat voor beslisregel aan de 

argumentatie ten grondslag ligt, kan worden gekeken naar aanwijzingen voor de drie proce-

durele eigenschappen. Uit de gebruikte formuleringen in een tekst kan worden afgeleid wat 

het meetniveau is van de gebruikte beoordelingen. De wijze van informatieverwerking kan 

worden bepaald door vast te stellen of de beoordelingen per alternatief of per criterium zijn 

toegekend. Een vergelijkende beoordeling (‘A
1
 is gunstiger voor het milieu dan A

2
’) duidt bij-

voorbeeld op een intradimensionale aanpak. Is er gebruik gemaakt van een beperkte hoeveel-

heid informatie, dan moet een niet-compensatorische beslisregel worden gereconstrueerd; is 

de hoeveelheid gebruikte informatie per alternatief constant en is er sprake van een afweging 

op basis van een aantal criteria, dan is er sprake van een compensatorische regel. Op basis van 

een combinatie van dit soort aanwijzingen kunnen vervolgens de beslisregel en de daarbij 

passende argumentatie worden gereconstrueerd.
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Onderzoek naar beslisprocessen levert ook inzichten op over de mogelijkheden voor individu-

ele beslissers om beslisprocedures en -regels in de praktijk toe te passen. Deze inzichten zijn 

van belang voor de analyse van de teksten die in dit onderzoek centraal staan.

In het algemeen geldt dat het toepassen van compensatorische regels kwalitatief betere 

keuzes oplevert dan het toepassen van niet-compensatorische regels, omdat bij compensato-

rische regels alle relevante informatie over alle alternatieven in de afweging wordt betrokken 

(Abelson & Levi, 1985, p. 263). In de praktijk zijn dit soort regels vaak moeilijk toepasbaar: 

ze vergen de beschikbaarheid van complete informatie van hoge kwaliteit en daarnaast een 

grote cognitieve inspanning van beslissers om alle informatie op een gedegen manier af te 

wegen. Compensatorische regels worden bij belangrijke beslissingen dan ook het meest toe-

gepast. Ze zijn het best uitvoerbaar als het aantal alternatieven en criteria beperkt is: dan 

is de beslisser nog enigszins in staat het overzicht over de informatie te houden. Bij minder 

belangrijke beslissingen, tijdsdruk en beperkte middelen worden meestal efficiëntere, niet-

compensatorische regels gebruikt. Dit geldt ook voor situaties waarin er veel alternatieven 

moeten worden afgewogen, bijvoorbeeld in eerdere fasen van het beslisproces. Dan is toepas-

sing van een niet-compensatorische regel een veelgebruikte manier om de acceptabele en 

niet-acceptabele alternatieven van elkaar te scheiden.

Of een beslisser inter- of intradimensionaal verwerkt, is van verschillende factoren afhan-

kelijk. Een factor is de structuur van de informatie (Abelson and Levi, 1985, p. 264; Van Raaij, 

1986). Wordt de informatie over de alternatieven in de vorm van een geordende matrix aan-

geboden, zoals in de vergelijkingstabel van het MER, dan vergemakkelijkt dat een intradimen-

sionale informatieverwerking. Wordt de informatie per alternatief afzonderlijk gegeven, zoals 

in lopende tekst meestal het geval is, dan zal eerder worden gekozen voor een interdimensi-

onale informatieverwerking. Een andere factor is de beschikbare hoeveelheid tijd en cogni-

tief vermogen van de beslisser. Bij een compensatorische regel kost het intradimensionaal 

verwerken van alle informatie in het algemeen meer cognitieve inspanning dan een interdi-

mensionale verwerking: bij een intradimensionale verwerking moet de beslisser per criterium 

informatie over alle alternatieven verwerken en de vergelijkende beoordelingen paraat hou-

den. Daarom wordt er bij compensatorische regels doorgaans interdimensionaal beoordeeld. 

Bij niet-compensatorische regels komen beide verwerkingswijzen voor. In de beginfase van 

een beslisproces kan een intradimensionale verwerking heel efficiënt zijn, omdat daarmee op 

snelle manier alternatieven kunnen worden geëlimineerd (bijvoorbeeld door alternatieven op 

één criterium te vergelijken). Een interdimensionale verwerking wordt vooral aan het einde 

van het proces gebruikt, als uit de acceptabele alternatieven een keuze moet worden gemaakt 

(Van Raaij, 1986; Montgomery en Svenson, 1976).

Inzichten in het gebruik van beslisregels maken duidelijk dat in overheidsbesluiten op 

basis van m.e.r. het gebruik van compensatorische regels in principe mogelijk is, indien er over 

de alternatieven voldoende informatie van hoge kwaliteit beschikbaar is. Dit geldt zowel voor 

de informatie over de milieugevolgen, die in de vergelijkingstabel in het MER is opgenomen, 

als voor de informatie over andere criteria die in de besluitvorming moeten worden betrok-

ken. Bij compensatorische regels is een interdimensionale verwerking het meest voor de hand 

liggend. Bij niet-compensatorische regels zijn beide wijzen van informatieverwerking moge-

lijk. Bij de voorselectie is een intradimensionale verwerking vaak het meest efficiënt.
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4.4.2 De reconstructie volgens de Empirical Decision Analysis Procedure (EDAP)

Besliskundig onderzoek gericht op de reconstructie van beslisregels is op uitgebreide schaal 

verricht door Gallhofer en Saris (o.a. 1996). Zij ontwikkelden een methode om argumentatie 

in teksten te analyseren, de Empirical Decision Analysis Procedure (EDAP), en analyseerden 

daarmee een groot aantal documenten over beslissingen ten aanzien van de Nederlandse 

buitenlandse politiek. In vroege publicaties ligt de nadruk op het opsporen van keuzeregels 

die politici gebruiken bij het kiezen van maatregelen in beslissingssituaties, met als doel na te 

gaan of er een regelmaat bestaat in het gebruik van keuzeregels door politici (Gallhofer, 1981, 

p. 501). Later is het onderzoek steeds meer in een argumentatief perspectief geplaatst en is 

het accent verschoven naar de reconstructie van argumentatie voor een keuze, waarvan de 

beslisregel deel uitmaakt (Gallhofer en Saris, 1996).

In deze paragraaf wordt de methode van analyse en reconstructie van Gallhofer en Saris 

besproken en ga ik na in hoeverre hun methode aanknopingspunten biedt voor dit onder-

zoek. Een centraal uitgangspunt in het onderzoek van Gallhofer en Saris is dat beslisregels een 

bepaald meetniveau van de beoordelingen vereisen: de precisie van de beoordelingen is bepa-

lend voor de beslisregel die kan worden toegepast. Uit het meetniveau van de beoordelingen 

en van de bijbehorende kansen in een tekst kan daarom volgens de onderzoekers worden 

afgeleid welke beslisregel is gehanteerd.

Volgens Gallhofer en Saris kan een beslisser over de gevolgen van een alternatief twee 

soorten gegevens specificeren: de kans op het optreden van het gevolg en de waarde of utili-

teit van het gevolg (de subjectieve waarde). Ze onderscheiden voor het meetniveau van deze 

kansen en waarden twee mogelijkheden: ‘zonder intensiteit’ (nominaal niveau) en ‘met inten-

siteit’ (ordinaal niveau). Als een kans zonder intensiteit is gespecificeerd, is alleen de mogelijk-

heid van voorkomen aangegeven: gevolg a treedt wel of niet op (positief of negatief); kansen 

met intensiteit specificeren de relatieve grootte van de kans dat het gevolg optreedt (de plaats 

in een rangorde). Waarden zonder intensiteit geven aan of iets positief of negatief gewaar-

deerd wordt; waarden met intensiteit geven ook de relatieve grootte van de waarde aan. Voor 

sommige beslisregels is – zoals hiervoor is besproken – in de praktijk specifiekere informa-

tie nodig, bijvoorbeeld op intervalniveau. Gallhofer en Saris nemen echter aan dat beslissers 

in teksten niet verder gaan dan ordinale beweringen. Zij vatten deze op als vertalingen van 

numerieke informatie in gewone taal.

Tabel 4.2 Relatie tussen beslisregels en de nauwkeurigheid van de informatie over utiliteiten 
en kansen

Utiliteiten met intensiteit Utiliteiten zonder intensiteit

Kansen met intensiteit SEU-model
MAUT-SEU-model
I

Risicovermijdingsregels

II

Kansen zonder intensiteit Minimaxregel
MAUT-regels:

Dominantieregel
Lexicografische regel
Additie-van-utiliteiten-regel
etc.

III

Simons tevredenstellingsregel
Omgekeerde regel van Simon

IV

Aangepast overgenomen uit Foreign policy decision-making: A qualitative and quantitative analysis 
of political argumentation van I.N. Gallhofer en W.E. Saris, 1996, p. 23, Tabel 2.4.
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Uitgaande van de twee categorieën kansen en waarden, onderscheiden Gallhofer en Saris vier 

klassen beslisregels, zoals te zien is in Tabel 4.2 (Gallhofer & Saris, 1996, p. 23).

Waarden (utiliteiten), kansen en beslisregels zoals aangegeven in Tabel 4.2, maken op een 

specifieke manier onderdeel uit van argumentatie voor een keuze. Dit soort argumentatie 

bestaat volgens Gallhofer en Saris uit vier componenten (1996, p. 23):

1 een beschrijving van de structuur van het beslissingsprobleem;

2 een regel voor het afleiden van de conclusie: als aan een voorwaarde is voldaan, dan moet 

S
i
 worden gekozen;

3 informatie over de vraag of in de praktijk aan de voorwaarde is voldaan;

4 de conclusie die daaruit volgt.

De eerste component betreft een beschrijving van het beslissingsprobleem waaruit blijkt 

wat de gevolgen van de alternatieven zijn, of deze gevolgen zijn beschreven aan de hand van 

aspecten (criteria), en wat de meetniveaus (met of zonder intensiteit) zijn van de waarden 

(‘utilities’) van de gevolgen en de kansen (‘probabilities’) op die gevolgen. De tweede com-

ponent is de beslisregel ofwel de ‘argumentation rule’; deze moet aansluiten bij het niveau 

van de kansen en waarden. De derde component geeft aan of een van de alternatieven fei-

telijk voldoet aan de in de beslisregel gespecificeerde voorwaarde. Als met een van de alter-

natieven aan de voorwaarde is voldaan, kan bij de vierde component worden geconcludeerd 

dat dit alternatief moet worden gekozen. Als de argumentatie compleet is, zijn de beschrij-

ving, de argumentatie-/beslisregel, de gespecificeerde voorwaarde en de keuze met elkaar in 

overeenstemming.

De structuur van dit soort argumentatie is volgens Gallhofer en Saris in principe altijd 

hetzelfde. Per beslisregel geven zij de argumentatie weer, die uit de vier gegeven componen-

ten bestaat. Argumentatie waarin de dominantieregel wordt gebruikt, ziet er bijvoorbeeld als 

volgt uit (Saris & Gallhofer, 1996, p. 33-34):

Beschrijving: waarden met intensiteit en kansen zonder intensiteit

Regel:  als U(a
ijm

) ≥ U(a
kjlm

) voor alle k, l, m dan moet S
i
 worden gekozen

Voorwaarde: U(a
ijm

) ≥ U(a
kjlm

) voor alle k, l, m

Conclusie: S
i
 moet worden gekozen

Beslissers hebben verschillende soorten argumentatie tot hun beschikking om hun keuze te 

rechtvaardigen. Deze argumentaties zijn in te delen in vier klassen, die gekoppeld zijn aan de 

klassen beslisregels. 

Bij de analyse van een tekst volgens de methode van Gallhofer en Saris wordt eerst een 

‘beslisboom’ opgesteld en op basis daarvan een ‘beslisdiagram’. Vervolgens worden de vier 

componenten van de argumentatie gereconstrueerd, waarbij de componenten 2 en 3 worden 

afgeleid uit de componenten 1 en 4. In 4.4.3 wordt de analyseprocedure toegelicht aan de 

hand van een voorbeeld.
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4.4.3 De reconstructie van een voorbeeldtekst

In deze paragraaf wordt een van de analyses van Gallhofer en Saris beknopt weergegeven. 

Het betreft de vertaling van een toespraak van de Nederlandse minister van Buitenlandse 

Zaken tijdens een vergadering van de ministerraad op 1 oktober 1914 (voor de Nederlandse 

tekst zie Smit, 1962, p. 156). Het kabinet moest in deze vergadering een besluit nemen over de 

neutrale positie van het land tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Duitsers waren een offensief 

begonnen tegen Antwerpen om zich op die manier toegang tot de zee te verschaffen. Omdat 

Nederland de monding van de Westerschelde beheerde, kwam het land door deze operatie in 

een moeilijke situatie. Moest Nederland de Duitsers vragen naar hun bedoeling omtrent de 

bezetting van Antwerpen of was het beter om niets te doen dat de neutraliteit in gevaar zou 

kunnen brengen? De tekst van de geanalyseerde toespraak en de analyses zijn in de publica-

ties in het Engels weergegeven (Gallhofer, Saris, Melman, 1986, pp. 99-100; Gallhofer & Saris, 

1996, pp. 41-42). De tekst luidt als volgt:

I The minister of foreign affairs agrees with the chairman and declines firmly to ask the question 

either in the way proposed by the ministers of navy and war or in the amended version of the 

minister of agriculture. Our own interests have not yet been threathened. We can only guess, 

but do not know, how the war will end. This is therefore not the right moment to take sides, 

although our interests are closer to the British, especially with respect to our colonies.

II If we ask the question, it will look like an appeal to stop the war or like taking sides. It is incon-

ceivable that Germany will answer categorically at this stage of the war that it will not keep 

Antwerp or that it will only occupy it temporarily. Although it is unlikely that Germany will wish 

to incorporate Belgium, it will either answer evasively, or politely give us to understand that 

Germany’s intentions are no concern of ours.

III Shall we put this question aside or shall we insist on a clear answer? The latter could cause 

trouble, perhaps even war, and would certainly shake German confidence in our neutrality, 

which is of paramount importance.

IV To change our official position of neutrality now would not be in our interests, especially since 

we declared it so forcefully and since Germany explicitly said that it would respect our position.

V The minister of war’s plan to grant the guarantors of Belgium’s neutrality [France, Britain] access 

to our neutral territory in order to force back the German army is even less justifiable. Although 

it is unlikely that the British would even consider entering the Western Scheldt to relieve 

Antwerp, any British warship that tried would be sent to the bottom by the German artillery.

VI Actually it is unclear what we would gain at the final peace settlement by pressing the 

Germans now. If we have to enter the war and Germany wins the war, we have to pay the piper. 

If the British are victorious then we cannot expect much reward, at most an equivalent piece 

of land from Germany in exchange for Dutch Flanders and the Scheldt, which will be given as 

compensation to Belgium. If the war ends with no clear winner, then we are left with a partially 

destroyed country and the confidence of our Eastern neighbour, on whom we depend so much 

economically, much shaken.

VII The occupation of Antwerp is in no case worth any of these things.

VIII It is not anticipated, that we would get into trouble with the British [i.e., that they might take 

over the Dutch colony of Indonesia] if we remain silent.

(Source: Council of Ministers, Oct. 1, 1914, Minutes, Bescheiden betreffende de Buitenlandse 

Politiek van Nederland, vol. 4, no. 171, 145-160.)



85

Volgens de EDAP wordt de tekst eerst globaal geanalyseerd. Het document wordt zorgvul-

dig gelezen om inzicht te krijgen in de structuur van de tekst. De analysator of codeur stelt 

vast welke strategieën en acties (alternatieven) de beslisser tot zijn beschikking heeft, welke 

strategie de voorkeur heeft en in welke alinea’s de strategieën en acties worden uitgewerkt. 

Hij maakt een korte samenvatting van de tekst, waarin per alinea wordt aangegeven of deze 

informatie bevat over mogelijke strategieën en gevolgen. Deze alinea’s zijn relevant voor de 

verdere analyse. Gallhofer en Saris geven de volgende analyse. Er zijn drie strategieën mogelijk:

S
1
: To question the Germans about their intentions with regard to Antwerp

S
2
: The minister of war’s plan to grant the guarantors of Belgium’s neutrality access to our territory

S
3
: To remain silent

Strategie S
3
 – ‘niets zeggen’ – heeft de voorkeur van de minister. Voor de analyse zijn alinea II, 

III, VI en VIII relevant. Strategie S
1
 – de Duitsers vragen naar hun bedoelingen met Antwerpen – 

wordt uitgewerkt in alinea II, III en VI en strategie S
3
 in alinea VIII. Strategie S

2
 – de Engelsen 

toegang geven tot ons grondgebied – wordt niet verder in de analyse betrokken, omdat deze 

strategie niet is uitgewerkt in de vorm van gevolgen voor Nederland, maar wordt afgewezen 

op morele gronden (Gallhofer & Saris, 1996, pp. 43-44).

Vervolgens wordt geanalyseerd welke beslistheoretische concepten er in de tekst staan. 

Het gaat dan om de alternatieven (A) die de beslisser tot zijn beschikking heeft, de moge-

lijke acties van tegenstanders (AO), de mogelijke gevolgen (O) voor de beslisser, de subjectieve 

waarden of utiliteiten (U), de subjectieve kansen (p) en de nieuwe ontwikkelingen (ND). Per 

alinea vindt een screening plaats aan de hand van deze concepten; daarnaast is de catego-

rie UNDF (‘undefined’) mogelijk. De eenheden waarin deze concepten worden vastgelegd 

zijn grammaticale eenheden; deze kunnen variëren afhankelijk van het concept. Bij alinea II 

gebeurt dit bijvoorbeeld als volgt (1996, p. 44):

II If we ask the question, it will look like an appeal to stop the war or like taking sides. It is incon-

ceivable that Germany will answer categorically at this stage of the war that it will not keep 

Antwerp or that it will only occupy it temporarily. Although it is unlikely that Germany will 

wish to incorporate Belgium, it will either answer evasively, or politely give us to understand 

that Germany’s intentions are no concern of ours.

II ( (A: If we ask the question) 

 (O: it (P: will) look like an (U: appeal to stop the war or like taking sides))) 

( (P: It is inconceivable) 

 (O: that Germany will answer categorically at this stage of the war that it will  

 (U: not keep Antwerp or that it will only occupy it temporarily))) 

( (UNDF: Although it is unlikely that Germany will wish to incorporate Belgium) 

 (O: it (P: will) either answer (U: evasively) or politely give us to understand that Germany’s 

 intentions are (U: no concern of ours)))

Als alle alinea’s zijn geanalyseerd, worden eerst voor de afzonderlijke alinea’s (kleine) beslis-

bomen opgesteld, die daarna worden gecombineerd tot een beslisboom voor de gehele tekst. 

Deze ‘entire tree of argumentation’ is weergegeven in Figuur 4.2 (Gallhofer & Saris, 1996, 

p. 54). De twee daarin uitgewerkte strategieën zijn S
1
 en S

2
 (S

2
 werd oorspronkelijk aangeduid 

als S
3
, maar omdat er maar twee strategieën over zijn, is de nummering aangepast).
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Figuur 4.2 Beslisboom gebaseerd op de argumentatie van de minister

Aangepast overgenomen uit Foreign policy decision-making: A qualitative and quantitative 

analysis of political argumentation van I.N. Gallhofer en W.E. Saris, 1996, p. 54, Tabel 3.5. 

In Figuur 4.2 heb ik de kleine beslisboom die is gebaseerd op alinea II in een kader geplaatst.
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Vervolgens wordt de informatie uit een beslisboom weergegeven in een beslismatrix. De 

matrix van de hiervoor gegeven beslisboom is weergegeven in Figuur 4.3 (Gallhofer & Saris, 

1996, p. 53). De gevolgen van de twee strategieën zijn in de bovenste rij weergegeven; in de 

rijen daaronder zijn de waarden van en kansen op de gevolgen weergegeven. De resultaten uit 

alinea II staan in de eerste twee kolommen van de figuur (met Outcomes O
11

 en O
12

).

Op basis van de beslismatrix wordt vastgesteld of het gaat om waarden en kansen met of 

zonder intensiteit. In dit geval is uit de matrix af te leiden dat de beslisser kansen en waarden 

zonder intensiteiten heeft gehanteerd. Waarden U zijn geformuleerd in termen van + en -, 

ofwel van ‘good and bad’. Hetzelfde geldt voor de kansen: die zijn ‘zero’ (namelijk ‘inconcei-

vable’ en ‘not anticipated’) of ‘certain or uncertain’ (Gallhofer & Saris, 1996, p. 52). Hiermee is 

component 1 van de argumentatie gereconstrueerd.

Uit de meetniveaus van kansen en waarden wordt afgeleid van welke klasse beslisregels 

– ofwel van welke klasse argumentatie – er sprake is. Omdat het om kansen en waarden zon-

der intensiteiten gaat, wordt geconcludeerd dat er sprake moet zijn van een beslis-/argumen-

tatieregel uit klasse IV. De volgende stap is dat wordt vastgesteld of deze klasse een beslisregel 

bevat die de gemaakte keuze (gereconstrueerd als component 4) kan verklaren. In dit geval 

blijken beide regels uit klasse IV de keuze van de beslisser te kunnen verklaren: zowel de toe-

passing van Simons regel als van de omgekeerde regel van Simon leidt tot de conclusie dat S
2
 

moet worden gekozen (p. 55).

Als er een passende regel wordt gevonden (een regel die aansluit bij het meetniveau van 

kansen en waarden en die de keuze kan verklaren), dan worden component 2 en 3 gerecon-

strueerd. Gallhofer en Saris stellen dat als een van de regels past, het complete argument is 

gevonden, omdat de beschrijving, de beslisregel, de gespecificeerde voorwaarde en de keuze 

met elkaar in overeenstemming zijn. De complete argumentatie kan nu voor beide passende 

beslisregels worden gereconstrueerd. Ik beperk me tot de reconstructie voor Simons regel 

(p. 55):

1. Beschrijving: de gevolgen zijn gespecificeerd zonder intensiteiten voor waarden en kansen

2. Regel:  als U(O
ij
)>0 voor alle j en U(O

kj
)<0 voor ten minste één j, dan moet S

i
 worden 

 gekozen

3. Voorwaarde: U(O
ij
)>0 voor alle j en U(O

kj
)<0 voor ten minste één j

4. Conclusie: S
2
 moet worden gekozen

4.4.4 Conclusies over de reconstructie volgens de EDAP

Gallhofer en Saris beogen met hun analyses de argumentatie voor een keuze te reconstrueren 

met behulp van besliskundige inzichten. In deze paragraaf ga ik na in hoeverre hun aanpak 

bruikbaar is voor mijn onderzoek.

Een belangrijk onderzoeksresultaat is het inzicht dat besliskundige kennis van nut kan zijn 

bij de analyse van een tekst met een gemotiveerde keuze. Gallhofer en Saris hebben bij hun 

analyses op een succesvolle manier gebruik gemaakt van de besliskundige, systematische 

relatie tussen het meetniveau van de beoordelingen en de gehanteerde beslisregel. Hierbij 

dienen echter ook kanttekeningen te worden geplaatst.

De onderzoekers zijn uitgegaan uit van een beperkt aantal beslisregels: in de tabel met de 

vier klassen noemen ze er negen. Bij de reconstructie van de argumentatie wordt alleen voor 
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de aangegeven regels gecontroleerd of ze in de argumentatie passen. Er zijn in de besliskunde 

echter meer regels bekend: Montgomery en Svenson bespreken bijvoorbeeld de beslisregel 

‘maximizing number of attributes with greater attractiveness’, die leidt tot een keuze voor het 

alternatief dat op het grootste aantal criteria het beste resultaat heeft (1976, p. 286). Boven-

dien is het voorstelbaar dat er in de argumentatie gebruik is gemaakt van een beslisregel die 

(nog) niet als zodanig in de literatuur is beschreven.

Gallhofer en Saris baseren hun analyse steeds op één type aanwijzing: het meetniveau van 

kansen en waarden. Andere aanwijzingen over de gehanteerde beslisregel worden niet in de 

analyse betrokken, terwijl dat in bepaalde gevallen misschien wel tot een beter verantwoord 

resultaat zou leiden. Het is mogelijk dat een tekst naast het meetniveau van kansen en waar-

den belangrijke aanwijzingen bevat die de reconstructie ondersteunen of wijzen in de richting 

van een andere beslisregel. Daarnaast levert het meetniveau als enige aanwijzing niet altijd 

een bevredigende analyse op: er kunnen meerdere beslisregels overblijven die passend zijn 

(zoals in de voorbeeldanalyse) of het kan zijn dat het meetniveau niet eenduidig is vast te stel-

len. Met behulp van aanvullende aanwijzingen naast het geconstateerde meetniveau van de 

gegevens, is in dit soort gevallen wellicht wel een (beter) verantwoorde analyse te verkrijgen.

Nuttig is ook de koppeling van besliskundige inzichten aan argumentatieve principes, bij-

voorbeeld het idee dat een beslisregel kan fungeren als een argumentatieregel en dat het 

voldoen aan de voorwaarde uit de beslisregel (component 3) een argument kan vormen. 

Gallhofer en Saris maken echter slechts beperkt gebruik van argumentatietheoretische inzich-

ten, omdat deze voor hun doel te algemeen van aard zouden zijn: ‘The more or less classical 

argumentation theory is very general and does not offer specific provisions for arguments 

concerning the selection of alternatives from a set of possibilities’ (1996, p. 11).

De beperkte toepassing van argumentatieve principes blijkt ten eerste uit het argumenta-

tiemodel dat zij presenteren. De argumentatieve relatie tussen de vier componenten van het 

model is onduidelijk. De vierde component is een conclusie, de andere drie lijken argumenten 

te vormen, maar het is niet duidelijk hoe de componenten precies met elkaar samenhangen. 

Hierdoor vormt het model geen goede basis voor het opstellen van een argumentatiestruc-

tuur, en zeker niet voor de reconstructie van de argumentatie voor de gehele tekst. Ten tweede 

is het niet duidelijk wat in argumentatieve zin de status is van de beslisboom. Deze wordt een 

‘argumentation tree’ genoemd, terwijl in deze structuur geen argumentatieve maar chronolo-

gische verbanden worden uitgedrukt. Ook wordt niet verhelderd wat precies de relatie is tus-

sen de beslisboom en de vier componenten in het argumentatiemodel. De kansen en waarden 

in de eerste component zijn afgeleid uit de beslisboom en het beslisdiagram, maar wat in 

argumentatief opzicht de relatie is de beslisboom (de ‘argumentation tree’) en het argumen-

tatiemodel, wordt niet toegelicht.

Een laatste punt van bespreking is de manier waarop de tekstanalyse plaatsvindt: het vast-

stellen van beschikbare alternatieven, meetniveaus van kansen en waarden en andere rele-

vante onderdelen, gebeurt bijna uitsluitend op basis van besliskundige inzichten. Er wordt 

gebruik gemaakt van analyse-eenheden en er zijn afspraken gemaakt over het omzetten van 

formuleringen in meetniveaus. De toepassing van tekstanalytische inzichten is daarbij beperkt.

Gallhofer en Saris richten zich op aanwijzingen in de formulering van de tekst en nemen 

daarbij de alinea als ‘context unit, […] that is, the largest body of text that has to be searched 

for decision theory concepts’ (1996, p. 44). Het is echter de vraag op basis van welke inzichten 

de alinea-indeling precies door de onderzoekers is bepaald. De voorbeeldtekst is in verschil-

lende publicaties (1986 en 1996) met een verschillende alinea-indeling gepresenteerd; in de 
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oorspronkelijke Nederlandse tekst is de alinea-indeling nog weer anders: die tekst bestaat uit 

slechts drie alinea’s (Smit, 1962, p. 156). Daarbij komt dat de tekst een toespraak betreft, die is 

opgenomen in de notulen van de ministerraad. Het is niet duidelijk of de alinea-indeling in de 

notulen ook de indeling is zoals de schrijver die oorspronkelijk heeft aangebracht.

Van aanwijzingen op het niveau van de structuur, in de presentatie van de tekst of in de 

intertekstuele context wordt geen gebruik gemaakt, terwijl dergelijke aanwijzingen bij tekst-

analyse waardevol kunnen zijn. In de voorbeeldtekst begint alinea VI bijvoorbeeld met de zin 

‘Actually it is unclear what we would gain at the final peace settlement by pressing the Ger-

mans now’. De formulering ‘pressing the Germans now’ wordt geïnterpreteerd als strategie 

S
1
 (‘de vraag stellen’). De formulering zou echter ook kunnen verwijzen naar de strategie om 

de Engelsen toegang te verlenen (en de Duitsers op die manier onder druk te zetten), die in 

alinea V wordt genoemd. De opeenvolging van alinea V en VI kan namelijk duiden op een inhou-

delijke relatie tussen deze twee alinea’s. In dit geval kan uitsluitsel over de bedoelde strategie 

in alinea VI worden verkregen met behulp van een aanwijzing uit de intertekstuele context. 

Raadpleging van de originele Nederlandse bescheiden maakt duidelijk dat de eerste zin van de 

alinea luidt: ‘Trouwens, in hoever het stellen van de vraag ons standpunt bij de eindafrekening 

zal versterken, is niet duidelijk’ (Smit, 1962, p. 156). Hiermee wordt expliciet verwezen naar S
1
.

Een andere beperking is dat de analyse uitsluitend gericht lijkt te zijn op de letterlijke for-

mulering in de tekst. Bij de analyse van de voorbeeldtekst vindt deletie van strategie S
2
 (de 

Engelsen toegang verlenen) plaats omdat er in de tekst (alinea V) geen gevolgen van de stra-

tegie worden genoemd. Als niet alleen naar de letterlijke tekst wordt gekeken, maar ook naar 

wat de schrijver bedoeld kan hebben, is een andere interpretatie mogelijk. De uitspraak ‘any 

British warship that tried [entering the Western Scheldt to relieve Antwerp] would be sent to 

the bottom by the German artillery’ kan ook als gevolg worden geïnterpreteerd: ‘het plan om 

de Engelsen toegang te verlenen is niet effectief, het leidt niet tot de bevrijding van Antwer-

pen’. Dit is een interpretatie die in de pragma-dialectische benadering ‘maximaal argumenta-

tief’ zou worden genoemd (Van Eemeren, Grootendorst & Kruiger, 1983, p. 143). Maar zover 

gaan Gallhofer en Saris niet bij de interpretatie van de formuleringen.

Een andere beperking is dat alleen elementen die expliciet in de tekst staan, een plaats 

kunnen krijgen in de beslisboom en de reconstructie van de beslisregel alleen op die elemen-

ten is gebaseerd. Hieruit spreekt de gedachte dat elementen die relevant zijn voor het beslis-

proces dat in de tekst wordt uitgedrukt, altijd expliciet in de tekst staan. Dit hoeft echter niet 

het geval te zijn. Relevantie voor het beslisproces is namelijk niet exact hetzelfde als relevantie 

met het oog op de lezer. Een schrijver kan een reden hebben om een element dat van belang 

is voor het beslisproces weg te laten uit de tekst. Zo kan het zijn dat hij de alternatieven syste-

matisch op een aantal criteria beoordeelt, maar het niet nodig vindt om al die beoordelingen 

expliciet in de tekst op te nemen. In plaats daarvan geeft hij bijvoorbeeld een aanwijzing die 

de reconstructie van deze beoordelingen mogelijk maakt.

Mijn conclusie is dat de aanpak van Gallhofer en Saris aanknopingspunten biedt voor de uit-

werking van het analyse-instrument, maar dat enkele aanvullingen nodig zijn. Ten eerste moet 

worden nagegaan op welke manier optimaal van besliskundige inzichten gebruik kan worden 

gemaakt. Uit het bestudeerde onderzoek blijkt dat het meetniveau van kansen en beoorde-

lingen een bruikbare aanwijzing vormt voor de gehanteerde beslisregel. Het is nuttig om te 

onderzoeken of ook andere procedurele eigenschappen van het beslisproces kunnen fungeren 

als aanwijzing voor de reconstructie. Daarnaast kan bij de analyse worden uitgegaan van een 
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groter aantal beslisregels dan de negen regels die Gallhofer en Saris als uitgangspunt hante-

ren. Ten tweede moet de relatie tussen beslisinzichten en argumentatie(structuur) worden 

verhelderd. Het moet duidelijk worden welke functie de argumentatie-/beslisregel, de alter-

natieven en gevolgen en de kenmerken van de beslisregels kunnen vervullen in argumentatie 

voor een keuze en in de argumentatiestructuur van een tekst. Ten slotte moet een aanpak 

worden ontwikkeld voor de analyse van argumentatie voor een keuze op basis van zowel 

besliskundige als tekstanalytische inzichten.

4.5 Precisering van de analysestructuur aan de hand van 
de systematiek van beslissen 

In dit hoofdstuk is besproken hoe voor de precisering van de analysestructuur gebruik kan 

worden gemaakt van inzichten in procedurele aspecten van beslisprocessen. Deze aspecten 

zijn besproken en met elkaar in verband gebracht in een model voor systematisch beslissen. 

Vervolgens is nagegaan welke inzichten de analysemethode ontwikkeld door Gallhofer en 

Saris oplevert die bruikbaar zijn voor de precisering van de analysestructuur en het analyse-

instrument. In deze paragraaf wordt de globale analysestructuur uit hoofdstuk 3 nader uitge-

werkt aan de hand van de besproken inzichten.

Het argumentatiemodel van Gallhofer en Saris maakt duidelijk dat een viertal componenten 

relevant is voor argumentatie voor een keuze. Als deze componenten in een argumentatieve 

structuur worden geplaatst, vormt de conclusie met betrekking tot de keuze voor een bepaald 

alternatief (component 4) het standpunt. Het argument voor dit standpunt wordt gevormd 

door de uitspraak dat het gekozen alternatief voldoet aan een voorwaarde die is gesteld in 

de gehanteerde beslisregel (3). De argumentatie-/beslisregel (2) vormt het argument dat het 

standpunt en het argument met elkaar verbindt. De beschrijving van het beslissingsprobleem 

in termen van gevolgen met kansen en waarden, mogelijk gerelateerd aan aspecten, kan als 

ondersteuning worden beschouwd van het argument dat aan de voorwaarde uit de beslis-

regel is voldaan (2). De componenten kunnen als volgt in een argumentatieve structuur wor-

den geplaatst:

Standpunt met betrekking tot de keuze: S
i
 moet worden gekozen (4)

  \
Argument: er is voldaan aan de & (Argumentatie-/beslisregel: als aan een voorwaarde

voorwaarde uit de beslisregel (3)  is voldaan, dan moet S
i
 worden gekozen) (2)

  \
Subargument: beschrijving van gevolgen (mogelijk gerelateerd aan aspecten)  

met kansen en waarden met een bepaald meetniveau (1)

Op basis van het in paragraaf 4.3.3. gepresenteerde model van systematisch beslissen 

(Figuur 4.1) kan deze structuur verder worden uitgewerkt. De verschillende stappen en proce-

durele aspecten kunnen in de structuur worden opgenomen, waarbij ervan wordt uitgegaan 

dat de keuze is gebaseerd op een beoordeling van de alternatieven en dat de beoordeling is 

gebaseerd op informatie over de alternatieven (die de input voor het beslisproces vormt). Dit 

leidt tot de volgende algemene structuur voor argumentatie voor een keuze:
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Standpunt: 
Uit een aantal alternatieven A

1
-A

n
 moet A

1
 worden gekozen

  \
Argumentatie: 
A

1
 voldoet aan voorwaarde v  & Argumentatie-/beslisregel: 

 – Bij niet-compensatorische regels:  (Als een alternatief A
i
 voldoet aan

A1 heeft op een criterium/criteria   voorwaarde v, dan moet A
i
  

type X een beoordeling type Y   worden gekozen)

 – Bij compensatorische regels: A1 heeft  

uitkomst type X van een rekenkundige bewerking

  \
Subargumentatie:

 – Beoordeling van de alternatieven op een of meer beoordelingscriteria  

(systematisch, met meetniveaus die aansluiten bij de beslisregel, verkregen via een interdi-

mensionale of intradimensionale verwerkingswijze) 

 – Afhankelijk van de beslisregel: informatie over de rol van de criteria (kansen, gewichttoeken-

ning of eisen gesteld ten aanzien van de criteria)

  \
Informatie over de alternatieven (met betrekking tot de beoordelingscriteria)

De globale analysestructuur uit hoofdstuk 3 kan aan de hand hiervan worden gepreciseerd. 

De gepreciseerde structuur is weergegeven in Figuur 4.4. Deze structuur wordt in hoofdstuk 5 

uitgewerkt tot een volledige analysestructuur.
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HOOFDSTANDPUNT

De toelaatbaarheid/wenselijkheid van de voorgenomen activiteit
Hoofdstandpunt van het bevoegd gezag in een besluit op basis van m.e.r.: 

‘De voorgenomen activiteit VA mag/moet (niet) [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze U] worden 

uitgevoerd.’

  \
STANDPUNT

Een keuze uit alternatieven
‘Alternatief A

1
 heeft de voorkeur boven de andere afgewogen alternatieven.’

‘Uit een aantal alternatieven A
1
-A

n
 moet A

1
 worden gekozen.’

Er zijn keuzes mogelijk ten aanzien van de toelaatbaarheid dan wel wenselijkheid van de activiteit, de 

plaats van de activiteit en de wijze van uitvoering.

  \
ARGUMENTATIE

De afweging van de alternatieven & (de toegepaste beslisregel)
‘A

1
 voldoet aan voorwaarde v.’ & (‘Als een alternatief A

i
 voldoet aan voorwaarde v, 

     dan moet A
i
 worden gekozen’) 

 – Bij niet-compensatorische regels: 

‘A1 heeft op een criterium/criteria type X een beoordeling type Y.’ 

 – Bij compensatorische regels:  

‘A1 heeft uitkomst type X van een rekenkundige bewerking.’

  \
SUBARGUMENTATIE
De voor- en nadelen van de alternatieven

 – Beoordeling van de alternatieven op een of meer beoordelingscriteria  

Systematisch, met meetniveaus die aansluiten bij de beslisregel, verkregen via een interdimensio-

nale of intradimensionale verwerkingswijze

 – Afhankelijk van de beslisregel: informatie over de rol van de criteria (kansen, gewichttoekenning of 

eisen gesteld ten aanzien van de criteria)

  \
Ondersteunende informatie over de alternatieven

 – gerelateerd aan de beoordelingscriteria

 – met betrekking tot milieugevolgen, andersoortige gevolgen, kenmerken 

‘De alternatieven A
1
-A

n
 leiden tot voordelen V

1
-V

n
 en nadelen N

1
-N

n
.’ 

‘De alternatieven A
1
-A

n
 hebben kenmerken K

1
-K

n
.’

Figuur 4.4 Besliskundige precisering van de analysestructuur
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HOOFDSTUK 5

Een analysestructuur 
voor gemotiveerde 

keuzes in overheids-
besluiten op basis 

van m.e.r.

5.1 Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken is besproken op welke wijze het ideaalmodel van een kri-

tische discussie, dat bij de analyse van een betoog fungeert als heuristisch instrument, kan 

worden gepreciseerd voor overheidsbesluiten in de context van m.e.r. Als afronding van het 

theoretisch gedeelte van dit onderzoek wordt het resultaat hiervan gepresenteerd in de vorm 

van een gecontextualiseerde en gepreciseerde analysestructuur, die bij de analyse van argu-

mentatie voor een keuze in dit type teksten als leidraad kan fungeren.

In een overheidsbesluit op basis van m.e.r. presenteert en motiveert het bevoegd gezag 

een besluit over een voorgenomen m.e.r.-plichtige activiteit. Het hoofdstandpunt van het 

besluit is, zoals aangegeven in hoofdstuk 2, gepreciseerd als een standpunt met betrekking 

tot de toelaatbaarheid dan wel wenselijkheid van de activiteit:

De voorgenomen activiteit VA mag/moet (niet) [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze 

U] worden uitgevoerd.

Van dit hoofdstandpunt maakt een aantal keuzes deel uit: naast de hoofdkeuze ten aanzien 

van de toelaatbaarheid of wenselijkheid (het al dan niet doorgaan van de activiteit) kan het 

nodig zijn dat het bevoegd gezag keuzes maakt ten aanzien van de plaats en ten aanzien 

van de uitvoeringswijze van de activiteit. De besluitvormer neemt met betrekking tot de 

gemaakte keuzes een standpunt in, dat in het besluit wordt gemotiveerd. De motivering van 

iedere keuze bestaat uit argumentatie met betrekking tot de gehanteerde beslisregel en sub-

argumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de afgewogen alternatieven. De 

globale analysestructuur voor argumentatie voor een keuze bestaat uit drie onderdelen:
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Standpunt met betrekking tot een keuze

 \ 

Argumentatie met betrekking tot de beslisregel

 \ 

Subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven

In hoofdstuk 4 is deze globale structuur in besliskundig opzicht gepreciseerd. In hoofdstuk 5 

wordt de analysestructuur verder uitgewerkt, waarbij wordt aangegeven wat voor soort argu-

menten in de argumentatiestructuur kunnen voorkomen en hoe die argumenten met elkaar 

kunnen samenhangen. Daarnaast wordt voor de verschillende onderdelen een standaard-

vorm opgesteld, die duidelijk maakt uit welke componenten het standpunt of het argument 

bestaat en in welke standaardformulering de reconstructie moet plaatsvinden. Het onder-

scheiden van componenten is van belang, omdat deze bij tekstanalyse aanwijzingen kunnen 

vormen voor het identificeren van relevante argumentatieve onderdelen. Het gebruik van 

standaardformuleringen zorgt ervoor dat de standpunten en argumenten op een duidelijke 

en eenduidige wijze kunnen worden gereconstrueerd.66

In dit hoofdstuk wordt de globale analysestructuur uitgewerkt tot een analysestructuur voor 

gemotiveerde keuzes in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. en daarmee geschikt gemaakt 

voor toepassing bij tekstanalyse. In 5.2, 5.3 en 5.4 licht ik de drie onderdelen van de analyse-

structuur (standpunt, argumentatie en subargumentatie) achtereenvolgens toe. Daarbij geef 

ik aan welke argumentatiestructuren op basis van de analysestructuur kunnen worden opge-

steld en wat de standaardvorm is voor de reconstructie. In 5.5 vindt vervolgens een precise-

ring plaats aan de hand van de institutionele vereisten en factoren die in hoofdstuk 2 zijn 

geïnventariseerd.

5.2 Het standpunt met betrekking tot een keuze

In een besluit over een m.e.r.-plichtig project maakt het bevoegd gezag kenbaar dat het ten 

aanzien van het project een of meer keuzes heeft gemaakt. Met betrekking tot elke keuze 

afzonderlijk neemt het bevoegd gezag een standpunt in ten opzichte van een propositie p. Het 

tot uitdrukking brengen van een standpunt met betrekking tot een keuze kan worden gezien 

als het uitvoeren van een taalhandeling, die de functie van een beweerder vervult. Voordat 

66 Tijdens een pragma-dialectische analyse wordt een aantal ‘transformaties’ uitgevoerd, met als doel het te 
analyseren betoog zo veel mogelijk te reconstrueren in termen van het ideaalmodel van een kritische discus-
sie (Van Eemeren & Grootendorst, 2004, pp. 107-108, Van Eemeren, 2010, p. 14). De transformatie substitutie 
houdt in dat onduidelijke formuleringen zo veel mogelijk worden vervangen door duidelijke en eenduidige 
standaardformuleringen, zodat alle tekstonderdelen die relevant zijn voor het oplossen van het verschil van 
mening op eenduidige wijze worden gereconstrueerd. Van Eemeren & Grootendorst geven hierbij aan dat de 
precieze notatiewijze en de mate van formalisering van standaardformuleringen afhankelijk is van het doel 
van de analyse en het theoretische kader dat het uitgangspunt vormt (2004, pp. 103-104). In mijn onderzoek 
zijn voor onderdelen van de analysestructuur standaardvormen opgesteld die een reconstructie in de vorm 
van standaardformuleringen mogelijk maken, zodat de opgestelde argumentatiestructuur (als onderdeel 
van het analytisch overzicht) een eenduidig vertrekpunt kan vormen voor vervolgactiviteiten, zoals een 
beoordeling van de argumentatie en mogelijk een herschrijving van de tekst. 
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voor de propositie een standaardvorm kan worden opgesteld, moet duidelijk zijn wat deze 

taalhandeling inhoudt.

De betekenis die het woordenboek geeft van ‘kiezen’, is: ‘bij een gegeven aantal mogelijk-

heden zich tot één daarvan bepalen, een keus doen, uit twee of meer personen of zaken aan 

één de voorkeur geven’ (Geerts, Heestermans & Kruyskamp, 1984, p. 1333). Wat ‘de voorkeur 

geven aan’ en ‘zich bepalen tot’ in dit geval precies behelzen, wordt duidelijk door te kijken naar 

het doel van ‘kiezen’. In zijn bespreking van Hare (1953) maakt Schellens duidelijk dat volgens 

Hare elk waardeoordeel verbonden is met een keuzemogelijkheid en daarmee met een beslis-

sing over het doen of nalaten van iets (Schellens, 1985, p. 120). Hare bespreekt het waardeoor-

deel ‘good’, dat de functie heeft ‘to commend’, ofwel om aan te prijzen of aan te bevelen: ‘We 

should not speak of good sunsets, unless sometimes the decision had to be made, whether 

to go to the window to look at the sunset; we should not speak of good billiard-cues, unless 

sometimes we had to choose one billiard-cue in preference to another; we should not speak of 

good men unless we had the choice, what sort of men to try to become’ (Hare, 1953, p. 128). 

Als voor een waardeoordeel als ‘good’ geldt dat dit gericht is op een beslissing over een 

vervolghandeling, dan geldt dit ook voor ‘de voorkeur geven aan’, een formulering die inhoudt 

dat een keuze wordt gemaakt. Een voorkeur geven aan een alternatief is geen doel op zich-

zelf; een voorkeur wordt aan iets gegeven met het oog op een verder gelegen doel, een ver-

volghandeling, zoals het uitvoeren van het gekozen alternatief (een plan) of de aanschaf van 

het alternatief (een bepaald product). Een keuze heeft met het oog op een verder gelegen 

doel een definitief karakter: wie een keuze maakt, laat alleen de gekozen optie(s) voor het 

vervolg in aanmerking komen en laat de andere optie(s) definitief afvallen. Een keuze is dus 

een voorkeur voor een of meer alternatieven uit een verzameling, met een definitief karak-

ter; het is een beslissing om alleen met het gekozen alternatief ‘verder te gaan’, de beoogde 

vervolghandeling uit te voeren. Geconcludeerd kan worden dat als een besluitvormer in een 

overheidsbesluit een standpunt met betrekking een keuze tot uitdrukking brengt, hij daarmee 

een voorkeur voor een alternatief tot uitdrukking brengt, met de bedoeling alleen dat alterna-

tief in aanmerking te laten komen voor een bepaald vervolg. Dat vervolg is bij een overheids-

besluit de uitvoering van dat alternatief of het verlenen van toestemming voor die uitvoering.

Door in een besluit een standpunt naar voren te brengen waarin een voorkeur voor 

een bepaald alternatief tot uitdrukking wordt gebracht, presenteert de schrijver in de tekst 

zijn keuze voor dat alternatief. Het is echter niet alleen het kenbaar maken van een reeds 

gemaakte keuze: door het innemen van het standpunt ‘maakt’ de schrijver de keuze ook in de 

tekst. Vanuit een argumentatief perspectief vormt het naar voren brengen van het standpunt 

een keuzemoment in de tekst, waarop één of meer alternatieven ‘doorgaan’ voor een vervolg 

en andere alternatieven definitief afvallen. De keuze maakt deel uit van het beslisproces zoals 

dat is weergegeven in de argumentatie voor het standpunt (de context of justification).67 De 

keuze is hiervan het resultaat.

67 Bij het naar voren brengen van een standpunt met betrekking tot een keuze is het niet relevant wat het 
daadwerkelijke moment is geweest waarop de beslisser zijn keuze heeft bepaald (de context of discovery). 
Dat moment heeft tijdens het opstellen van de tekst plaatsgehad of is daaraan voorafgegaan, bijvoorbeeld 
in een persoonlijke afweging van de beslisser, of in een besluitvormende vergadering. Het is mogelijk dat 
de beslisser op dat moment een taalhandeling heeft verricht waarmee hij de keuze uitte of maakte, bij-
voorbeeld: ‘Ik kies voor A’. In deze keuzesituatie hoeft deze taalhandeling niet als standpunt te fungeren, 
maar kan het heel goed een binder zijn, waarmee de beslisser de verantwoordelijkheid voor de keuze (en in 
principe ook de consequenties daarvan) op zich neemt.
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Om het mogelijk te maken dat standpunten met betrekking tot een keuze bij de analyse in een 

eenduidige formulering worden gereconstrueerd, is het van belang dat er een standaardvorm 

wordt gepreciseerd. Voor het opstellen van een standaardvorm moeten de verschillende com-

ponenten van een keuze worden onderscheiden.68 Een keuze bestaat uit drie soorten alterna-

tieven en daarnaast de activiteit van het kiezen: 

 – een verzameling van minimaal twee beschikbare alternatieven (A
1
…A

n
);

 – de keuzecomponent, de activiteit van het kiezen;

 – een gekozen alternatief A
1
;

 – een of meer niet-gekozen alternatieven (A
2
…A

n
).

Deze vier componenten van een keuze moeten in een standaardvorm voor het standpunt wor-

den opgenomen.

De keuzecomponent kan – uitgaande van de woordenboekbetekenis van ‘kiezen’ – het best 

worden weergegeven met de formulering ‘de voorkeur hebben’. De formulering ‘A
1
 heeft de 

voorkeur’ drukt het definitieve karakter van de keuze uit: het is duidelijk dat alleen alternatief 

A
1
 in aanmerking komt voor de vervolghandeling. Vergelijkbare formuleringen zijn: ‘A

1
 is te pre-

fereren’ of ‘A
1
 is te verkiezen’. Uit een formulering als ‘A

1
 is het beste’ blijkt het definitieve karak-

ter van een keuze minder goed, waardoor deze formulering beter past bij een beoordeling dan 

bij een keuze. De formulering ‘A
1
 moet worden gekozen’, die Gallhofer en Saris (1996) hanteren 

voor standpunten met betrekking tot een keuze, is niet geschikt voor de standaardvorm. De 

uitspraak heeft de vorm van een prescriptief standpunt waarin geen keuze wordt gemaakt of 

naar voren wordt gebracht, maar waarin wordt geadviseerd over een te maken keuze.

Er is een variant voor de keuzecomponent in de verleden tijd: de formulering ‘alternatief A
1
 

had de voorkeur’ is mogelijk, mits er sprake is van een standpunt waarmee een schrijver zich 

in de tekst bindt aan de keuze voor A
1
, en wel de keuze die hij terugblikkend op een situatie 

in het verleden maakt. De betekenis is dus: ‘Ik ben (nu) van mening dat A
1
 (toen) de voorkeur 

had’. Dit gaat dus niet op voor uitspraken als ‘Uit het onderzoek kwam naar voren dat A
1
 de 

voorkeur had’. Deze uitspraak is in deze vorm geen standpunt waarin een keuze tot uitdruk-

king wordt gebracht; hiermee wordt gerapporteerd of beschreven dat eerder een bepaalde 

keuze is gemaakt.

Bij de keuzecomponent horen drie alternatievencomponenten: de verzameling met 

beschikbare alternatieven, het gekozen alternatief, en de niet-gekozen alternatieven (of het 

niet-gekozen alternatief). In de standaardvorm is ervan uitgegaan dat wordt gekozen voor 

één alternatief, maar er is ook een variant mogelijk waarin er een selectie wordt gemaakt 

waarbij twee of meer alternatieven worden gekozen.

In een tekst zullen niet vaak alle componenten expliciet aanwezig zijn, omdat er in dat 

geval sprake zou zijn van redundantie. In de standaardvorm moeten wel alle componenten 

worden opgenomen. De standaardvorm vervult bij de analyse een heuristische functie. Alle 

alternatievencomponenten kunnen in een tekst een aanwijzing vormen dat sprake is van een 

68 Van Poppel (2013, pp. 143-144) onderscheidt in het schema voor pragmatische argumentatie een aan-
tal vaste componenten: de voorgestelde handeling, het causale verband en het effect van de handeling. 
Ze gebruikt dit onderscheid onder meer om te kijken naar keuzes die de schrijver van een brochure heeft 
gemaakt ten aanzien van het ontwerp van de brochure. Op een vergelijkbare manier kunnen onderdelen van 
de analysestructuur in componenten worden verdeeld.
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keuze, en moeten met behulp van de standaardvorm kunnen worden herkend. Ook is het van 

belang dat alle componenten worden gereconstrueerd, omdat de reconstructie het mogelijk 

moet maken dat de onderdelen van het betoog worden beoordeeld, en dat kan voor alle com-

ponenten gewenst zijn. Ten slotte kan redundantie in de standaardvorm voor de reconstructie 

een voordeel zijn: de overlap tussen de componenten kan het mogelijk maken dat een in de 

tekst impliciet gelaten component wordt gereconstrueerd. Als de beschikbare alternatieven 

en het gekozen alternatief bijvoorbeeld bekend zijn, kan daaruit worden afgeleid welke alter-

natieven als optie zijn afgevallen.

De standaardvorm voor een standpunt waarin een keuze tot uitdrukking wordt gebracht, 

ziet er als volgt uit:

STANDPUNT MET BETREKKING TOT EEN KEUZE

[van de alternatieven A
1
…A

n
] [heeft…] [alternatief A

1
] […de voorkeur boven] [de alternatieven A

2
…A

n
]

5.3 De argumentatie met betrekking tot de beslisregel

De argumentatie die de keuze ondersteunt heeft betrekking op de gehanteerde beslisregel. 

In hoofdstuk 4 is uit beslistheoretische inzichten afgeleid dat hierbij in ieder geval drie soor-

ten argumenten van belang zijn: een argument dat weergeeft dat het gekozen alternatief A
1
 

voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in de beslisregel, de beslisregel zelf als verzwegen 

argument, en in sommige gevallen een ondersteunend argument waarin de beoordelingen op 

alle criteria met elkaar worden gecombineerd.

Het argument dat uitdrukt dat het gekozen alternatief aan de voorwaarde in de beslisre-

gel voldoet, vormt de ondersteuning van het standpunt met de keuze. Omdat in dit argument 

het resultaat wordt uitgedrukt van de toetsing aan het keuzeprincipe van de beslisregel, noem 

ik dit argument het toetsingsresultaat. De beslisregel vormt het verzwegen argument dat het 

verband duidelijk maakt tussen het toetsingsresultaat en het standpunt met betrekking tot 

de gemaakte keuze. 

keuze
van de alternatieven A

1
…A

n
 heeft alternatief A

1
 de voorkeur boven A

2
…A

n

 \ 

toetsingsresultaat    beslisregel
A

1
 voldoet aan voor- & (als een alternatief A

i
 voldoet aan voorwaarde v, 

waarde v, en A
2
… A

n
  dan heeft dat alternatief de voorkeur boven andere 

voldoen daar niet aan  alternatieven) 

Het argument met het toetsingsresultaat geeft weer dat het gekozen alternatief A
1
 voldoet 

aan de voorwaarde uit de beslisregel en dat de niet-gekozen alternatieven daar niet aan vol-

doen. Voor de beslisregel gebruiken Gallhofer en Saris de formulering ‘if a condition is satis-

fied, then S
i
 must be chosen’ (Saris & Gallhofer, 1996, p. 23), ofwel ‘als (voorwaarde), dan 

(conclusie)’. De ‘als… dan…’-vorm wordt bij een pragma-dialectische reconstructie in principe 
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gebruikt voor de explicitering van het logisch minimum van een verzwegen argument.69 Deze 

formulering maakt duidelijk dat het een argument betreft dat standpunt en argument met 

elkaar verbindt. Een beslisregel is echter een algemene regel, die in de vorm van het pragma-

tisch optimum moet worden gereconstrueerd. Er dient daarom een generaliserende formule-

ring te worden gehanteerd, zoals ‘als een alternatief A
i
 voldoet aan voorwaarde v, dan heeft 

dat alternatief de voorkeur boven andere alternatieven’ of ‘het/een alternatief dat voldoet aan 

voorwaarde v, heeft de voorkeur boven andere alternatieven’. De formulering ‘het/een alter-

natief’ maakt de regel bruikbaar voor zowel keuzes waarbij één alternatief wordt gekozen als 

keuzes waarbij meer alternatieven worden geselecteerd.

Voor elke beslisregel kan een bijpassende argumentatiestructuur worden opgesteld. Voor 

het ontwerpen van precieze standaardvormen voor de argumenten die betrekking hebben op 

de beslisregel moet onderscheid worden gemaakt in niet-compensatorische en compensato-

rische beslisregels. Het keuzeprincipe wordt bij deze twee soorten regels op een verschillende 

manier gepreciseerd.

Argumentatie met betrekking tot een niet-compensatorische beslisregel
Bij niet-compensatorische beslisregels kunnen negatieve beoordelingen op de criteria niet 

worden gecompenseerd door positieve beoordelingen van een alternatief. De keuze is geba-

seerd op afzonderlijke beoordelingen. Preciezer gezegd: op een bepaald type beoordeling dat 

een alternatief heeft op een bepaald type criterium. Bij de conjunctieve regel bijvoorbeeld 

wordt gekeken naar criteria ten aanzien waarvan een minimumeis is geformuleerd en alter-

natieven die daarop de beoordeling ‘voldoende’ hebben. Bij de lexicografische regel gaat de 

voorkeur uit naar het alternatief dat de beste beoordeling heeft op het criterium met het 

grootste gewicht. 

De standaardvormen voor argumentatie horend bij een niet-compensatorische beslisregel 

zijn hieronder weergegeven:

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT EEN NIET-COMPENSATORISCHE BESLISREGEL

toetsingsresultaat 
[alternatief A

1
] [heeft…] [op criterium/criteria 

type X] […een beoordeling type Y] [en de alterna-

tieven A
2
…A

n
 hebben dat niet]

& (…’) beslisregel
[als een alternatief] [op criterium/criteria type 

X een beoordeling type Y heeft], [dan heeft…] 

[dat alternatief] […de voorkeur] [boven andere 

alternatieven]

69 Van Eemeren, Grootendorst & Kruiger (1983) geven aan dat bij het aanvullen van een incomplete redene-
ring tot een geldige redenering moet worden gekozen uit verschillende mogelijke premissen. Zij maken hier-
bij onderscheid tussen het logisch minimum en het pragmatisch optimum: ‘Het logisch minimum wordt 
gevormd door de premisse die minimaal noodzakelijk is om een ongeldige redenering tot een geldige rede-
nering aan te vullen. Bij een ongeldige redenering met slechts één premisse is dat altijd mogelijk door toevoe-
ging van een ‘als… dan…’-premisse waarin de wél aanwezige premisse (na ‘als’) als antecedent en de conclusie 
(na ‘dan’) als consequent worden ingevuld. Dan ontstaat er een redenering die de geldige vorm heeft van de 
modus ponens’ (1983, p. 189). Explicitering van het logisch minimum maakt een redenering weliswaar geldig, 
maar voegt in pragmatisch opzicht niets nieuws toe. Het is bij een reconstructie van belang het pragmatisch 
optimum te formuleren: een generalisering of precisering van het logisch minimum, die de redenering niet 
alleen geldig maakt, maar die zo informatief mogelijk is, behoort tot de gebonden heden van de schrijver en 
past in de rest van de tekst en de context (Van Eemeren & Grootendorst, 2004, p. 64).
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Een argumentatiestructuur gebaseerd op de lexicografische regel kan er als volgt uitzien:70

  1

 van A
1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

  \ 

  1.1 & (1.1’)

A
1
 heeft op het belangrijkste criterium  (als een alternatief op het belangrijkste criterium de

de beste beoordeling van A
1
 en A

2
  beste beoordeling heeft van de alternatieven, dan

       heeft dat alternatief de voorkeur boven andere 

       alternatieven)

In dit voorbeeld heeft het toetsingsresultaat de vorm van enkelvoudige argumentatie, maar 

bij niet-compensatorische regels is het ook mogelijk dat het toetsingsresultaat uit neven-

schikkende argumentatie bestaat. Bij een beslisprocedure met een interdimensionale beoor-

deling worden per alternatief beoordelingen toegekend, en kan per alternatief direct na de 

beoordeling het keuzeprincipe worden toegepast. Bij de conjunctieve regel bijvoorbeeld kan 

na de beoordeling van A
1
 worden bepaald of dit alternatief aan de eisen voldoet, en daarna 

kan dezelfde procedure worden gevolgd voor A
2
, enzovoort. Als de keuze per alternatief wordt 

gemaakt, bestaat het toetsingsresultaat in de argumentatiestructuur uit nevengeschikte 

argumenten, die afzonderlijk kunnen worden ondersteund door subargumentatie met 

beoordelingen:

  1

 van A
1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

   \ 

1.1a  – 1.1b  & (1.1’)

A
1
 voldoet aan de A

2
 voldoet niet aan  (als een alternatief voldoet aan de eisen

eisen ten aanzien de eisen ten aanzien  ten aanzien van de criteria, dan heeft dat

van de criteria van de criteria  alternatief de voorkeur boven andere

\   \     alternatieven)

De analysestructuur biedt de mogelijkheid om het toetsingsresultaat uit zo veel argumenten 

te laten bestaan als er alternatieven zijn.

Argumentatie met betrekking tot een compensatorische beslisregel
Bij compensatorische regels wordt bij het maken van de keuze rekening gehouden met de 

beoordelingen op alle criteria, waarbij ongunstige beoordelingen van een alternatief door 

gunstige beoordelingen kunnen worden gecompenseerd. Voor het combineren van de beoor-

delingen tot een keuze is doorgaans een rekenkundige bewerking nodig, zoals het optellen van 

de beoordelingen per alternatief. Een voorbeeld hiervan is de regel ‘het meest aantrekkelijk op 

70 De lexicografische beslisregel houdt in dat eerst wordt gekeken naar de beoordelingen op het belangrijkste 
criterium. Als dat geen keuze oplevert, wordt overgestapt naar het criterium dat daarna het meest belangrijk 
is.
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het grootste aantal aspecten’, waarbij per alternatief het aantal criteria wordt opgeteld waar-

voor geldt dat een alternatief beter is dan alle andere alternatieven. 

Het keuzeprincipe in een compensatorische beslisregel houdt in algemene termen in dat 

gekozen wordt voor een alternatief met een bepaald type uitkomst van de rekenkundige 

bewerking, bijvoorbeeld voor het alternatief dat het grootste aantal superieure beoordelingen 

heeft. In het argument met het toetsingsresultaat wordt aangegeven dat het gekozen alter-

natief dat specifieke type uitkomst heeft. Uitvoering van een rekenkundige bewerking vormt 

een extra stap in de beslisprocedure, die in de argumentatie is vertegenwoordigd door een 

ondersteunend argument bij het toetsingsresultaat. In dit ondergeschikte argument wordt 

het concrete resultaat – uitkomst U – aangegeven van de bewerking B die is uitgevoerd op 

basis van een aantal soorten gegevens. De standaardvormen die relevant zijn voor argumen-

tatie met betrekking tot een compensatorische beslisregel zijn:

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT EEN COMPENSATORSICHE BESLISREGEL

toetsingsresultaat
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst type U van 

bewerking B op basis van de benodigde 

gegevens] [en de alternatieven A
2
…A

n
 hebben 

dat type uitkomst niet]

  \ 

uitkomst van een rekenkundige bewerking
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst U

1
 van bewerking 

B op basis van de benodigde gegevens],… [alter-

natief A
n
] [heeft uitkomst U

n
 van bewerking B op 

basis van de benodigde gegevens]

& (…’) beslisregel
[als een alternatief] [uitkomst type U heeft 

van bewerking B op basis van de benodigde 

gegevens], [dan heeft dat alternatief de voor-

keur] [boven andere alternatieven]

Hieronder is een voorbeeldstructuur weergegeven waarin is uitgegaan van de beslisregel ‘het 

meest aantrekkelijk op het grootste aantal aspecten’.

  1

 keuze
 van A

1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

  \
1.1 & (1.1’)

toetsingsresultaat  beslisregel
alternatief A

1
 heeft van A

1
 en A

2
  (als een alternatief op het grootste aantal criteria 

op het grootste aantal criteria  de beste beoordeling heeft van de alternatieven,

de beste beoordeling  dan heeft dat alternatief de voorkeur boven die 

  \  andere alternatieven)

1.1.1

uitkomst van een rekenkundige bewerking
A

1
 heeft op 2 criteria de beste 

beoordeling, A
2
 op 1 criterium
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Bewerking B houdt bij deze regel in dat per alternatief een optelsom wordt gemaakt van het 

aantal criteria waarvoor geldt dat een alternatief ‘het beste’ is. De benodigde gegevens voor 

bewerking B hebben betrekking op de superieure beoordelingen van de alternatieven op de 

criteria. Het argument met de uitkomst van de bewerking (1.1.1) geeft per alternatief het 

aantal ‘beste’ beoordelingen weer. Het argument met het toetsingsresultaat (1.1) geeft aan 

dat A
1
 het vereiste type uitkomst U heeft: het alternatief heeft het grootste aantal ‘beste’ 

beoordelingen.

Bij sommige beslisregels is de bewerking complexer. Bij de additie-van-utiliteitenregel 

krijgt het alternatief met het hoogste saldo van utiliteiten de voorkeur, wat de uitvoering van 

twee soorten berekeningen vergt: eerst moeten utiliteiten worden verkregen door per crite-

rium de beoordeling van een alternatief te vermenigvuldigen met het gewicht dat is toege-

kend aan het criterium; het keuzeprincipe vereist vervolgens dat per alternatief een optelsom 

van utiliteiten wordt gemaakt. Het argument met de uitkomst van de rekenkundige bewer-

king heeft in dit geval betrekking op de tweede bewerking: het berekenen van een saldo van 

utiliteiten. De vermenigvuldiging die daaraan voorafgaat, wordt beschreven in het verzwegen 

argument dat de brug vormt tussen het argument met de uitkomst van de bewerking en de 

subargumentatie met betrekking tot voor- en nadelen van de alternatieven. 

De hieronder gegeven argumentatiestructuur is gebaseerd op de additie-van-utiliteiten-

regel. In het argument met de uitkomst van de bewerking (argument 1.1.1) is voor elk alter-

natief het berekende saldo van utiliteiten aangegeven. Dit saldo wordt ondersteund door 

subargumentatie met betrekking tot de beoordelingen van de alternatieven en gewichten 

van de criteria (1.1.1.1…). In het verzwegen argument wordt aangegeven via welke bereke-

ningsmethode (namelijk door vermenigvuldigen en sommeren) het saldo wordt verkregen.

  1

 keuze
 van A

1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

  \
1.1 & (1.1’)

toetsingsresultaat  beslisregel
alternatief A

1
 heeft van A

1
 en A

2
  (als een alternatief het hoogste saldo van utiliteiten

het hoogste saldo van utiliteiten  heeft, dan heeft dat alternatief de voorkeur boven

  \  andere alternatieven)

1.1.1

uitkomst van een rekenkundige bewerking
A

1
 heeft saldo 100 en A

2
 heeft saldo 50 

  \
1.1.1.1… & (1.1.1.1…’)

[subargumentatie m.b.t.  (het saldo van een alternatief is de uitkomst van de

de voor- en nadelen, o.a.   optelsom van utiliteiten, die zijn verkregen door voor

beoordelingen en gewichten]  elk criterium de beoordeling van het alternatief te

    vermenigvuldigen met het gewicht van het criterium)
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5.4 De subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van 
de alternatieven

5.4.1 De beoordeling van de alternatieven op criteria

De argumentatie met betrekking tot de beslisregel – het toetsingsresultaat dan wel de uitkomst 

van een rekenkundige bewerking – wordt ondersteund door subargumentatie met betrekking 

tot de voor- en nadelen van de alternatieven. In een beslisproces wordt bij de toepassing van 

de beslisregel namelijk ook voortgebouwd op de resultaten van de beoordelingsfase.

De subargumentatie bestaat uit drie soorten argumenten. Ten eerste is een argument 

vereist dat duidelijk maakt welke set met criteria wordt gehanteerd om de alternatieven te 

beoordelen. Ten tweede moet voor sommige regels een argument worden opgenomen waarin 

wordt aangegeven welke specifieke rol de criteria in de beoordeling of de afweging spelen. 

Er kan sprake zijn van een gewichtverdeling over de criteria of er kan ten aanzien van een of 

meer criteria een eis zijn gesteld waaraan de alternatieven ten minste moeten voldoen. Ten 

derde is argumentatie nodig waarin de beoordelingen van de alternatieven op die criteria 

worden weergegeven. De subargumentatie heeft de volgende standaardvormen:

SUBARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE VOOR- EN NADELEN VAN DE ALTERNATIEVEN

criteria    – rol van de criteria  – beoordelingen op de criteria

[de te hanteren 

beoordelings-

criteria zijn] 

[criteria C
1
…C

n
]

criteria met eisen

[ten aanzien van C
x
] 

[is het aanvaardbaar 

om een eis te stellen], 

… [ten aanzien van C
n
]

[is het aanvaardbaar 

om een eis te stellen]

PER ALTERNATIEF, vast MEETNIVEAU

[alternatief A
1
] [heeft…]

[op criterium C
1
]

[…beoordeling B
A1C1

], [op C
2
] 

[beoordeling B
A1C2

], 

enz.

[alternatief A
2
] [heeft…] 

[op criterium C
1
]

[…beoordeling B
A2C1

],

enz.

gewichttoekenning 

aan criteria

PER CRITERIUM, vast MEETNIVEAU

[criterium C
1
] [heeft 

gewicht G
1
], … 

[criterium C
n
] [heeft 

gewicht G
n
]

[op criterium C
1
] [heeft…] 

[alternatief A
1
] […beoordeling 

B
A1C1

], [heeft…] [alternatief A
2
] 

[…beoordeling B
A2C1

], enz.

[op criterium C
2
] [heeft…] 

[alternatief A
1
] 

[…beoordeling B
A1C2

], enz.

De criteria en de rol van de criteria
Het onderdeel ‘criteria’ wordt gevormd door een argument dat duidelijk maakt welke criteria 

bij de beoordeling moeten worden toegepast. De rol die deze criteria in de afweging spelen, 

wordt ook in een of meer andere argumenten gepreciseerd. 

Voor de standaardvormen voor beide onderdelen van de subargumentatie is een evalua-

tieve formulering gebruikt. Idealiter zijn in een redelijke discussie vooraf afspraken gemaakt 

over de criteria die zullen worden gehanteerd en over de rol die de criteria in de afweging 
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zullen spelen. Daarvan uitgaande zouden de standaardvormen descriptief van aard kunnen 

zijn: ‘de (gehanteerde) criteria zijn’ en ‘ten aanzien van criterium C
1
 is een eis gesteld’. Als de 

set met criteria en de rol van de criteria (gewichten of eisen) tot de uitgangspunten behoren, is 

de aanvaardbaarheid van deze proposities eenvoudigweg te beoordelen door deze te toetsen 

aan de gemeenschappelijke uitgangspunten.71 De beleidspraktijk kan hiervan echter afwijken: 

er is in de m.e.r.-context geen formele regel die bepaalt dat de criteria en de rol van die criteria 

voorafgaand aan de besluitvormingsprocedure (in de richtlijnen voor het MER) moeten wor-

den vastgesteld. Als de genoemde argumenten als een descriptieve uitspraak zouden worden 

gereconstrueerd, zou dat een redelijke toetsing van de argumenten in de weg staan. Het is dan 

alleen mogelijk om te verifiëren of er feitelijk afspraken zijn gemaakt over de set criteria en de 

rol van die criteria. Het is echter in de praktijk goed denkbaar dat een lezer zijn twijfels heeft 

over de keuze van de criteria, het stellen van eisen aan bepaalde criteria of over de gewichtver-

deling. Om het mogelijk te maken dat een lezer kritisch kan reageren op deze inhoud van deze 

argumenten, is voor de analysestructuur een standaardvorm gekozen waaraan een beoorde-

ling ten grondslag ligt, zoals ‘de te hanteren criteria zijn…’ en ‘het is aanvaardbaar om…’.72

Als ten aanzien van een of meer criteria een eis is gesteld, ziet de argumentatiestructuur 

er bijvoorbeeld als volgt uit:

…1 & (…1’)

A
1
 voldoet  (een alternatief dat voldoet aan de eisen

aan de eisen,   ten aanzien van de criteria, heeft

A
2
 niet  de voorkeur boven andere alternatieven)

 \

…1.1a        – …1.1b      – …1.1c      – …1.1d

de te hanteren t.a.v. C
1
 is het aan- op C

1
 voldoet A

1
 op C

2
 voldoet A

1
 

criteria zijn C
1
 en C

2
 vaardbaar om een aan de eis, A

2
 ook aan de eis, A

2
 niet 

 eis te stellen

Het argument met betrekking tot de rol van de criteria kan ook inhouden dat een gewichtver-

deling wordt toegekend. Bij de lexicografische beslisregel bijvoorbeeld worden kwalitatieve 

gewichten toegepast (met een ordinaal meetniveau, ‘belangrijker dan’ of ‘weegt zwaarder dan’):

71 Of de propositie deel uitmaakt van de lijst met door de discussianten aanvaarde proposities kan worden 
vastgesteld met behulp van de intersubjectieve identificatieprocedure (afgekort IIP) (Van Eemeren & 
Grootendorst, 1982, pp. 388-389; 2004, p. 146).

72 Het argument met betrekking tot de te hanteren criteria kan op zichzelf ook weer een keuze inhouden, als 
bepaalde criteria worden geselecteerd uit een groter aantal. Het argument kan in dat geval worden onder-
steund door een uitspraak waarin een keuze uit de criteria wordt gemaakt (‘van de criteria C

1
-C

5
 hebben C

1
 

en C
2
 de voorkeur boven C

3
-C

5
’) en argumentatie die die keuze ondersteunt.
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…1 &  (…1’)

A
1
 heeft op het   (het alternatief dat op het belangrijkste

belangrijkste criterium  criterium de beste beoordeling van de

de beste beoordeling  alternatieven heeft, heeft de voorkeur

van A
1
 en A

2
   boven de andere alternatieven)

 \

…1.1a        – …1.1b        – …1.1c

 de te hanteren criteria C
1
 is belang- op C

1
 heeft A

1
 de beste

zijn C
1
 en C

2
 rijker dan C

2
 beoordeling van A

1
 en A

2

Een aantal beslisregels vereist dat kwantitatieve gewichten worden toegekend. Onderstaande 

voorbeeldstructuur is gebaseerd op de additie-van-utiliteitenregel (ook wel ‘gewogen som-

mering’ genoemd). Op het niveau van de subargumentatie is een verzwegen argument opge-

nomen dat duidelijk maakt hoe het saldo van utiliteiten, dat de uitkomst van de bewerking 

vormt, wordt berekend.

…1 & (…1’)

toetsingsresultaat  beslisregel
A

1
 heeft van A

1
 en A

2
  (het alternatief met het hoogste 

het hoogste saldo  saldo van utiliteiten heeft de

van utiliteiten   voorkeur boven andere alternatieven)

  \ 

  …1.1

  uitkomst van een rekenkundige bewerking
 A

1
 heeft saldo 8 (5 x 0,4 + 10 x 0,6) en A

2
 heeft saldo 7 (10 x 0,4 + 5 x 0,6)

 \

…1.1.1a   – …1.1.1b   – …1.1.1c   – …1.1.1d  & (…1.1.1a-d’)

criteria rol van de criteria beoordelingen op de criteria berekeningsmethode
de te hanteren C

1
 heeft gewicht 0,4, A

1
 heeft op C

1
 A

2
 heeft op C

1
 

criteria zijn C
2
 heeft gewicht 0,6 beoordeling 5, op  beoordeling 10,

C
1
 en C

2
  C

2
 beoordeling 10 op C

2
 beoordeling 5

Berekeningsmethode: (het saldo van een alternatief is de uitkomst van de optelsom van utilitei-

ten, die zijn verkregen door voor elk criterium de beoordeling van het alternatief te vermenigvul-

digen met het gewicht van het criterium)

De beoordelingen op de criteria
In de analysestructuur wordt uitgegaan van een systematische aanpak van de beoordeling. 

Dit houdt in dat in de beoordelingsprocedure die ten grondslag ligt aan de subargumentatie 

is uitgegaan van een vaste set criteria. Verder hebben de criteriabeoordelingen één bepaald 

meetniveau, wat inhoudt dat ze zijn gemeten op dezelfde kwalitatieve of kwantitatieve schaal. 

Als bijvoorbeeld gebruik is gemaakt van een ordinale schaal, zijn de beoordelingen kwalitatief 

van aard, bijvoorbeeld ‘++’, ‘goed’, is het een vergelijkend oordeel zoals ‘beter dan’ of een rang-

orde, of een toetsing in termen van ‘al dan niet voldoende’. Daarnaast zijn de beoordelingen 



107

het resultaat van een systematische aanpak en verwerkingswijze van de beoordeling: de 

beoordelingen zijn ofwel toegekend per alternatief (het resultaat van een interdimensionale 

beoordeling) ofwel per criterium (een intradimensionale beoordeling).

Een systematische aanpak betekent ook dat de wijze van beoordelen wat betreft meet-

niveau en verwerkingswijze aansluiten bij de gehanteerde beslisregel. De dominantieregel en 

de regel ‘het meest aantrekkelijk op het grootste aantal aspecten’ gaan bijvoorbeeld uit van 

vergelijkende beoordelingen (zoals ‘op criterium C
2
 is A

1
 beter dan A

2
’); hierbij passen kwali-

tatieve beoordelingen gemeten op een ordinale schaal verkregen via een intradimensionale 

verwerking (per criterium).73 Niet alle beslisregels vereisen overigens één bepaalde wijze van 

informatieverwerking. Bij de additie-van-utiliteitenregel maakt het voor de toepassing van 

het keuzeprincipe niet uit of per alternatief of per criterium is beoordeeld, als het maar sys-

tematisch is gebeurd. Omdat in de analysestructuur wordt uitgegaan van een systematische 

aanpak, is het van belang dat consequent één verwerkingswijze is aangehouden.

De subargumentatie waarin de beoordelingen zijn weergegeven kan op twee manieren 

zijn gestructureerd. Als aan de structuur een interdimensionale beoordelingsprocedure ten 

grondslag ligt, zijn de beoordelingen gestructureerd per alternatief (de andere onderdelen van 

de subargumentatie zijn hier voor de overzichtelijkheid weggelaten):

 1a         – 1b

A
1
 heeft op criterium C

1
 beoordeling,  A

2
 heeft op C

1
 beoordeling 5,

10, op C
2
 beoordeling 6 op C

2
 beoordeling 8

Bij een intradimensionale beoordeling is de argumentatie per criterium gestructureerd:

 1a         – 1b

op C
1
 heeft A

1
 beoordeling 10,   op C

2
 heeft A

1
 beoordeling 6,

en A
2
 beoordeling 5  en A

2
 beoordeling 8

(of: is A
1
 beter dan A

2
)

In de analysestructuur wordt rekening gehouden met alle beoordelingen die voor de toepas-

sing van een bepaalde beslisregel relevant zijn. Bij compensatorische beslisregels wordt er 

in de analysestructuur van uitgegaan dat alle beoordelingen van alle overwogen alterna-

tieven op alle te hanteren criteria zijn meegewogen. Bij niet-compensatorische beslisregels 

zijn de beoordelingen op bepaalde criteria van belang voor het keuzeprincipe van de regel. 

Bij dit soort regels speelt de aard van de criteria een rol, waardoor een of meer criteria een 

speciale rol toebedeeld krijgen en de beoordelingen elkaar niet kunnen compenseren. De 

beslissing is in dit geval gebaseerd op de afzonderlijke beoordelingen op deze criteria. Bij de 

conjunctieve beslisregel zijn eisen gesteld ten aanzien van bepaalde criteria; in principe zijn 

dan alleen de beoordelingen op deze criteria van belang. Bij sommige niet-compensatorische 

beslisregels zijn (net als bij compensatorische regels) wel alle beoordelingen van belang. Bij de 

73 Ordinale beoordelingen zijn kwalitatief van aard, en hebben bijvoorbeeld de vorm van een vergelijkende 
beoordeling, een rangorde of hebben de vorm ‘al dan niet voldoende’.
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dominantieregel wordt gekozen voor het alternatief dat op minimaal één criterium beter is 

dan de andere alternatieven en op de andere criteria even goed. In de analysestructuur wordt 

er bij deze regel van uitgegaan dat alle beoordelingen nodig zijn voor het maken van de keuze. 

Ook bij de lexicografische beslisregel wordt ervan uitgegaan van alle beoordelingen relevant 

zijn. Er wordt bij deze regel gekozen voor het alternatief dat op het belangrijkste criterium de 

beste beoordeling heeft; levert dat geen keuze op, dan wordt gekeken naar het criterium dat 

daarna het belangrijkste is, enzovoort.

In een argumentatiestructuur zijn niet altijd alle beoordelingen opgenomen die volgens 

de analysestructuur mogelijk zouden zijn. Als drie alternatieven worden beoordeeld op drie 

criteria, levert dat in principe negen beoordelingen op. Het is niet zo dat in dat geval alle negen 

beoordelingen altijd deel uitmaken van de argumentatiestructuur. Tijdens het beoordelen kan 

blijken dat de reeds toegekende beoordelingen afdoende zijn om de keuze aan de hand van 

de beslisregel te kunnen maken en verantwoorden. Als bij toepassing van de lexicografische 

beslisregel een keuze kan worden gemaakt op basis van het belangrijkste criterium, is een 

beoordeling op de andere criteria niet nodig. Een beslisser stopt dan met beoordelen en gaat 

over tot het maken van de keuze. In een argumentatiestructuur die op deze regel is gebaseerd, 

kunnen alleen de beoordelingen op dat criterium zijn opgenomen. Deze situatie kan zich ook 

voordoen bij beslisregels waarbij eisen zijn gesteld ten aanzien van criteria. Als ten aanzien 

van twee criteria een eis is gesteld en een alternatief voldoet niet aan eis ten aanzien van het 

eerste criterium, dan is dat voldoende reden om het alternatief te verwerpen. De toetsing 

aan de eis ten aanzien van het tweede criterium kan achterwege blijven. Dit is een efficiënte 

versie van de conjunctieve regel (of, als per aspect wordt beoordeeld, de regel ‘sequentiële 

eliminatie’). In de structuur hierna voldoet A
2
 niet aan de eis ten aanzien van criterium C

1
. Dit 

is voldoende reden om het alternatief als optie te laten afvallen.

…1

A
1
 voldoet aan de eisen, A

2
 niet

 \

…1.1a   – …1.1b    – …1.1c       – …1.1d

[criteria] [rol van A
1
 voldoet aan de eis A

2
 voldoet niet aan de eis

 de criteria] ten aanzien van C
1
 ten aanzien van C

1

  en ten aanzien van C
2
 \

 \

Bij compensatorische regels worden weliswaar alle beoordelingen in de afweging betrokken, 

maar soms zijn niet alle beoordelingen nodig om een keuze te kunnen maken. Dit is het geval 

als een van de afgewogen alternatieven op grond van een deel van de beoordelingen een 

zodanige ‘voorsprong’ heeft op de andere alternatieven, dat deze met de resterende beoorde-

lingen niet meer kan worden ingehaald. Bij de regel ‘het meest aantrekkelijk op het grootste 

aantal aspecten’ wordt gekozen voor het alternatief dat op het grootste aantal criteria de 

beste beoordeling heeft. Als er vijf criteria zijn en A
1
 blijkt op in ieder geval drie criteria het 

beste te scoren, dan zijn de beoordelingen op de andere twee criteria niet meer nodig. Dit kan 

leiden tot de volgende ‘efficiënte’ argumentatiestructuur:
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…1

van A
1
 en A

2
 heeft A

1
 op de meeste criteria de beste beoordeling 

 \
…1.1

A
1
 heeft op ten minste 3 van de 5 criteria de beste beoordeling

 \

…1.1.1a   – …1.1.1b      – …1.1.1c       – …1.1.1d

[criteria] op C
1
 is A

1
 beter dan A

2
 op C

2
 is A

1
 beter dan A

2
 op C

3
 is A

1
 beter dan A

2

In argumentatie die gebaseerd is op dit soort beslisregels, kan worden volstaan met de beoor-

delingen die noodzakelijk zijn om de keuze te ondersteunen.

In de analysestructuur wordt dus uitgegaan van de beoordelingen die nodig zijn voor een 

systematische toepassing van het keuzeprincipe. Dat maakt het mogelijk om de argumentatie 

in een tekst zo goed en volledig mogelijk te reconstrueren. Als een schrijver beoordelingen 

in de tekst opneemt die volgens het keuzeprincipe van de beslisregel wel relevant zijn maar 

niet noodzakelijk voor het maken en motiveren van de keuze, hebben deze beoordelingen wel 

een argumentatieve functie. In sommige gevallen wordt de beoordeling vollediger of genuan-

ceerder. In bovenstaand voorbeeld kunnen ook de beoordelingen op het vierde en vijfde crite-

rium aan de argumentatie worden toegevoegd, ook al zijn die gunstig voor A
2
; ook die kunnen 

immers het argument met de uitkomst van de bewerking ondersteunen:

…1

van A
1
 en A

2
 heeft A

1
 op de meeste criteria de beste beoordeling

\
…1.1

A
1
 heeft op 3 criteria de beste beoordeling, A

2
 op 2 criteria

\

…1.1.1a  – …1.1.1b  – …1.1.1c  – …1.1.1d  – …1.1.1e  – …1.1.1f

[criteria] op C
1
 is A

1
  op C

2
 is A

1
  op C

3
 is A

1
  op C

4
 is A

2
  op C

5
 is A

2

 beter dan A
2
 beter dan A

2
  beter dan A

2
  beter dan A

1
  beter dan A

1

Extra beoordelingen kunnen ook een versterkende functie hebben. Een efficiënt beoordelings-

proces wordt gestopt als er één argument is gevonden om voor een bepaald alternatief te 

kiezen. Het kan soms nuttig zijn om door te gaan met beoordelen, omdat dit een extra argu-

ment voor de keuze kan opleveren. Vanuit het perspectief van argumentatie levert dit extra 

argumentatie op, waarmee kan worden geanticipeerd op mogelijke kritiek.

Als bij de regel ‘het meest aantrekkelijk op het grootste aantal aspecten’ alternatief A
1
 ook 

op het vierde criterium het beste is, is deze beoordeling niet noodzakelijk, maar vormt deze 

wel een versterking van de argumentatie:
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…1

van A
1
 en A

2
 heeft A

1
 op de meeste criteria de beste beoordeling

\
…1.1

A
1
 heeft op ten minste 3 van de 5 criteria de beste beoordeling

\

…1.1.1a  – …1.1.1b  – …1.1.1c  – …1.1.1d  – …1.1.1e  – …1.1.1f

[criteria] op C
1
 is A

1
  op C

2
 is A

1
  op C

3
 is A

1
  op C

4
 is A

1
  op C

5
 is A

1

 beter dan A
2
 beter dan A

2
  beter dan A

2
  beter dan A

2
 beter dan A

2

De aanvullende argumenten 1e en 1f vormen in dit geval cumulatieve argumentatie: zij ver-

sterken de argumentatie.74

Een ander voorbeeld is de conjunctieve beslisregel met eisen ten aanzien van twee criteria: 

als A
1
 aan beide eisen niet voldoet, zijn er twee argumenten om dit alternatief te laten afval-

len. In dit geval levert dit meervoudige argumentatie op:75

 1

 van A
1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

  \
	

  1.1a 1.1b  & (1.1’)

 A
1
 voldoet aan de eisen   – A

2
 voldoet niet aan de eisen (als een alternatief

  \ \ \ voldoet aan de eisen 

    ten aanzien van de

1.1a.1a 1.1a.1b 1.1b.1 1.1b.2 criteria, dan heeft

A
1
 voldoet aan – A

1
 voldoet aan A

2
 voldoet niet A

2
 voldoet niet dat alternatief de

de eis t.a.v. C
1
 de eis t.a.v. C

2
 aan de eis ten aan de eis ten voorkeur boven

   aanzien van C
1
 aanzien van C

2 
andere alternatieven)

5.4.2 De informatie over de alternatieven

De beoordeling van de alternatieven wordt ondersteund door argumentatie waarin informa-

tie over de alternatieven is gegeven. Deze informatie kan bestaan uit een beschrijving van 

bepaalde kenmerken of gevolgen van de alternatieven. Kenmerken zijn eigenschappen die 

verbonden zijn aan een alternatief, en die al aanwezig zijn voordat het alternatief wordt uitge-

voerd, zelfs voordat de keuze wordt gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een alterna-

tief, het prijskaartje dat daar al voorafgaand aan de beslissing aan hangt, of aspecten van het 

74 In paragraaf 3.3 is een voorbeeld van Snoeck Henkemans (1992, pp. 96-97) van cumulatieve argumentatie 
besproken. Zij maakt onderscheid tussen cumulatieve en complementaire argumentatie. Zie voor een toe-
lichting noot 44.

75 De argumenten met betrekking tot de criteria en de rol van de criteria moeten strikt genomen worden toe-
gevoegd aan de nevenschikkende argumentatie 1.1a.1a-1.1a.1b en ook aan beide enkelvoudige argumenten 
1.1b.1 en 1.1b.2. Omdat ik aan dit voorbeeld de meervoudigheid wil demonstreren, heb ik de andere argu-
menten voor de overzichtelijkheid weggelaten.
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ontwerp die al vooraf in een bouwtekening zijn vastgelegd. Gevolgen van alternatieven zijn 

effecten die worden veroorzaakt door de uitvoering van het alternatief. Bij beslissingen over 

m.e.r.-plichtige projecten zijn vaak verschillende milieugevolgen aan de orde, zoals effecten 

van de aanleg van een weg op de verkeersveiligheid of de luchtvervuiling. Bij argumenten met 

betrekking tot gevolgen kan de kans op een gevolg een rol spelen in de argumentatie. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij het SEU-model, dat kan worden toegepast in risicovolle situaties. De 

kans op een gevolg is als component in de standaardvorm opgenomen. 

Daarnaast kan de informatie over de alternatieven de vorm hebben van waarden die aan 

de alternatieven zijn toegekend. In de vergelijkingstabel in een MER worden de gevolgen van 

de activiteit en de alternatieven beoordeeld ten opzichte van de autonome ontwikkeling, bij-

voorbeeld in de vorm van vergelijkende beoordelingen van de alternatieven (een rangorde) 

per criterium. Deze beoordelingen worden in het rapport ondersteund door onderzoeksgege-

vens over de milieugevolgen. Voor beoordelingen die deel uitmaken van de onderzoeksinfor-

matie (de input voor het besluit) gebruik ik de term ‘waarde’. Ik gebruik de term ‘beoordeling’ 

voor de argumentatie met de beoordelingen die een beslisser zelf toekent aan alternatieven 

op basis van de aangeleverde informatie.

Informatie over alternatieven kan kwalitatief of kwantitatief van aard zijn. Kwalitatieve 

informatie heeft bijvoorbeeld de vorm van een vergelijkende beoordeling of een rangorde. 

Kwantitatieve informatie kan in allerlei eenheden zijn uitgedrukt, zoals in kilometers, euro’s, 

seconden of aantallen slachtoffers per jaar. Er kan van een ‘score’ of ‘criteriumscore’ worden 

gesproken.

Als bij een beslisregel een eis is gesteld waaraan moet worden voldaan, dan wordt de 

beoordeling ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’ ondersteund met twee argumenten: een argument 

waarin de gestelde eis is weergegeven en een argument waarin informatie over de alternatie-

ven wordt gegeven die betrekking heeft op die eis.

De standaardvorm voor de informatie over de alternatieven:

eisen t.a.v. de criteria informatie over de alternatieven 

[ten aanzien van 

criterium C
x
] [is het 

aanvaardbaar om eis 

E
x
 te stellen], 

… 

[ten aanzien van 

criterium C
n
] 

[is het aanvaardbaar 

om eis E
n
 te stellen]

PER ALTERNATIEF

gevolgen

[alternatief A
1
] 

[leidt…]

[t.a.v. criterium C
1
] 

[met kans p
A1C1

] 

[…tot gevolg G
A1C1

], 

enz.

PER CRITERIUM

gevolgen

[t.a.v. C
1
] [leidt…] 

[alternatief A
1
] [met 

kans p
A1C1

] […tot 

gevolg G
A1C1

], enz.

kenmerken

[alternatief A
1
] 

[heeft…] 

[t.a.v. criterium C
1
] 

[…kenmerk K
A1C1

], 

enz.

kenmerken

[t.a.v. C
1
] [heeft…] 

[alternatief A
1
] 

[…kenmerk K
A1C1

], 

enz.

waarden

[alternatief A
1
] 

[heeft…] [t.a.v. 

criterium C
1
] 

[…waarde W
A1C1

], 

enz.

waarden

[t.a.v. criterium C
1
] 

[heeft…] [alternatief 

A
1
] […waarde W

A1C1
],

enz.
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De argumentatie kan als volgt invulling krijgen:

…1

beoordeling op een criterium
op het criterium kosten is A

1
 beter dan A

2
 en A

3

\

informatie over de alternatieven
…1.1a          – …1.1b           – …1.1c

ten aanzien van het criterium ten aanzien van het criterium ten aanzien van het criterium

kosten heeft A
1
 het kenmerk kosten heeft A

2
 het kenmerk kosten heeft A

3
 het kenmerk

100 euro 250 euro 300 euro

Als er sprake is van een beslisregel waarbij eisen zijn gesteld, dan moeten die eisen op dit 

argumentatieve niveau als volgt concreet worden gemaakt:

 …1 & (…1’)

A
1
 voldoet aan de eisen ten  (als een alternatief aan de eisen ten aanzien van

aanzien van de criteria, A
2
 niet  de criteria voldoet, dan heeft dat alternatief de 

     voorkeur boven andere alternatieven)

  \

…1.1a         – …1.1b          – …1.1c 

de te hanteren criteria  t.a.v. het criterium kosten op het criterium kosten voldoet 

zijn C
1
 (kosten) en C

2
 is het aanvaardbaar een eis A

1
 aan de eis, A

2
 niet

 te stellen 

  \

 …1.1c.1a         – …1.1c.1b     – …1.1c.1b

 t.a.v. de kosten is het aan- A
1
 kost 80 euro A

2
 kost 120 euro

 vaardbaar om de eis ‘minder

 dan 100 euro’ te stellen

Informatie over de gevolgen en kenmerken van alternatieven kan in verschillende meeteen-

heden zijn uitgedrukt: informatie ten aanzien van de kosten is bijvoorbeeld gegeven in mil-

joenen euro’s, terwijl de gevolgen voor de landbouw als ‘positief’ of ‘negatief’ zijn bestempeld. 

In de argumentatie met betrekking tot de beoordeling van de alternatieven worden de scores 

door de systematische aanpak op een bepaalde meetschaal vergelijkbaar gemaakt. Ze worden 

dan ‘omgezet’ in beoordelingen van dezelfde orde, die aansluiten bij de beslisregel. 

Als er voor een beslisregel een meetkundige bewerking moet worden uitgevoerd, dan kun-

nen er kwantitatieve beoordelingen nodig zijn die in de juiste verhouding tot elkaar staan. Het 

is immers niet zinvol om aantallen kilometers op te tellen bij miljoenen euro’s en aantallen 

minuten tijdwinst. Voordat met deze cijfers kan worden gerekend, is een standaardisering 

nodig, die de cijfers vergelijkbaar maakt. Daar zijn verschillende methoden voor beschikbaar. 

In Tabel 5.1 zijn van drie alternatieven de criteriumscores ten aanzien van vier criteria weer-

gegeven, in verschillende eenheden. Deze scores kunnen niet worden opgeteld, en er kan ook 
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geen vermenigvuldiging met criteriumgewichten plaatsvinden. Aan de rechterkant van de 

tabel zijn gestandaardiseerde scores weergegeven, waar wel berekeningen mee kunnen wor-

den uitgevoerd.

Tabel 5.1 Criteriumscores en gestandaardiseerde scores

Criteria

Criteriumscores Gestandaardiseerde scores

A
1

A
2

A
3

A
1

A
2

A
3

C
1
 kosten (in mln. euro’s) 40 60 80 -0,50 -0,75 -1,00

C
2
 gem. reistijdwinst (in minuten) 25 30 20 0,83 1,00 0,66

C
3
 verlies aan natuurgebied (in hectaren) 2,00 1,50 1,75 -1,00 -0,75 -0,88

C
4
 vermindering aantal verkeersslachtoffers 4 5 10 0,40 0,50 1,00

Aangepast overgenomen uit Evaluatiemethoden: Een introductie van het Ministerie van Financiën, 1986, 
p. 117 (Tabel 5.36) en p. 119 (Tabel 5.40).

Een argumentatiestructuur met gestandaardiseerde kwantitatieve beoordelingen kan als 

volgt worden weergegeven:

…1.1

uitkomst van een rekenkundige bewerking
A

1
 heeft saldo -0,014, A

2
 heeft saldo -0,025, A

3
 heeft saldo -0,056

\

criteria rol van de criteria beoordelingen op de criteria
… 1.1.1a    – …1.1.1b     – …1.1.1c   – …1.1.1d  – ….1.1.1e

de te hanteren C
1
 heeft gewicht A

1
 heeft op A

2
 heeft op A

3
 heeft op

criteria zijn 0,4; C
2
 heeft 0,2; C

1
 (gestand.) C

1
 (gestand.) C

1
 (gestand.)

C
1
-C

4
 C

3
 heeft 0,1; C

4
 beoordeling beoordeling  beoordeling

 heeft 0,3 -0,50, op C
2
… -0,75, op C

2
… -1,00, op C

2
…

    \   \   \
     informatie over de alternatieven
  …1.1.1c.1 …1.1.1d.1 …1.1.1e.1

  A
1
 heeft op A

2
 heeft op A

3
 heeft op

  C
1
 score 40, C

1
 score 60, C

1
 score 80,

  op C
2
… op C

2
… op C

2
…
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5.5 Overzicht van de analysestructuur

In Figuur 5.1 wordt de analysestructuur schematisch weergegeven.

STANDPUNT MET BETREKKING TOT EEN KEUZE

keuze
[van de alternatieven A

1
…A

n
] [heeft…] [alternatief A

1
] […de voorkeur boven] [de alternatieven A

2
…A

n
]

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE BESLISREGEL

NIET-COMPENSATORISCHE REGEL

toetsingsresultaat 
[alternatief A

1
] [heeft…] [op criterium/criteria type X] 

[…een beoordeling type Y] [en de alternatieven A
2
…A

n
 

hebben dat niet]

COMPENSATORISCHE REGEL

toetsingsresultaat
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst type U van bewerking B 

op basis van de benodigde gegevens] [en de alternatie-

ven A
2
…A

n
 hebben dat type uitkomst niet]

  \
uitkomst van een rekenkundige bewerking
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst U

1
 van bewerking B op 

basis van de benodigde gegevens],… [alternatief A
n
] 

[heeft uitkomst U
n
 van bewerking B op basis van de 

benodigde gegevens]

&

&

(‘) beslisregel
[als een alternatief] [op criterium/criteria 

type X] [een beoordeling type Y heeft], 

[dan heeft…] [dat alternatief] […de voor-

keur] [boven andere alternatieven]

(‘) beslisregel
[als een alternatief] [uitkomst type U 

heeft van bewerking B op basis van de 

benodigde gegevens], [dan heeft dat 

alternatief de voorkeur] [boven andere 

alternatieven]

SUBARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE VOOR- EN NADELEN VAN DE ALTERNATIEVEN

criteria  – rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

[de te hanteren 

beoordelings-

criteria zijn] 

[criteria C
1
…C

n
]

criteria met eisen

[ten aanzien van C
x
] 

[is het aanvaardbaar 

om een eis te stellen], 

… [ten aanzien van C
n
]

[is het aanvaardbaar 

om een eis te stellen]

PER ALTERNATIEF, vast MEETNIVEAU

[alternatief A
1
] [heeft…]

[op criterium C
1
]

[…beoordeling B
A1C1

], [op C
2
] 

[beoordeling B
A1C2

], 

enz.

[alternatief A
2
] [heeft…] 

[op criterium C
1
]

[…beoordeling B
A2C1

],

enz.
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gewichttoekenning 

aan criteria

PER CRITERIUM, vast MEETNIVEAU

[criterium C
1
] [heeft 

gewicht G
1
], … 

[criterium C
n
] [heeft 

gewicht G
n
]

[op criterium C
1
] [heeft…] 

[alternatief A
1
] […beoordeling 

B
A1C1

], [heeft…] [alternatief A
2
] 

[…beoordeling B
A2C1

], enz.

[op criterium C
2
] [heeft…] 

[alternatief A
1
]  

[…beoordeling B
A1C2

], 

enz.

eisen t.a.v. de criteria informatie over de alternatieven

[ten aanzien van 

criterium C
x
] [is het 

aanvaardbaar om eis 

E
x
 te stellen], 

… 

[ten aanzien van 

criterium C
n
] 

[is het aanvaardbaar 

om eis E
n
 te stellen]

PER ALTERNATIEF

gevolgen

[alternatief A
1
] 

[leidt…]

[t.a.v. criterium C
1
] 

[met kans p
A1C1

]  

[…tot gevolg

G
A1C1

], enz.

PER CRITERIUM

gevolgen

[t.a.v. C
1
] [leidt…] 

[alternatief A
1
] 

[met kans p
A1C1

] 

[…tot gevolg G
A1C1

], 

enz.

kenmerken

[alternatief A
1
] 

[heeft…] 

[t.a.v. criterium C
1
] 

[…kenmerk K
A1C1

], 

enz.

kenmerken

[t.a.v. C
1
] [heeft…] 

[alternatief A
1
]  

[…kenmerk K
A1C1

], 

enz.

waarden

[alternatief A
1
] 

[heeft…] [t.a.v. 

criterium C
1
]  

[…waarde W
A1C1

], 

enz.

waarden

[t.a.v. criterium C
1
] 

[heeft…]  

[alternatief A
1
]

[…waarde W
A1C1

],

enz.

Figuur 5.1 Schematisch overzicht van de analysestructuur

Toepassing van deze analysestructuur bij de analyse van argumentatie voor een keuze kan 

resulteren in structuren waarin de beslisprocedure die aan de argumentatie ten grondslag 

ligt, zichtbaar wordt gemaakt. De gehanteerde beslisregel, een belangrijk onderdeel van die 

procedure, wordt gereconstrueerd als verbindend argument tussen de keuze en het toetsings-

resultaat. Ter illustratie worden voor enkele beslisregels de bijbehorende argumentatiestruc-

turen uitgewerkt, die ‘invullingen’ van de analysestructuur vormen.
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Additie-van-utiliteiten-regel / gewogen sommering

1 van de alternatieven A
1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

…1 A
1
 heeft van A

1
 en A

2
 het hoogste saldo van utiliteiten (gewogen beoordelingen)

 …1 A
1
 heeft saldo 6 (1,2+1,8+3) en A

2
 heeft saldo 4 (1,5+0,9+1,6)

  …1a de te hanteren criteria zijn C
1
, C

2
 en C

3

  …1b C
1
 heeft gewicht 0,3, C

2
 heeft gewicht 0,3, C

3
 heeft gewicht 0,4

  …1c A
1
 heeft op C

1
 beoordeling 4, op C

2
 beoordeling 6, op C

3
 beoordeling 10

   …1 A
1
 heeft ten aanzien van C

1
 score …, t.a.v. C

2
 score …, t.a.v. 

    C
3
 score … 

  …1d A
2
 heeft op C

1
 beoordeling 5, op C

2
 beoordeling 3, op C

3
 

   beoordeling 4

   …1 A
2
 heeft op C

1
 score …, enz.

(…1’) (als een alternatief het hoogste saldo van utiliteiten heeft van de alternatieven,

 dan heeft dat alternatief de voorkeur boven de andere alternatieven)

Beslisregel ‘het meest aantrekkelijk op het grootste aantal aspecten’

1 van de alternatieven A
1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

…1 alternatief A
1
 heeft van A

1
 en A

2
 op het grootste aantal criteria de beste

 beoordeling

 …1 alternatief A
1
 heeft op 2 criteria de beste beoordeling, alternatief A

2
 op 1 

  criterium

  …1a de te hanteren criteria zijn C
1
, C

2
 en C

3

  …1b op C
1
 is A

1
 het beste / beter dan A

2

   …1 op C
1
 heeft A

1
 score 10 en A

2
 score 5

  …1c op C
2
 is A

1
 het beste

   …1 op C
2
 heeft A

1
 score 12 en A

2
 score 7

  …1d op C
3
 is A

2
 het beste

   …1 op C
3
 heeft A

1
 score 18 en A

2
 score 30

(…1’) (als een alternatief op het grootste aantal criteria de beste beoordeling heeft van

 de alternatieven, dan heeft dat alternatief de voorkeur boven de andere alternatieven)

Conjunctieve beslisregel

1 van de alternatieven A
1
, A

2
 en A

3
 hebben A

1
 en A

2
 de voorkeur boven A

3

…1 alternatief A
1
 en A

2
 voldoen aan de eisen, A

3
 niet

 …1a de te hanteren criteria zijn C
1
, C

2
 en C

3

 …1b ten aanzien van C
1
 en C

2
 is het aanvaardbaar om eisen te stellen

 …1c A
1
 voldoet aan de eisen ten aanzien van C

1
 en C

2

  …1a ten aanzien van criterium C
1
 en C

2
 is het aanvaardbaar om

   respectievelijk eis E
1
 en eis E

2
 te stellen

  …1b A
1
 heeft ten aanzien van C

1
 score …

  …1c A
1
 heeft ten aanzien van C

2
 score …

 …1d A
2
 voldoet aan de eisen ten aanzien van C

1
 en C

2
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  …1a ten aanzien van criterium C
1
 en C

2
 is het aanvaardbaar om

   respectievelijk eis E
1
 en eis E

2
 te stellen

  …1b A
2
 heeft ten aanzien van C

1
 score …

  …1c A
2
 heeft ten aanzien van C

2
 score …

 …1e A
3
 voldoet niet aan de eis ten aanzien van C

1
 

  …1a ten aanzien van criterium C
1
 is het aanvaardbaar om eis E

1
 te stellen

  …1b A
3
 heeft t.a.v. C

1
 score …

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft

 dat alternatief de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

Dominantieregel

1 van de alternatieven A
1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

…1 A
1
 is op minimaal één criterium het beste en op de overige criteria even goed als de 

 andere alternatieven

 …1a de te hanteren criteria zijn C
1
, C

2
 en C

3

 …1b op C
1
 is A

1
 het beste / beter dan A

2

  …1 op C
1
 heeft A

1
 score 10 en A

2
 score 5

 …1c op C
2
 zijn A

1
 en A

2
 even goed

  …1 op C
2
 heeft A

1
 score 7 en A

2
 score 7

 …1d op C
3
 zijn A

1
 en A

2
 even goed

  …1 op C
3
 heeft A

1
 score 30 en A

2
 score 30

(…1’) (als een alternatief op minimaal één criterium het beste is en op de overige criteria

 even goed is als de andere alternatieven, dan heeft dat alternatief de voorkeur boven

 die andere alternatieven)

Lexicografische beslisregel

1 van de alternatieven A
1
 en A

2
 heeft A

1
 de voorkeur boven A

2

…1 alternatief A
1
 heeft op het belangrijkste criterium de beste beoordeling van A

1
 en A

2

 …1a de te hanteren criteria zijn C
1
 en C

2

 …1b van C
1
 en C

2
 is C

1
 het belangrijkste criterium

 …1c op C
1
 heeft A

1
 de beste beoordeling van A

1
 en A

2

  …1 op C
1
 heeft A

1
 score 10 en A

2
 score 5

(…1’) (als een alternatief op het belangrijkste criterium de beste beoordeling heeft van

 de alternatieven, dan heeft dat alternatief de voorkeur boven de andere alternatieven)
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5.6 Uitwerking van de analysestructuur aan de hand van institutionele 
vereisten

In deze paragraaf worden de institutionele factoren uit hoofdstuk 2 geïntegreerd in de ana-

lysestructuur. In Figuur 5.2 is de gepreciseerde structuur weergegeven: een analysestructuur 

voor overheidsbesluiten in de context van m.e.r.

HOOFDSTANDPUNT MET BETREKKING TOT DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

de voorgenomen activiteit VA mag/moet (niet) [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze U] worden uit-

gevoerd

De kwesties ten aanzien waarvan het bevoegd gezag in de besluitvormingsprocedure een keuze maakt 

(wel/niet uitvoeren, plaats, uitvoeringswijze), moeten in het standpunt zijn opgenomen.

Ten aanzien van de plaats en de uitvoeringswijze is het mogelijk dat meer keuzes worden gemaakt.

Een formulering met ‘moeten’ (‘dienen’, ‘is wenselijk’) wordt gebruikt:

 – als het besluit een beleidsmatig karakter heeft (dit geldt bijvoorbeeld voor de Planologische Kern-

beslissing (PKB) en doorgaans ook voor het streekplan);

 – als het bevoegd gezag en de initiatiefnemer dezelfde partij zijn; in dat geval heeft het bevoegd gezag 

de competentie om te beslissen over de wenselijkheid (uitvoering) van de activiteit (dit geldt onder 

meer voor het tracébesluit).

Een formulering met ‘mogen’ (‘is toelaatbaar’, ‘is toegestaan’) wordt gebruikt:

 – als het besluit geen beleidsmatig karakter heeft;

 – als de initiatiefnemer een particuliere instantie is; in dat geval heeft het bevoegd gezag niet de com-

petentie om te beslissen over de wenselijkheid van de activiteit, alleen over de toelaatbaarheid (dit 

geldt in ieder geval voor de vergunningverlening, de concessieverlening en meestal ook voor het 

bestemmingsplan).

In een ontwerpbesluit betekent het innemen van dit standpunt door het bevoegd gezag de voorlopige 

beëindiging van de discussie met de initiatiefnemer en de potentiële start van discussies met belangheb-

benden en adviseurs. In een definitief besluit betekent het innemen van het hoofdstandpunt door het 

bevoegd gezag de definitieve beëindiging van de discussies met de initiatiefnemer en belanghebbenden 

en adviseurs, en de potentiële start van discussies met belanghebbenden in een beroeps- of bezwaar-

procedure.

STANDPUNT MET BETREKKING TOT EEN KEUZE

[van de alternatieven A
1
…A

n
] [heeft…] [alternatief A

1
] […de voorkeur boven] [de alternatieven A

2
…A

n
]

Het bevoegd gezag neemt een standpunt in met betrekking tot de uiteindelijke keuze die het heeft 

gemaakt uit de verzameling binnen de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure te beschouwen alternatieven, 

en met betrekking tot de keuzes (voorselecties) uit de verzameling alternatieven die binnen de procedure 
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aan de uiteindelijke keuze zijn voorafgegaan en daarvoor de basis hebben gevormd. De keuzes die aan de 

eindafweging voorafgaan, kunnen door het bevoegd gezag in het besluit zijn gemaakt, of ze kunnen in het 

MER zijn gemaakt en door het bevoegd gezag zijn overgenomen in het besluit.

Een keuze heeft betrekking op een van de drie kwesties uit het hoofdstandpunt: de toelaatbaarheid dan 

wel wenselijkheid van de activiteit, de plaats van de activiteit en de wijze van uitvoering.

De verzameling met te beschouwen alternatieven die het uitgangspunt vormt voor de te maken keuzes 

bestaat uit de voorgenomen activiteit, het nulalternatief en de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen’ 

alternatieven (waaronder in ieder geval het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)). Het nulalternatief 

hoeft geen reëel alternatief te zijn, het fungeert in ieder geval als referentiealternatief.

De redelijkerwijs te beschouwen alternatieven zijn alternatieven waarvan het bevoegd gezag in de 

richtlijnen voor het MER heeft bepaald dat ze de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven’ 

vormen of die voldoen aan richtlijnen die aangeven op welke wijze ze moeten worden geselecteerd. Als 

specifieke richtlijnen onbreken, bestaat de verzameling met redelijkerwijs te beschouwen alternatieven 

uit alternatieven waarvan mag worden aangenomen dat ze tot die verzameling behoren, omdat ze vallen 

binnen de doelstelling van de activiteit (mits ze reëel – dat wil zeggen technisch mogelijk en betaalbaar – 

zijn en vallen onder de competentie van de initiatiefnemer), de reikwijdte van het besluit, de bevoegdheid 

van het bevoegd gezag en het kaderstellend ( juridisch gefundeerd) beleid. 

De alternatieven die in het MER zijn beschouwd vormen in principe de redelijkerwijs te beschouwen 

alternatieven. Of in het MER is uitgegaan van een aanvaardbare verzameling alternatieven, is beoordeeld 

in de aanvaardbaarheidsbeoordeling (ontwerpbesluit) en in het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 

(definitief besluit). Als het bevoegd gezag van deze oordelen wil afwijken, moet dit worden gemotiveerd.

Afhankelijk van de gemaakte keuzes kunnen de volgende soorten alternatieven relevant zijn:

 – de voorgenomen activiteit, het nulalternatief (de autonome ontwikkeling ofwel ‘niets doen’) en vaak 

ook een nulplusalternatief (een beperkte aanpassing van de bestaande situatie); 

 – locatiealternatieven (in ieder geval bij tracéprocedures en bij ruimtelijke plannen: streekplan, bestem-

mingsplan en Planologische Kernbeslissing);

 – uitvoeringsalternatieven (bij industriële projecten bijvoorbeeld: proceskeuze, grondstoffen, vorm-

geving; bij infrastructurele projecten bijvoorbeeld: autoweg of snelweg, aantal rijstroken, ligging ten 

opzichte van het maaiveld, uitvoering met een tunnel of een verdiepte bak; alternatieven in tijd);

 – het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE BESLISREGEL

NIET-COMPENSATORISCHE REGEL

toetingsresultaat 

COMPENSATORISCHE REGEL

toetsingsresultaat
  \ 

uitkomst van een rekenkundige bewerking

&

&

(‘) beslisregel

(‘) beslisregel
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Welke beslisregel het bevoegd gezag moet hanteren bij het maken van afwegingen voor de benodigde 

keuzes is niet in het algemeen wettelijk bepaald. Als ten aanzien van een of meer criteria eisen zijn 

gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van milieunormen, dan moet (bij een van de keuzes) een toetsende regel 

worden toegepast. Ook is het mogelijk dat een uitgangspunt is vastgelegd in de richtlijnen voor het MER, 

bijvoorbeeld dat een regel op basis van een toetsing aan eisen wordt toegepast, of dat de voor- en nadelen 

van de alternatieven op een andere manier tegen elkaar zullen worden afgewogen.

Als in het MER een multicriteria-analyse (MCA) is beschreven, bijvoorbeeld op basis van een gewo-

gen sommering (additie-van-utiliteiten-regel), kan het bevoegd gezag deze methode als beslisregel over-

nemen in het besluit. Het is ook mogelijk dat deze methode niet in de argumentatie wordt overgenomen, 

maar dat de informatie op een andere manier in de argumentatie wordt gebruikt. Als in de richtlijnen voor 

het MER is voorgeschreven dat de initiatiefnemer voor het MER een MCA moet uitvoeren, dan heeft het 

bevoegd gezag bovenstaande mogelijkheden om gebruik van te maken van de resultaten van de MCA.

SUBARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE VOOR- EN NADELEN VAN DE ALTERNATIEVEN

criteria  – rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

             eisen t.a.v. de criteria  informatie over de alternatieven

Criteria
De criteria die moeten worden gehanteerd zijn:

 – de criteria waarvan het bevoegd gezag in de richtlijnen voor het MER heeft bepaald dat ze in het MER 

ten minste moeten worden uitgewerkt;

 – en/of de criteria die in het MER in beschouwing zijn genomen en waarvan de selectie door het 

bevoegd gezag aanvaardbaar is bevonden (dit geldt voor het ontwerpbesluit) of die als aanvaardbaar 

is beoordeeld door de Commissie m.e.r. (dit geldt voor het definitieve besluit); een afwijking hiervan 

moet door het bevoegd gezag worden gemotiveerd.

Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag rekening houdt met alle criteria waarop gevolgen te verwachten 

zijn voor het milieu.

Milieucriteria kunnen bijvoorbeeld zijn ingedeeld in milieuaspecten of -thema’s, criteriumgroepen, issues 

of beleidsthema’s.

Veel voorkomende criteria zijn: 

 – natuurlijk milieu: landschap (inclusief archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie); bodem, grond- en 

oppervlaktewater; ecologie (biotisch milieu);

 – woon- en leefmilieu: geluid (en trillingen); luchtverontreiniging; leefklimaat en veiligheid/risico.

Tot de te hanteren criteria behoren – naast de milieu criteria – de criteria die relevant kunnen worden 

geacht op basis van de beschikbare informatie over de activiteit en over de daarvoor relevante feiten 

en de af te wegen belangen. Relevante criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: sociaal-economische criteria, 

ruimtelijke criteria, financiële criteria en bestuurlijke criteria. Het is mogelijk dat deze (deels) ook in het 

MER zijn uitgewerkt en ook dat over deze criteria in de richtlijnen is bepaald dat deze moeten worden 

uitgewerkt in het MER.
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Rol van de criteria
Over de rol van de criteria in de afweging (een gewichtverdeling over de criteria of te stellen eisen) is wet-

telijk bepaald dat rekening moet worden gehouden met alle milieugevolgen, ofwel dat alle milieu criteria 

gewicht hebben in de afweging. Welk gewicht dat moet zijn, ligt niet vast. Over de rol van de criteria kun-

nen uitgangspunten zijn opgenomen in de richtlijnen voor het MER. 

Beoordelingen op de criteria en informatie over de alternatieven
Het bevoegd gezag moet rekening houden met alle gevolgen die de activiteit waarop het besluit betrek-

king heeft, voor het milieu kan hebben. In de subargumentatie met betrekking tot de beoordelingen van 

de alternatieven op de m.e.r.-criteria en de informatie over de alternatieven moet het bevoegd gezag 

aangeven hoe rekening is gehouden met de mogelijke milieugevolgen van de activiteit en van de alterna-

tieven die zijn beschreven in het MER.

In de subargumentatie kan gebruik worden gemaakt van de vergelijkingstabel in het MER, waarin 

de gevolgen van de activiteit en de alternatieven worden beoordeeld ten opzichte van de autonome ont-

wikkeling, en van de onderbouwing daarvan met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens in 

de rest van het rapport en in deelrapporten. De onderzoeksgegevens hebben de vorm van gevolgen of 

kenmerken van de alternatieven. De aanvaardbaarheid van de gegevens in het MER is beoordeeld in de 

aanvaarbaarheidsbeoordeling door het bevoegd gezag (ontwerpbesluit) en in het toetsingsadvies van de 

Commissie m.e.r., die als een deskundige en onafhankelijke autoriteit moet worden beschouwd (definitief 

besluit). Als het bevoegd gezag van deze oordelen wil afwijken, moet dit worden gemotiveerd.

De beoordelingen kunnen, behalve op de milieugevolgen, ook betrekking hebben op andersoortige 

aspecten van de activiteit en de alternatieven. In het algemeen geldt dat het besluit moet zijn gebaseerd 

op voldoende en juiste feiten en een afdoende belangenafweging. De gebruikte informatie over andere 

aspecten kan afkomstig zijn uit een of meer documenten die zijn opgesteld in het kader van de besluit-

vormingsprocedure of in een rapport waarin het MER is geïntegreerd (bijvoorbeeld een projectnota/MER). 

Als informatie beschikbaar is over onder meer de financiële, ruimtelijke en sociaal-economische aspecten 

van de voorgenomen activiteit, dan moet het bevoegd gezag deze in beschouwing nemen. Ook bij de 

andersoortige criteria gaat het om beoordelingen die worden ondersteund door onderzoeksgegevens in 

de vorm van gevolgen of kenmerken van alternatieven.

Eisen ten aanzien van de criteria
Ten aanzien van bepaalde criteria kunnen wettelijke eisen gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van de milieu-

criteria. Ook kunnen eisen zijn vastgelegd in de richtlijnen. In het MER kunnen eisen zijn gehanteerd bij de 

selectie van de te onderzoeken alternatieven. Als de voorgenomen activiteit tot doel heeft een bestaand 

probleem op te lossen, dan kan bijvoorbeeld een eis zijn dat dit probleem door het gekozen alternatief in 

afdoende mate wordt opgelost.

ARGUMENTATIE ALS (ANTICIPERENDE) REACTIE OP BIJDRAGEN VAN ANDERE PARTIJEN

Het bevoegd gezag heeft de volgende mogelijkheden om te reageren op bijdragen van andere partijen:

 – In het besluit kan het reageren op argumenten die de initiatiefnemer naar voren heeft gebracht in de 

startnotitie, het MER, of in andere rapporten.

 – In een ontwerpbesluit kan het anticiperen op bijdragen van belanghebbenden en adviseurs in de 

inspraak- en adviesronde door een antwoord te formuleren op de te verwachten kritische reacties en 

argumenten.
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 – In een definitief besluit presenteert het zijn overwegingen omtrent de reacties die zijn ingediend met 

betrekking tot het MER en de beschreven milieugevolgen, en eventueel ook omtrent reacties op het 

ontwerpbesluit. Het bevoegd gezag kan ook anticiperen op kritische reacties van een instantie die 

het besluit moet goedkeuren en van belanghebbenden in mogelijke bezwaar- of beroepsprocedures.

Figuur 5.2 Uitwerking van de analysestructuur aan de hand van institutionele vereisten
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HOOFDSTUK 6

De reconstructie 
van een standpunt met 

betrekking tot een keuze

6.1 Inleiding

In het theoretisch gedeelte van dit onderzoek is het ideaalmodel van een kritische discus-

sie gepreciseerd in de vorm van een analysestructuur voor het argumentatief activiteits-

type ‘overheidsbesluit op basis van m.e.r.’. In het empirisch gedeelte van het onderzoek, 

dat wordt besproken in de volgende vier hoofdstukken, vindt een precisering plaats van de 

manier waarop de analysestructuur bij tekstanalyse moet worden toegepast. Daarbij worden 

pragma-dialectische voorzieningen voor de uitvoering van de analyse toegespitst op over-

heidsbesluiten op basis van m.e.r. 

Het analyse-instrument wordt gepreciseerd voor de drie onderdelen van de analysestruc-

tuur: het standpunt met betrekking tot een keuze uit alternatieven (hoofdstuk 6), subargu-

mentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven (hoofdstuk 7), en de 

argumentatie met betrekking tot de afweging en de gehanteerde beslisregel (hoofdstuk 8). 

De argumentatie met betrekking tot de beslisregel wordt als laatste besproken, omdat deze 

in besluiten over het algemeen impliciet is en moet worden gereconstrueerd op basis van 

het standpunt en de subargumentatie. De toepassing van het analyse-instrument wordt in 

hoofdstuk 6, 7 en 8 gedemonstreerd aan de hand van fragmenten uit het corpusmateriaal; in 

hoofdstuk 9 gebeurt dit aan de hand van de casus Rijksweg 73-Zuid.

In hoofdstuk 6 staat de reconstructie van een standpunt met betrekking tot een keuze cen-

traal. In de schematische weergave van de analysestructuur is te zien dat een uitspraak waarin 

een keuze wordt gepresenteerd deel uitmaakt van de argumentatie voor het hoofdstandpunt 

van een overheidsbesluit.76 Tegelijkertijd vervult de uitspraak zelf de functie van een stand-

76 Een standpunt met betrekking tot een keuze maakt deel uit van de hoofdargumentatie van het besluit. 
De hoofdargumentatie kan bijvoorbeeld bestaan uit nevenschikkende argumentatie met een probleem-
oplossingstructuur. De voorgenomen activiteit wordt daarin gepresenteerd als de (beste) oplossing voor 
een maatschappelijk probleem (overeenkomstig de leer van de stock issues): ‘er is een probleem X’ en ‘de 
voorgenomen activiteit VA op plaats P volgens uitvoeringswijze U is daarvoor de (beste) oplossing’. Een uit-
spraak met betrekking tot de keuze vormt in dit geval een ondersteuning van het tweede gedeelte van de 
nevenschikking. 
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punt, dat door argumentatie en subargumentatie wordt ondersteund. De standaard vorm 

waarin een standpunt met betrekking tot een keuze moet worden gereconstrueerd is als volgt:

STANDPUNT MET BETREKKING TOT EEN KEUZE

[van de alternatieven A
1
…A

n
] [heeft…] [alternatief A

1
] […de voorkeur boven] [de alternatieven A

2
…A

n
]

In overheidsbesluiten motiveert het bevoegd gezag meestal een aantal keuzes. Deze keuzes 

kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten van een voorgenomen activiteit: de 

toelaatbaarheid/wenselijkheid van de activiteit, de locatie van de activiteit en de wijze van 

uitvoering. De keuzes maken deel uit van de standaardvorm voor het hoofdstandpunt van het 

besluit. De reconstructies in het empirische gedeelte zijn hoofdzakelijk gericht op keuzes ten 

aanzien van de plaats van de activiteit.77 

Daarnaast kan in een besluit sprake zijn van meer keuzes doordat, voorafgaand aan de uit-

eindelijke keuze, één of meer voorselecties van alternatieven worden gepresenteerd. De voor-

selecties en eindkeuze vormen een gefaseerd beslisproces, waarin stapsgewijs alternatieven 

afvallen en andere alternatieven doorgaan naar de volgende ‘ronde’ (de volgende selectie of 

de eindkeuze). In dit hoofdstuk wordt niet alleen aandacht besteed aan eindkeuzes maar ook 

aan daaraan voorafgaande keuzes, omdat het bevoegd gezag in het besluit met betrekking tot 

beide soorten keuzes een standpunt kan innemen en omdat voor de reconstructie van de ene 

keuze soms aanwijzingen kunnen worden gevonden in een andere keuze in het document.

Van Eemeren (2010, p. 17) onderscheidt diverse soorten bronnen waarop een analytische 

reconstructie kan worden gebaseerd en verantwoord. Ik gebruik de indeling die hij maakt als 

leidraad voor de analyse, met name de indeling in tekst en verschillende soorten contexten.

Onder de tekst versta ik de passage in een besluit waarin een keuze wordt gemotiveerd. 

In overheidsbesluiten worden vaak meer keuzes besproken. Ik beschouw een tekstgedeelte 

met een keuze en de argumentatie voor die keuze als een ‘tekst’. Daarnaast maak ik gebruik 

van aanwijzingen in de context: ‘the context in which the passage of the discourse that is 

being reconstructed appears’ (Van Eemeren, 2010, p. 17). Onder de micro-context verstaat Van 

Eemeren ‘the parts of the text immediately preceding or following the fragment of the dis-

course that is to be reconstructed’ ofwel ‘the “linguistic” context’ (p. 17). De micro-context 

is de tekst die voorafgaat en volgt op de passage met de gemotiveerde keuze, ofwel: de rest 

van het besluit. De macro-context is het communicatieve activiteitstype of de speech event 

waar de betogende passage deel van uitmaakt. Hierbij gaat het om de institutionele eisen 

en beperkingen die van belang zijn voor de analyse. Deze zijn in mijn onderzoek geïntegreerd 

in de analysestructuur. De intertekstuele context bestaat uit andere teksten of speech events 

waarmee de passage of het besluit op een bepaalde manier is verbonden. Hiertoe behoort 

bijvoorbeeld het MER, dat een ondersteunende relatie heeft met het besluit.

77 Ik richt me zo veel mogelijk op keuzes ten aanzien van de plaats van de activiteit (locatie- en tracékeuzes). 
Soms is het onvermijdelijk om een van de andere aspecten van het project erbij te betrekken, omdat de 
aspecten in een keuzesituatie met elkaar verbonden kunnen zijn. De alternatieven kunnen bijvoorbeeld 
bestaan uit een combinatie van plaats en wijze van uitvoering.
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De bronnen tekst en context vormen de leidraad bij de reconstructie, omdat daarmee de 

belangrijkste aanwijzingen voor de reconstructie van gemotiveerde keuzes goed kunnen wor-

den gecategoriseerd.78 Van Eemeren noemt als andere bronnen de operaties die een analysator 

kan uitvoeren om logische en pragmatische inferenties te reconstrueren, en de algemene en 

specifieke achtergrondinformatie waarover een analysator beschikt. Ook van dit soort bron-

nen wordt bij de reconstructies in dit onderzoek gebruik gemaakt, bijvoorbeeld bij de expli-

citering van verzwegen argumenten, maar deze bronnen worden niet als aparte categorieën 

behandeld. Een gecombineerde bespreking van de bronnen is veelal noodzakelijk doordat een 

reconstructie vaak is gebaseerd op meerdere soorten aanwijzingen: ‘In many cases, however, 

and most certainly in problematic ones, the analyst has to refer to a combination of sources’ 

(Van Eemeren, 2010, p. 19). Voor de reconstructie van een argument op basis van een indicator 

in de tekst is bijvoorbeeld in ieder geval ook deskundige achtergrondkennis over het gebruik 

van argumentatieve indicatoren nodig.

De toepassing van de analysestructuur in de analyse wordt geïllustreerd aan de hand van 

voorbeelden uit overheidsbesluiten over zeven projecten waarvoor een m.e.r. is uitgevoerd. In 

hoofdstuk 1 is aangegeven hoe de besluiten zijn geselecteerd. Het gaat om de besluiten die 

hieronder zijn weergegeven (inclusief een verkorte aanduiding):

1 Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid, 1994 en 1995 (Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid);

2 Tracévaststelling rijksweg 58, gedeelte Schoondijke - Sluis (Tracévaststelling rijksweg 58);

3 Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid (PKB HSL-Zuid);

4 Beschikking afvalstoffenwetvergunning afvalstortplaats regio Arnhem (Beschikking afval-

stortplaats regio Arnhem);

5 Streekplanuitwerking voor het Internationaal Bedrijvenpark Friesland (Streekplanuitwer-

king IBF);

6 Ontwerpbestemmingsplan windmolenpark Eemshaven (Bestemmingsplan windmolen-

park Eemshaven);

7 Streekplan Amsterdam-Noordzee kanaalgebied, Partiële herziening woningbouw Zaan-

stad (Streekplanherziening woningbouw Zaanstad).

Een overzicht van deze besluiten is ook te vinden in de Bijlage Geanalyseerde overheidsbesluiten. 

Omdat keuzes in overheidsbesluiten vaak op een specifieke, procesmatige manier worden 

gepresenteerd die van invloed is op de reconstructie, wordt hieraan in paragraaf 6.2 aandacht 

besteed. De reconstructie van een standpunt met betrekking tot een keuze moet worden 

uitgevoerd aan de hand van aanwijzingen in tekst en context. In 6.3 wordt aangegeven hoe 

gebruik kan worden gemaakt van aanwijzingen in de tekst. In paragraaf 6.4 komen aanwijzin-

gen in de micro-context aan de orde. De macro-context en de intertekstuele context worden 

gezamenlijk in paragraaf 6.5 besproken, omdat institutionele factoren uit de macro-context 

in dit geval vaak betrekking hebben op documenten die deel uitmaken van de intertekstu-

ele context. Een macro-contextueel vereiste bij milieueffectrapportage is bijvoorbeeld dat 

78 De analysator heeft bij aanvang van de analyse niet zoveel aan de indeling in tekst en context: het is immers 
pas duidelijk wat de ‘tekst’ is, als de keuze en de argumentatie zijn geïdentificeerd. De indeling in ‘tekst’en 
‘context’ is niet in eerste instantie bedoeld om de analysator behulpzaam te zijn bij het zoeken naar keuzes, 
maar is functioneel om de aanwijzingen in dit onderzoek te categoriseren.
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in het besluit de alternatieven worden vermeld die in het MER (intertekstuele context) zijn 

besproken. Bij de analyse dient daarnaast te worden gelet op de manier waarop in de tekst 

strategisch wordt gemanoeuvreerd. In 6.6 wordt gedemonstreerd op welke wijze inzicht in 

strategisch manoeuvreren kan bijdragen aan een betere verantwoording van de reconstruc-

tie. In 6.7 ten slotte wordt uit de besproken aanwijzingen een procedure voor de reconstructie 

van het standpunt afgeleid. 

6.2 Een procesmatige presentatie van keuzes in een besluit

In besluiten wordt bijna altijd met betrekking tot meer dan één keuze een standpunt naar 

voren gebracht. De keuzes worden doorgaans op een procesmatige manier gepresenteerd, 

zowel wat betreft de structuur als de formulering van de tekst. Inzicht in deze specifieke pre-

sentatiewijze is van belang voor het opsporen en reconstrueren van de keuzes en de daarbij 

behorende standpunten. 

De procesmatige structuur van besluiten houdt in dat de gemaakte keuzes opeenvolgende 

stappen vormen in een beslisproces. Keuzes die in een tekst achtereenvolgens worden gepre-

senteerd, bouwen op elkaar voort, waarbij stapsgewijs alternatieven afvallen. Dit principe is 

van groot belang voor het herkennen van standpunten met betrekking tot een keuze: als een 

keuze impliciet is, kan uit de vorige of volgende keuze worden afgeleid dat de keuze moet heb-

ben plaatsgevonden. Het principe helpt ook bij de reconstructie van de alternatievencompo-

nenten, omdat die op systematische wijze op elkaar moeten aansluiten: de alternatieven die 

bij de ene keuze worden geselecteerd, vormen de beschikbare alternatieven voor de daarop 

volgende keuze.

Bij de analyse moet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende ‘beslisprocessen’. 

Er is het stapsgewijze proces zoals dat zich dat in de zogenoemde context of discovery, dat wil 

zeggen in de besluitvormingspraktijk, heeft voltrokken. Bij aanvang van de besluitvormings-

procedure wordt meestal een selectie gemaakt van in beschouwing te nemen alternatieven, 

in het MER maakt de initiatiefnemer keuzes waarbij alternatieven afvallen, en vervolgens 

maakt het bevoegd gezag nog een of meer keuzes. Daarnaast is er het beslisproces zoals dat 

plaatsvindt in de context of justification. Dit is het beslisproces zoals dat in de redenering in 

de tekst wordt gepresenteerd. Dit laatste proces moet bij tekstanalyse leidend zijn voor de 

reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze.

Het eerste soort proces, dat zich heeft voltrokken in de besluitvormingsprocedure, speelt 

bij de analyse van overheidsbesluiten wel een rol. In besluiten worden de gemaakte keu-

zes vaak in een chronologische volgorde weergegeven, waarbij eerst de reeds (in het MER) 

gemaakte keuzes worden gepresenteerd en dan de keuzes die het bevoegd gezag zelf in het 

besluit maakt. Het gepresenteerde proces bestaat dan uit keuzes die zijn overgenomen uit 

de procedure, gevolgd door eigen keuzes die het bevoegd gezag daaraan heeft toegevoegd. 

Deze volgorde is niet verwonderlijk: in een systematisch beslisproces zijn de te nemen stap-

pen afhankelijk van elkaar, en bouwen ze op elkaar voort. Deze volgtijdelijke afhankelijkheid 

kan een schrijver laten zien door de verschillende stappen te presenteren in de volgorde van 

het doorlopen proces. De uiteindelijke keuze komt dan aan het eind van het document te 

staan, als resultaat van het doorlopen beslisproces.

Het is echter niet zo dat in het beslisproces per definitie de chronologische volgorde wordt 

aangehouden. Soms wordt een proces gepresenteerd waarin het bevoegd gezag de reeds 
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gemaakte keuzes en de eigen keuzes door elkaar weergeeft. Dit is het geval in onderstaand 

fragment uit de Tracévaststelling rijksweg 58, waarin minister Maij-Weggen haar tracékeuze 

motiveert. In de tekst heb ik met vet en cursief gemarkeerd waar sprake is van een keuze.79 In 

de kantlijn is aangegeven welke keuzes de minister overneemt uit het MER en welke keuzes zij 

zelf maakt (‘BG’ staat voor ‘bevoegd gezag’).

(1)  Mijnheer de voorzitter,

 Hierbij bericht ik u heden een besluit te hebben genomen over de projectstudie/MER rijksweg 

58, rondweg Oostburg. […] Ter toelichting op mijn besluit moge het volgende dienen. […]

 Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aantal 

mogelijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering 

bestaande situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een

MER nieuwe weg-alternatief. Handhaving bestaande situatie, het zogenaamde nul-alternatief is 

als referentie-alternatief gebruikt omdat het de geconstateerde problemen niet oplost. Het
MER nieuwe weg-alternatief was in eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat 

dit enerzijds onvoldoende verkeer uit de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een 

nieuwe doorsnijding, gelet op de specifieke omstandigheden, niet in overeenstemming was 

met de SVV-2 doelstellingen inzake versnippering. Op verzoek van de Commissie voor de 

milieu-effectrapportage is deze stelling in een aanvulling nader onderbouwd.

BG Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn 

voor- en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke 

verbetering van de woon- en leefsituatie betekent.

 Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk 

MER zijn drie varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel 

ter plaatse alsmede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de 

BG drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom 

van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere varianten het voordeel dat […]

In de tweede alinea geeft de minister eerst enkele keuzes weer die in de procedure zijn 

gemaakt. Er waren bij aanvang van de procedure zeven alternatieven beschikbaar. De opties 

‘handhaving bestaande situatie’ (het nulalternatief) en het nieuwe-wegalternatief heeft de 

initiatiefnemer al in het MER laten afvallen. In de derde alinea laat zij het alternatief ‘verbete-

ring bestaande situatie’ zelf afvallen (zij het op impliciete wijze; dit wordt toegelicht in 6.4.2). 

In de laatste alinea keert de minister terug naar het MER: van de vier kernomleidingsvarianten 

is er een in het MER afgevallen. Tot slot maakt ze haar finale keuze uit de drie overgebleven 

varianten. Bij de analyse van bovenstaand besluit wordt dus een opeenvolging van keuzes 

gereconstrueerd, zoals die in het besluit is gepresenteerd. De procesmatige structuur uit zich 

ook in de motivering van iedere afzonderlijke keuze. De keuze is vaak te vinden aan het einde 

79 In de voorbeeldfragmenten heb ik de formuleringen die iets moeten illustreren, steeds vet en cursief 
weergegeven.
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van de argumentatieve passage, als resultaat van het beoordelings- en afwegingsproces. Dit 

wordt verder besproken in hoofdstuk 7.

De procesmatige presentatie van de keuzes uit zich niet alleen in de tekststructuur, maar ook 

in de gebruikte formuleringen. Keuzes die in een eerdere fase van de besluitvormingsproce-

dure zijn gemaakt en door de besluitvormer in dit besluit zijn overgenomen, worden door-

gaans in een rapporterende stijl gepresenteerd. Het bevoegd gezag beschrijft het voortraject 

en de daarin gemaakte keuzes door daarop terug te blikken. Ook in de Tracévaststelling rijks-

weg 58 is deze procesmatige stijl gehanteerd:

(2) Het nieuwe weg-alternatief was in eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit 

enerzijds onvoldoende verkeer uit de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een nieuwe 

doorsnijding, gelet op de specifieke omstandigheden, niet in overeenstemming was met de SVV-2 

doelstellingen inzake versnippering. Op verzoek van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 

is deze stelling in een aanvulling nader onderbouwd.

(3) Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn drie 

varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse als-

mede versnippering opleveren.

De procesmatige stijl kan bij de identificatie van standpunten verwarring opleveren, omdat de 

keuzes lijken te worden gerapporteerd, terwijl deze keuzes in de discussie waar de tekst deel 

van uitmaakt mogelijk een argumentatieve functie vervullen. Het bevoegd gezag is verant-

woordelijk voor de keuze die uiteindelijk wordt gemaakt uit de verzameling met alternatieven 

die is vastgesteld bij de richtlijnen voor het MER, die als uitgangspunten in de discussie funge-

ren. Dat betekent dat het bevoegd gezag ook verantwoordelijk is voor stappen die voorafgaand 

aan het besluit in de procedure zijn gezet. Het bevoegd gezag kan de keuzes die in het MER zijn 

gemaakt overnemen. In het definitieve besluit is dit gebruikelijk: de keuzes zijn dan immers 

op verantwoorde wijze getoetst door de Commissie m.e.r., een deskundige autoriteit. De toet-

sing betekent echter niet dat de keuzes als uitgangspunten kunnen worden beschouwd. Het 

bevoegd gezag kan hiervan immers afwijken. Door eerder gemaakte keuzes in het besluit ‘over 

te nemen’, bindt het bevoegd gezag zich hieraan en fungeren ze als standpunten in het besluit. 

Kortom, bij het identificeren van standpunten met betrekking tot een keuze is het van 

belang om rekening te houden met de procesmatige presentatie die overheidsbesluiten in 

deze institutionele context kenmerkt. Dat maakt het mogelijk om standpunten met betrek-

king tot een keuze te herkennen en als onderdeel van het gepresenteerde beslisproces te 

reconstrueren. Ook is het mogelijk om keuzes die op een procesmatige, rapporterende manier 

zijn gepresenteerd, wel als mogelijk standpunt met betrekking tot een keuze te herkennen.

6.3 Aanwijzingen in de tekst

De eerste bron die aanwijzingen kan bieden voor de reconstructie van een standpunt met 

betrekking tot een keuze is de ‘tekst’: een passage in het besluit waarin een keuze wordt 

gemotiveerd. Daarin kunnen verschillende soorten aanwijzingen voorkomen: aanwijzingen 
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in het standpunt zelf (6.3.1), verwijzingen naar een standpunt met betrekking tot een keuze 

(6.3.2) en aanwijzingen in de argumentatie en subargumentatie (6.3.3).

6.3.1 Aanwijzingen in een standpunt met betrekking tot een keuze

Aanwijzingen in het standpunt kunnen betrekking hebben op de propositionele inhoud of 

op de argumentatieve strekking van het standpunt. De propositionele inhoud van een stand-

punt met betrekking tot een keuze bestaat uit een aantal componenten die kunnen wijzen 

op de aanwezigheid van een keuze. Aanwijzingen voor de communicatieve strekking van de 

taalhandeling worden gevormd door indicatoren die duidelijk maken dat sprake is van een 

standpunt.

De identificatie van componenten van de propositionele inhoud
De propositionele inhoud van een standpunt met betrekking tot een keuze bestaat uit vier 

componenten: de beschikbare alternatieven, de keuzecomponent, het gekozen alternatief en 

de niet-gekozen alternatieven. Een standpunt met betrekking tot een keuze kan worden her-

kend, doordat aanwijzingen te vinden zijn die wijzen op een of meer van de componenten.

De keuzecomponent in een standpunt met betrekking tot een keuze zorgt ervoor dat er in 

de tekst sprake is van een ‘keuzemoment’: een punt waarop een of meer alternatieven wor-

den geselecteerd om er een bepaald vervolg aan te geven, en waarop andere alternatieven 

definitief afvallen. Voor deze component kunnen formuleringen zijn gebruikt als ‘heeft de 

voorkeur’, ‘ik geef de voorkeur aan’, ‘er is gekozen voor’ en ‘is het beste’. Omdat dit sterke aan-

wijzingen zijn dat er sprake is van een keuze, kunnen deze formuleringen indicatoren van een 

keuze worden genoemd.80 Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit het Bestemmingsplan 

wind molenpark Eemshaven en de PKB HSL-Zuid. De keuzecomponent is hierin geformuleerd als 

‘heeft de voorkeur’ en ‘kiest voor’:

(4) Rekening houdend met de in het MER beschreven milieu-effecten en met ruimtebeslag en wind-

aanbod heeft de realisatie van het park op de Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapol-

der Oost de voorkeur.

(5) Uitendelijk [sic] is het op grond van de navolgende motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, 

inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aangeduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.

Bovenstaande formuleringen kunnen ‘positief’ worden genoemd, omdat ze uitdrukken dat 

voor een alternatief is gekozen. Een ‘negatieve’ formulering van de keuzecomponent daaren-

tegen drukt uit dat een of meer alternatieven afvallen en niet meer aan de orde zijn, zoals de 

formuleringen ‘vallen af’, ‘blijven verder buiten beschouwing’ en ‘zijn niet verder onderzocht’. 

Een voorbeeld uit de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (1994) is:

80 Searle (1981, p. 98) gebruikt de termen ‘propositionele indicator’ en ‘indicator van de illocutionaire strekking’ 
om onderscheid te maken tussen het propositie-aanduidend element in een zin en het middel om de functie 
aan te duiden. Indicatoren van een keuze hebben betrekking op de propositionele inhoud van een standpunt 
met betrekking tot een keuze, en zijn daarom ‘propositionele indicatoren’.
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(6) Opgemerkt moet worden dat het openbaar vervoeralternatief in de studie niet verder is meege-
nomen omdat uit de berekeningen is gebleken dat het, op het openbaar vervoer over te hevelen 

aandeel van het aantal verplaatsingen dusdanig klein is dat het openbaar vervoeralternatief niet 

tot het oplossen van de problemen zou leiden.

Voor de keuzecomponent wordt niet altijd een indicator van een keuze gebruikt. In het vol-

gende fragment, uit de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad, is mogelijk sprake van 

een keuze:

(7) De provinciale beleidskeuze gaat uit van de bouwlocatie Assendelft-Noord met een maximale 

omvang van 5.000 woningen (zie illustratie 14).

De formulering ‘de provinciale beleidskeuze gaat uit van’ kan een keuze aanduiden, maar er 

kan ook worden bedoeld dat ‘de bouwlocatie Assendelft-Noord met een maximale omvang 

van 5.000 woningen’ bij het maken van de keuze als uitgangspunt is gehanteerd. In dit geval 

zijn meer aanwijzingen in de tekst of context nodig om vast te kunnen stellen of het hier 

daadwerkelijk een keuze betreft.

Naast de keuzecomponent vormen ook de alternatievencomponenten belangrijke aanwijzin-

gen voor het herkennen van een keuze in een tekst. Dat in een tekst alternatieven worden 

genoemd, blijkt eenduidig uit een woordkeus als ‘alternatief’, ‘mogelijkheid’, ‘optie’, ‘mogelijke 

oplossing’ of ‘variant’. Hieronder staan voorbeelden uit de Beschikking afvalstortplaats regio 

Arnhem en de Tracévaststelling rijksweg 58, waarin dergelijke formuleringen zijn gebruikt:

(8) Ten aanzien van de mogelijkheden op middellange termijn zijn drie opties naar voren gekomen, 

te weten het langer openhouden van de locatie Westervoort, het tijdelijk inrichten van de locatie 

Zweekhorst en het tijdelijk inrichten van de locatie Koningspleij (de tijdelijkheid heeft betrekking 

op de tijdsduur van ongeveer 5 jaar).

(9) Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aan-
tal mogelijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering 

bestaande situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een nieuwe 

weg-alternatief.

Als niet alleen is aangegeven dat er alternatieven in het geding zijn, maar ook dat het een 

bepaald type alternatievencomponent (beschikbare, gekozen of niet-gekozen alternatieven) 

betreft, maakt dat de component makkelijker herkenbaar. De formulering ‘een aantal moge-

lijke oplossingen’ in bovenstaand voorbeeld verwijst bijvoorbeeld naar beschikbare alternatie-

ven voor een in de tekst te maken keuze.

Uit de voorbeelden hiervoor blijkt niet alleen duidelijk dat het om alternatieven gaat, de 

alternatieven worden ook steeds bij de naam genoemd. Het is daarentegen ook mogelijk 

dat alleen de naam van het gekozen alternatief is gepresenteerd, zonder dat duidelijk wordt 

gemaakt dat het om een alternatief gaat. Een voorbeeld uit de Streekplanherziening woning-

bouw Zaanstad is:
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(10) De provincie kiest beleidsmatig voor een nieuwe woonwijk Assendelft-Noord met een omvang van 
3.000 woningen en met de mogelijkheid om verder te bouwen tot maximaal 5.000 woningen.

In dit voorbeeld is aan de presentatie van het gekozen alternatief niet te zien dat het een 

alternatievencomponent betreft. Dat kan wel worden opgemaakt uit de aanwezige keuze-

component (‘kiest’). Daarnaast blijkt niet uit de presentatie wat het gekozen alternatief pre-

cies inhoudt: het kan gaan om een locatiekeuze, maar ook om de keuze voor een bepaalde 

omvang van de woonwijk Assendelft-Noord. Extra aanwijzingen zijn nodig om hierover uit-

sluitsel te verkrijgen.

Het is ook mogelijk dat de namen van de alternatieven impliciet zijn gelaten. Dit kan het 

moeilijker maken om een keuze te herkennen en te reconstrueren. In dit fragment uit de 

Tracé vaststelling rijksweg 58 wordt één variant gekozen uit drie mogelijkheden:

(11) Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de vari-
ant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere 
varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. Ten opzichte van de 
beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel van een geringere versnippering. 

[…]

Het gebruik van de term ‘varianten’ duidt op alternatieven, en ook de verschillende compo-

nenten zijn te identificeren, maar de concrete benamingen van de alternatieven ontbreken. 

In dit voorbeeld is het gekozen alternatief omschreven met een kenmerk dat belangrijk 

is geweest voor de keuze: ‘de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is 

gelegen’. Ook in onderstaand voorbeeld uit de PKB HSL-Zuid wordt een keuze gemaakt waarbij 

de gekozen alternatieven zijn samengevat in de eigenschap dat het allemaal nieuw aan te 

leggen lijnen zijn:

(12) Op grond van de volgende overwegingen kiest het kabinet ook voor het traject Schiphol-Rotterdam 

voor de aanleg van een nieuwe hogesnelheidslijn:

Uit dit voorbeeld blijkt niet dat het om alternatieven gaat en ook niet om welke component 

en welke alternatieven precies. De presentatie van de alternatieven vormt op zichzelf geen 

aanwijzing dat er sprake is van een keuze. Dat moet worden afgeleid uit het gebruik van een 

indicator voor de keuze-component (‘kiest’).

De identificatie van strekkingsindicatoren van een standpunt
Behalve van aanwijzingen die betrekking hebben op de propositionele inhoud van het stand-

punt kan ook gebruik worden gemaakt van aanwijzingen die betrekking hebben op de com-

municatieve strekking van de taalhandeling en duidelijk maken dat er sprake is van een 

standpunt. Indicatoren van een standpunt (‘argumentatieve strekkingsindicatoren’) zijn op 

zichzelf niet voldoende om van een standpunt met betrekking tot een keuze te kunnen spre-

ken, maar kunnen bij de identificatie wel een rol van betekenis spelen.

Aan het eind van de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (1994) worden vijf conclusies aange-

kondigd, die vervolgens puntsgewijs worden opgesomd: 
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(13) Alles overwegende leidt dit tot de volgende conclusies:

1 Er wordt zowel een hoofdmaatregel op de ene oever gerealiseerd als aanvullende maatregelen 

(lokale omleggingen en andere maatregelen) op de andere oever getroffen.

2 Ten aanzien van de keuze west- en oostoever bestaat de voorkeur voor de oostoever. Op deze 

oever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst, is het probleemoplossend vermogen van 

de weg het grootst en is de economische ontwikkeling het grootst.

3 […]

De formulering ‘de volgende conclusies’ fungeert als indicator voor de opgesomde stand-

punten. ‘Alles overwegende’ vormt een tweede argumentatieve indicator, die duidelijk moet 

maken dat alle argumenten zijn afgewogen. Deze indicator verwijst niet alleen terug naar de 

overwogen argumentatie, maar ook vooruit naar de conclusies die daaruit worden getrok-

ken. Beide indicatoren vormen aanwijzingen voor de identificatie en de reconstructie van het 

standpunt met betrekking tot de keuze, die wordt gemaakt bij punt 2.

Een ander voorbeeld is afkomstig uit de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad:

(14) De provinciale beleidskeuze gaat uit van de bouwlocatie Assendelft-Noord met een maximale 

omvang van 5.000 woningen (zie illustratie 14).

De belangrijkste overwegingen bij deze keuze staan verwoord in paragraaf 2.3 van de Beschrijving.

Aanvullend hierop nog de overwegingen die pleiten tegen de hiervoor genoemde combinatie-alter-

natieven.

In de eerste zin wordt gesproken over een keuze voor locatie Assendelft-Noord. Dat het een 

standpunt betreft kan worden opgemaakt uit het gebruik van de formulering ‘de belangrijkste 

overwegingen bij deze keuze’ en ‘de overwegingen die pleiten tegen de hiervoor genoemde 

combinatie-alternatieven’. De formulering ‘overwegingen’ verwijst naar argumenten en daar-

mee ook naar een standpunt dat door de overwegingen wordt ondersteund. De formulering 

‘die pleiten tegen’ bevestigt nog eens duidelijk het betogende karakter van de passage en de 

aanwezigheid van een standpunt.

De reconstructie van het standpunt
Als de keuzecomponent en het gekozen alternatief (of, bij een negatieve formulering, de niet-

gekozen alternatieven) expliciet in de tekst aanwezig zijn en duidelijk zijn gepresenteerd, 

kan worden vastgesteld dat er sprake is van een keuze. De keuzecomponent wordt gerecon-

strueerd in de standaardvorm ‘heeft de voorkeur boven’. Een ‘negatieve’ formulering van de 

keuze-component wordt bij de reconstructie veranderd in de positieve formulering van de 

standaardvorm (Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid, 1994) (‘REC’ verwijst naar ‘reconstructie’):

(15) Opgemerkt moet worden dat het openbaar vervoeralternatief in de studie niet verder is meegeno-
men omdat […]

REC [van de beschikbare alternatieven A
1
-A

n
] hebben [de gekozen alternatieven A

1
-A

x
] de voorkeur 

boven het openbaar-vervoeralternatief

Voor de reconstructie van de andere twee componenten zijn aanvullende aanwijzingen nodig.



133

In onderstaand voorbeeld uit de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (1994) zijn drie com-

ponenten te herkennen: naast de keuzecomponent (‘bestaat de voorkeur voor’) zijn ook de 

beschikbare alternatieven (‘ten aanzien van de west- en oostoever’) en het gekozen alter-

natief (‘de oostoever’) in de tekst vermeld. Als twee alternatievencomponenten bekend 

zijn, kan de derde daaruit worden afgeleid en kan de standaardvorm in zijn geheel worden 

gereconstrueerd:

(16) Ten aanzien van de keuze west- en oostoever bestaat de voorkeur voor de oostoever.

REC Van de west- en de oostoever heeft de oostoever de voorkeur boven de westoever.

6.3.2 Verwijzingen naar een standpunt met betrekking tot een keuze

In een passage met een gemotiveerde keuze kunnen aanwijzingen zijn opgenomen waarin 

wordt verwezen naar de keuze of naar het standpunt met betrekking tot de keuze. Deze aan-

wijzingen hebben de vorm van een aankondiging (bijvoorbeeld een kopje) of een ‘directe’ ver-

wijzing (bijvoorbeeld het gebruik van een aanwijzend voornaamwoord).

In onderstaand fragment uit de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem worden in het 

kopje een afweging en een keuze aangekondigd. In de tekst zelf wordt op verschillende manie-

ren naar de afweging en het standpunt met betrekking tot de keuze verwezen:

(17) 3 Afweging locatiekeuze

Omdat drie aanvragen zijn ingediend ten behoeve van een regionale stortplaats in de Regio Arnhem 

voor de periode van circa 10 jaren vanaf 1 januari 1990 en op grond van het provinciaal Afvalstof-

fenplan 1987-1991 (goedgekeurd bij KB van 30 november 1988, nr. 11) slechts op één aanvraag, ten 

aanzien van deze stortplaats, positief kan worden beschikt dient er een afweging plaats te vinden 
tussen de drie aanvragen.
Bij deze afweging zijn onder andere de volgende aspecten betrokken:

3.1 de milieuhygiënische aspecten, zoals deze met name zijn beschreven in de MER-en;

3.2 de doelmatigheid;

3.3 de bestuurlijke aspecten.

Hieronder komen deze aspecten aan de orde. Opgemerkt dient te worden dat de afweging 
(locatiekeuze) met name betrekking heeft op de regionale stortplaats. De realisatie van een tijdelijke 

slibberging op de locatie Koningspleij-Noord en een puinbreker op de locatie Nieuwgraaf heeft bij 

deze afweging slechts een beperkte rol gespeeld.

In paragraaf 3.4 volgt de conclusie ten aanzien van de locatiekeuze.

Een ander voorbeeld, afkomstig uit de Streekplanuitwerking IBF, bevat zowel een aankondiging 

in de vorm van een kopje als een directe verwijzing naar een keuze. In de inleidende alinea 

wordt niet expliciet een keuze gemaakt. Wel wordt locatie Heerenveen De Kavels een ‘goede 
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lokatie voor de realisatie van het IBF’ genoemd. Voor dit positieve oordeel worden puntsgewijs 

vijf argumenten gegeven:81

(18) Verantwoording lokatiekeuze IBF
In de notitie “IBF, Verantwoording van de lokatiekeuze in retrospectief” hebben wij aangegeven 

waarom wij denken dat de lokatie Heerenveen De Kavels een aantrekkelijke locatie is voor groot-

schalige bedrijven om zich in Friesland te vestigen en waarom dit dus een goede lokatie is voor de 

realisatie van het IBF:

1 Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van 

andere potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig […];

2 Een goede zonering ten opzichte van gevoelige functies zoals wonen en natuur, is mogelijk […];

3 Wat betreft de aspecten landschap, ecologie, bodem en water […];

4 Een lokatie bij Heerenveen wordt op dit moment economisch gezien het meest kansrijk geacht 

[…];

5 Deze lokatiekeuze sluit tevens aan bij de continue planologische lijn in ons beleid om meer 

grootschalige ontwikkelingen te concentreren bij één van de stedelijke centra in Friesland.

Duidelijke aanwijzingen dat er in de inleiding niet alleen een oordeel over locatie De Kavels 

wordt gegeven, maar dat ook een keuze voor deze locatie wordt gemaakt, zijn het kopje, dat 

verwijst naar argumentatie voor een standpunt (‘Verantwoording’) met betrekking tot een 

keuze (‘lokatiekeuze IBF’), en de verwijzing ‘deze lokatiekeuze’ bij punt 5, die duidelijk maakt 

dat er, zij het impliciet, een keuze is gemaakt.

6.3.3 Aanwijzingen in de argumentatie en subargumentatie

In de analysestructuur wordt een standpunt met betrekking tot een keuze ondersteund door 

argumentatie waarin alternatieven tegen elkaar worden afgewogen met behulp van een 

beslisregel en subargumentatie met betrekking tot voor- en nadelen van de alternatieven. Als 

in een tekst een beoordeling of een afweging van alternatieven plaatsvindt, kan dat daarom 

een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid van een standpunt met betrekking tot een 

keuze.

In het hiervoor besproken fragment uit de Streekplanuitwerking IBF wordt een punts-

gewijze opsomming gepresenteerd van argumenten die betrekking hebben op een beoorde-

ling van locatie De Kavels bij Heerenveen, voor een deel in vergelijking met andere potentiële 

locaties in Friesland. Een dergelijke vergelijkende beoordeling kan fungeren als argumentatie 

bij een standpunt met een keuze en kan dus een aanwijzing vormen voor de aanwezigheid 

van dat standpunt.

In een besluit kan ook informatie worden gegeven over alternatieven die subargumentatie 

vormt bij een standpunt met betrekking tot een keuze. Zulke subargumentatie heeft bijvoor-

beeld de vorm van een tabel met gegevens van de afgewogen alternatieven. Die informatie 

kan een belangrijke rol spelen bij de precieze reconstructie van de alternatievencomponenten 

van een reeds geïdentificeerde keuze.

81 In de originele tekst is het kopje Verantwoording lokatiekeuze IBF vetgedrukt.
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In de Streekplanuitwerking IBF worden vier locaties voor het Internationaal Bedrijvenpark 

Friesland geselecteerd doordat ze ‘in het MER […] worden beschreven’:82

(19) Om nog meer informatie te krijgen over de milieugevolgen van de aanleg van een IBF op de lokatie 

De Kavels bij Heerenveen, in vergelijking tot enkele andere op basis van het Streekplan Friesland 

1994 mogelijke IBF-locaties, gaat deze Streekplanuitwerking vergezeld van een milieu-effectrap-

port (MER). In dit MER worden vier potentiële IBF-lokaties (zie afbeelding 2) beschreven, wordt verant-

woord waarom deze lokaties in potentie IBF-lokaties zijn en worden ze met elkaar vergeleken op de 

milieugevolgen van een IBF.

Er wordt in de tekst gesproken over ‘lokaties’ zonder dat wordt vermeld om welke locaties het 

precies gaat. Een reconstructie van de gekozen alternatieven is mogelijk met behulp van een 

in de tekst opgenomen tabel afkomstig uit het MER, waarin de alternatieven die zijn geselec-

teerd voor de eindafweging zijn weergegeven: Drachten, Heerenveen-Joure, Heerenveen-De 

Kavels en Leeuwarden (Provincie Friesland, 1995b, p. 10).

(20) EINDVERGELIJKING LOKATIE-ALTERNATIEVEN OP GROND VAN SCORES EN RANGORDE

LOKATIES NATUURLIJK MILIEU WOON- EN LEEFMILIEU MOBILITEIT

Drachten  37 (2)  30 (4)  55 (3)

Heerenveen-Joure  17 (4)  40 (2-3)  50 (4)

Heerenveen-Kavels  32 (3)  40 (2-3)  60 (2)

Leeuwarden  52 (1)  60 (1)  80 (1)

 Bron: MER Streekplanuitwerking IBF; DHV, november 1994.

Daarnaast wordt in de tekst verwezen naar ‘afbeelding 2’, die in de tekst is opgenomen: 

een kaart van de provincie Friesland met daarop de precieze ligging van de vier potentiële 

IBF-locaties.

6.4 Aanwijzingen in de micro-context

Bij de reconstructie van een standpunt met betrekking tot een keuze kan gebruik worden 

gemaakt van aanwijzingen uit de micro-context: de tekst die voorafgaat aan of volgt op een 

betogende passage met een gemotiveerde keuze, ofwel de rest van het document. De aanwij-

zingen zijn: aanwijzingen in het hoofdstandpunt van het besluit (6.4.1), aanwijzingen in een 

standpunt met betrekking tot een keuze (6.4.2), verwijzingen naar een standpunt met betrek-

king tot een keuze (6.4.3) en aanwijzingen in de argumentatie en subargumentatie (6.4.4).

82 Voor het herkennen van deze keuze zijn macro-contextuele en intertekstuele aanwijzingen nodig; deze wor-
den besproken in 6.5.2.
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6.4.1 Aanwijzingen in het hoofdstandpunt van het besluit

Standpunten met betrekking tot een keuze maken deel uit van de argumentatie die het 

hoofdstandpunt van het besluit ondersteunt (zoals beschreven in paragraaf 6.1). In het hoofd-

standpunt van een besluit zijn de gemaakte keuzes opgenomen: ten aanzien van de toelaat-

baarheid dan wel wenselijkheid van de voorgenomen activiteit, en eventueel ten aanzien van 

de plaats en uitvoeringswijze. Het hoofdstandpunt maakt op die manier duidelijk welke keu-

zes in de tekst aan de orde zijn en biedt aanwijzingen voor de reconstructie van de naar voren 

gebrachte standpunten met betrekking tot die keuzes.

In de inleiding van het Streekplanuitwerking IBF wordt het hoofdstandpunt van het besluit 

expliciet geformuleerd: de aanleg van het Internationaal Bedrijvenpark Friesland moet wor-

den gerealiseerd op de locatie De Kavels:

(21) Procedure Streekplanuitwerking

[…] Deze Uitwerking maakt de aanleg van het IBF bij Heerenveen De Kavels mogelijk. De daadwer-

kelijke realisering van dit terrein kan pas plaatsvinden op basis van een bestemmingsplan. De 

gemeenteraad van Heerenveen beslist daarover. Van directe juridische consequenties is met deze 

Uitwerking dan ook nog geen sprake. Wel leggen wij met deze Uitwerking vast dat het IBF, volgens 
het specifiek omschreven concept, in Friesland op de lokatie De Kavels moet worden gerealiseerd.

Dat de voorgenomen activiteit op locatie Heerenveen De Kavels moet worden gerealiseerd 

kan alleen maar betekenen dat het bevoegd gezag voor deze locatie heeft gekozen. Het vormt 

een eenduidige aanwijzing voor de reconstructie van het standpunt met betrekking tot de 

locatiekeuze.

In de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem beslist het bevoegd gezag dat een vergun-

ning wordt verleend voor het oprichten en in werking hebben van een afvalstortplaats op een 

bepaalde locatie. Aan het eind van de paragraaf over de locatiekeuze zijn diverse aanwijzingen 

te vinden dat een keuze is gemaakt, maar de keuze zelf is niet expliciet in de tekst aanwezig. 

Een duidelijke aanwijzing is te vinden aan het einde van het besluit, waar staat dat de vergun-

ning wordt verleend voor de locatie Zweekhorst:

(22) Overwegende het hiervoor gestelde en gelet op de bepalingen in hoofdstuk 6 van de Afvalstoffen-

wet, de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en het Vergunningenbesluit inrichtingen Afval-

stoffenwet;

HEBBEN WIJ BESLOTEN

a het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Arnhem voor een periode van 10 

jaar vanaf de datum van deze beschikking en overeenkomstig de bij deze beschikking beho-

rende en gewaarmerkte bescheiden: […], vergunning als bedoeld in artikel 33 van de Afvalstof-
fenwet te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het op 

of in de bodem brengen van niet te hergebruiken, niet-verbrandbare bedrijfsafval en bouw- 

en sloopafval en niet te hergebruiken afvalverbrandingsresidu op de percelen […] (locatie 
Zweekhorst). 

b […]
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Het hoofdstandpunt van het besluit luidt – kort gezegd – dat het Samenwerkingsverband 

Regio Arnhem op locatie Zweekhorst een afvalstortplaats mag aanleggen. Hieruit is af te lei-

den dat de uiteindelijk keuze is gevallen op locatie Zweekhorst.

6.4.2 Aanwijzingen in een standpunt met betrekking tot een keuze

Niet alleen in de tekst (een tekstgedeelte met een gemotiveerde keuze) maar ook in de micro-

context (de rest van het document) kunnen standpunten met betrekking tot een keuze zijn 

opgenomen. Een standpunt in de micro-context kan betrekking hebben op de keuze die ook in 

de tekst wordt gemaakt of op een andere keuze.

Aanwijzingen in een standpunt met betrekking tot dezelfde keuze
Overheidsbesluiten zijn vaak ‘gelaagd’ van opzet. In verschillende gedeelten van het besluit 

wordt dan dezelfde informatie verschaft, maar met een verschillend detailniveau. Er kan bij-

voorbeeld sprake zijn van een samenvatting, een hoofdtekst, een toelichting op de hoofdtekst 

en bijlagen met ondersteunende, gedetailleerde informatie. Een gelaagde opzet heeft tot doel 

de toegankelijkheid van het document te vergroten en de selectieve lezer behulpzaam te zijn 

bij het vinden van de benodigde informatie. Een dergelijke opzet van documenten is gebrui-

kelijk in deze institutionele context, waarin besluiten worden genomen op basis van een aan-

zienlijke hoeveelheid gegevens. 

Bij een gelaagde opzet is het mogelijk dat een standpunt in de tekst ook voorkomt in een 

ander gedeelte van het document, bijvoorbeeld in de samenvatting of in een toelichting bij de 

hoofdtekst. Bij de analyse wordt ervan uitgegaan dat het complete document een consistent 

geheel vormt, wat betekent dat het standpunt met betrekking tot een keuze in de tekst over-

eenkomt met het standpunt met betrekking tot diezelfde keuze in een ander gedeelte van het 

document.

De Streekplanherziening woningbouw Zaanstad bestaat uit een hoofdtekst (‘Deel 1 

Beschrijving’) en een toelichting op die hoofdtekst (‘Deel 2 Toelichting’). De eerste keuze in de 

Toelichting is dat ervoor wordt gekozen om te bouwen aan de westkant van Zaanstad, waarbij 

de locatie Oostzanerveld als mogelijkheid afvalt:

(23) DEEL  TOELICHTING

3 Nadere toelichting beleidskeuze

[…]

 3.2. Oostzanerveld
Ten aanzien van de ontwikkelingsrichting van de verstedelijking kiest de provincie voor de west-
kant van Zaanstad. De belangrijkste overweging is van bestuurlijk aard. De Zaanse woningbouw-

produktie dient op Zaans grondgebied plaats te vinden. Bovendien […] Het Oostzanerveld met z’n 

natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische betekenis dient als onderdeel van de bufferzone 

Waterland gehandhaafd en waar nodig versterkt te worden. […]

Deze keuze tussen de oost- en de westkant van Zaanstad ontbreekt in de hoofdtekst. Het is 

echter wel een keuze die het bevoegd gezag in de procedure moet maken en die valt onder 
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de gebondenheden van het bevoegd gezag. De keuze moet dus als standpunt in het besluit 

worden gereconstrueerd:

REC van de westkant en de oostkant/Oostzanerveld heeft de westkant de voorkeur boven de oostkant/

Oostzanerveld

De toelichting biedt niet alleen aanwijzingen voor de reconstructie van een keuze in de hoofd-

tekst, het geldt ook andersom: de hoofdtekst biedt aanwijzingen voor de reconstructie van 

een keuze in de toelichting. In 3.4 van de Toelichting wordt de beleidskeuze gepresenteerd:

(24) 3.4. De uiteindelijke beleidskeuze
[…]

Er resteren in principe vier mogelijkheden om het zgn. 5000 scenario tot uitvoer te brengen (zie 

illustratie 13):

 – Concentratie op de locatie Assendelft-Noord.

 – Combinatie Assendelft-Noord met Guisveld.

 – Combinatie Assendelft-Noord met Westzijderveld.

 – Combinatie Guisveld met Westzijderveld.

De provinciale beleidskeuze gaat uit van de bouwlocatie Assendelft-Noord met een maximale 

omvang van 5.000 woningen (zie illustratie 14).

De beschikbare alternatieven en de keuze zijn hier voorzichtig geformuleerd: er zijn ‘in principe’ 

vier mogelijkheden voor de bouw van 5.000 woningen (Assendelft-Noord en drie combinatie-

alternatieven) en de keuze ‘gaat uit van’ Assendelft-Noord met maximaal 5.000 woningen. Bij 

de keuze voor Assendelft-Noord lijkt de schrijver een slag om de arm te houden. 

De hoofdtekst biedt duidelijkheid. Daarin is de keuze voor Assendelft-Noord voorzien van 

een duidelijke indicator van een keuzecomponent: de provincie ‘kiest’ voor een nieuwe woon-

wijk Assendelft-Noord. Ook is aangegeven dat wordt gekozen voor één bouwlocatie en dus 

niet voor een combinatie van locaties:

(25) DEEL I BESCHRIJVING

[…]

 2.3 Provinciale beleidskeuze 
De provincie kiest beleidsmatig voor een nieuwe woonwijk Assendelft-Noord met een omvang van 

3.000 woningen en met de mogelijkheid om verder te bouwen tot maximaal 5.000 woningen. 
De locatiekeuze Assendelft-Noord is door bestuurlijke afweging van de verschillende belangen tot 

stand gekomen en ligt in het verlengde van de provinciale beleidsuitgangspunten zoals verwoord 

in paragraaf 2.2.. […]

In Assendelft-Noord zal in verschillende opzichten een aantrekkelijke woonwijk tot stand kunnen 

komen. Op regionaal niveau wordt het woonklimaat positief beïnvloed door de nabijheid van 

stad én land en de daarbij horende gebruiksmogelijkheden. De provincie kiest op grond van 
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stedebouwkundige en landschappelijke argumenten, voor concentratie van de verstedelijking op 
één grote bouwlocatie. 

In beginsel is gekozen voor Assendelft-Noord van ca. 5.000 woningen met een bestuurlijk ijkmoment 

bij de totstandkoming van ca. 3.000 woningen waarbij met name de voortgang van het binnenste-

delijk bouwen in Zaanstad (conform de VINEX-afspraken) getoetst zal worden teneinde te beslissen 

over de verdere uitbouw van Assendelft-Noord.

Bij het bereiken van 3.000 woningen zal worden teruggekoppeld naar de statencommissie voor 

de ruimtelijke ordening over de voortgang en benutting van het binnenstedelijk gebied en over de 

ontwikkeling van de woningbehoefte. 

Zodoende wordt verzekerd dat, gezien de woningbehoefte, Zaanstad voor de periode 1995 -2005 

(en wellicht nog langer) voldoende bouwcapaciteit heeft.

Het standpunt in de hoofdtekst maakt ook duidelijk waarom in de toelichting een voorzichtige 

formulering is gebruikt. De bouw van 5.000 woningen is een van de scenario’s is: er wordt 

begonnen met 3.000 woningen en zo nodig wordt dit aantal verhoogd tot maximaal 5.000. 

De keuze die hier voor locatie Assendelft-Noord wordt gemaakt is dus een keuze die uitgaat 

van het 5.000-scenario: als wordt uitgegaan van maximaal 5.000 woningen, dan is Assendelft-

Noord de beste optie.

De slag om de arm in de Toelichting heeft dus niet zozeer betrekking op het maken van 

de locatiekeuze, maar op de gewenste hoeveelheid woningen. Op basis van de eenduidige 

presentatie van de keuze in de hoofdtekst en daarnaast de verklaring voor de voorzichtige 

formulering van de keuze in de Toelichting kan voor zowel de hoofdtekst als de toelichting de 

keuze voor locatie Assendelft-Noord worden gereconstrueerd. Daarbij vallen de in de toelich-

ting gepresenteerde combinatiealternatieven af. De gereconstrueerde keuze luidt:

REC van de mogelijkheden voor de bouw van maximaal 5.000 woningen ‘concentratie op de locatie 

Assendelft-Noord’, ‘combinatie Assendelft-Noord met Guisveld’, ‘combinatie Assendelft-Noord met 

Westzijderveld’ en ‘combinatie Guisveld met Westzijderveld’ heeft de locatie Assendelft-Noord de 

voorkeur boven de drie genoemde combinatiealternatieven

Aanwijzingen in standpunten met betrekking tot andere keuzes
Voor de reconstructie van een keuze in een tekst kunnen andere gemaakte keuzes in het docu-

ment een belangrijke aanwijzing vormen. De gekozen alternatieven van de ene keuze komen 

overeen met de beschikbare alternatieven van de daarop volgende keuze. Deze systematiek 

levert aanwijzingen op voor de identificatie van keuzes en een precieze reconstructie van de 

alternatievencomponenten. Ik licht dit toe aan de hand van een fragment afkomstig uit de 

Tracévaststelling rijksweg 58 (uitgebreider weergegeven in paragraaf 6.2): 

(26) Hierbij bericht ik u heden een besluit te hebben genomen over de projectstudie/MER rijksweg 58, 

rondweg Oostburg. […] Ter toelichting op mijn besluit moge het volgende dienen.

[…] Na afweging van alle belangen heeft de variant KO-1 mijn voorkeur.

Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aantal 
1 mogelijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering bestaande 

situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een
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2 nieuwe weg-alternatief. Handhaving bestaande situatie, het zogenaamde nul-alternatief is als refe-

rentie-alternatief gebruikt omdat het de geconstateerde problemen niet oplost. Het
3 nieuwe weg-alternatief was in eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit 

enerzijds onvoldoende verkeer uit de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een nieuwe 

doorsnijding, gelet op de specifieke omstandigheden, niet in overeenstemming was met de SVV-2 

doelstellingen inzake versnippering. Op verzoek van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 

is deze stelling in een aanvulling nader onderbouwd.

4 Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn voor- 

en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbetering van 

de woon- en leefsituatie betekent.

 Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk 

5 zijn drie varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter 

plaatse alsmede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de 

6 drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van 

Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere varianten het voordeel dat […]

In dit fragment worden zes keuzes gepresenteerd. In de tweede alinea wordt een selectie 

gemaakt waarbij alleen zeven gekozen alternatieven expliciet zijn genoemd (keuze 1). Daarop 

volgen twee keuzes: eerst valt het nulalternatief af (keuze 2), gevolgd door het nieuwe-weg-

alternatief (keuze 3). Voor de reconstructie van deze keuzes kan gebruik worden gemaakt van 

het principe dat de beschikbare alternatieven voor een keuze overeenkomen met de gekozen 

alternatieven van de keuze die eraan voorafgaat.83 Op basis van dit principe kunnen de vol-

gende drie keuzes worden gereconstrueerd:

REC 1 van de beschikbare alternatieven hebben de alternatieven ‘handhaving bestaande situatie’, ‘verbe-

tering bestaande situatie’, vier rondwegvarianten en het nieuwe-wegalternatief de voorkeur boven 

de niet-gekozen alternatieven

REC 2 van de alternatieven ‘handhaving bestaande situatie’, ‘verbetering bestaande situatie’, vier rond-

wegvarianten en het nieuwe-wegalternatief hebben de alternatieven ‘verbetering bestaande 

situatie’, vier rondwegvarianten en het nieuwe-wegalternatief de voorkeur boven het alternatief 

‘handhaving bestaande situatie’

REC 3 van de alternatieven ‘verbetering bestaande situatie’, vier rondwegvarianten en het nieuwe-weg-

alternatief hebben de alternatieven ‘verbetering bestaande situatie’ en vier rondwegvarianten de 

voorkeur boven het nieuwe-wegalternatief

In de derde alinea krijgt het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ een negatieve beoor-

deling: het leidt niet tot een wezenlijke verbetering van de woon- en leefsituatie. In de laatste 

alinea wordt overgestapt naar de volgende keuze, waarbij de vier kernomleidingsvarianten de 

83 Daarnaast zijn er voor de reconstructie van deze keuzes macro-contextuele aanwijzingen nodig; deze wor-
den besproken in paragraaf 6.5.
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beschikbare alternatieven vormen, en is het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ niet 

meer aan de orde. Dit is een aanwijzing dat er in de derde alinea sprake is van een impliciete 

keuze, waarbij het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ afvalt (keuze 4). Het standpunt 

met betrekking tot de keuze in de derde alinea kan, met behulp van de daarop volgende keuze, 

als volgt worden gereconstrueerd:

REC 4 van de alternatieven ‘verbetering bestaande situatie’ en vier rondwegvarianten hebben de vier 

rondwegvarianten de voorkeur boven het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’

Ten slotte volgen twee keuzes in de laatste alinea: de vierde rondwegvariant valt af (keuze 5), 

waarna een van de andere drie varianten wordt gekozen (keuze 6). In de inleiding van het 

besluit staat vermeld dat van alle beschouwde alternatieven kernomleidingsvariant KO1 uit-

eindelijk de voorkeur heeft. Bij de eindkeuze is dus gekozen voor KO1. Micro-contextuele aan-

wijzingen maken de volgende reconstructie mogelijk:

REC 5 van de rondwegvarianten hebben KO1 en twee andere varianten de voorkeur boven de vierde vari-

ant

REC 6 van de rondwegvarianten KO1 en twee andere varianten heeft KO1 de voorkeur boven de andere 

twee

6.4.3 Verwijzingen naar een standpunt met betrekking tot een keuze

De micro-context kan aanwijzingen bevatten in de vorm van verwijzingen naar een standpunt 

met een keuze. Dit kunnen aankondigingen zijn, bijvoorbeeld een leeswijzer waarin een keuze 

wordt aangekondigd of een formulering die direct verwijst naar een keuze of een standpunt 

met betrekking tot een keuze. Verwijzingen kunnen behulpzaam zijn bij zowel het identifice-

ren van keuzes als de reconstructie.

In de inleiding van het overheidsbesluit kan een structuuraankondiging of een leeswijzer 

zijn opgenomen waarin een of meer keuzes worden aangekondigd. Dit is het geval in de toe-

lichting die deel uitmaakt van de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad:

(27) 3 Nadere toelichting beleidskeuze

In dit hoofdstuk wordt de provinciale beleidskeuze met overwegingen toegelicht.

Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen:

 – Omvang en fasering van de nieuwe Zaanse uitbreiding.

 – Afweging tussen uitbreiding aan de westkant versus oostkant.
 – De locaties aan de westkant nader bekeken.

 – De uiteindelijke beleidskeuze.

In deze aankondiging wordt verwezen naar twee keuzes die in de tekst worden gemaakt: een 

afweging tussen de westkant en de oostkant van Zaanstad en de uiteindelijke beleidskeuze, 

die wordt gemaakt uit locaties aan de westkant. Uit de tweede keuze kan worden opgemaakt 

dat bij de eerste keuze de locaties aan de westkant de voorkeur krijgen.
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Een verwijzing staat niet altijd aan het begin van het document, maar kan ook in een van 

de hoofdstukken staan. In de PKB HSL-Zuid zijn aan het begin van hoofdstuk 4, waarin de uit-

eindelijke keuze wordt gemaakt, enkele verwijzingen naar keuzes te vinden. Hiermee wordt 

verwezen naar een keuze in het voorafgaande hoofdstuk 3 en twee keuzes in het hoofdstuk 4:

(28) De integrale afweging van de tracé-opties tussen Schiphol en Rotterdam

De over dit traject in beschouwing genomen tracé-opties bestaan uit drie tracés voor een volledig 

nieuwe hogesnelheidslijn, alsmede uit de BBLN-optie die in hoofdstuk 3 naar voren kwam als het 

enige aanvaardbare alternatief dat de bestaande spoorlijn volgt. Het maken van een keuze op dit 
punt bestaat dus uit twee onderdelen: de afweging tussen de bundelings- en de nieuwe-lijn-optie en 
de keus welk nieuw tracé het beste aan de gestelde doelen beantwoordt.

Eerst wordt gesteld dat er vier beschikbare alternatieven zijn: drie nieuwe tracés en de BBLN-

optie (Bundeling Bestaande Lijn Noord, een tracé waarbij het nieuwe spoor wordt gebundeld 

met het bestaande spoor, dat via Den Haag loopt). Over de BBLN-optie wordt gezegd dat deze 

in het vorige hoofdstuk is geselecteerd, waarmee – in de micro-context – wordt verwezen 

naar een keuze die in hoofdstuk 3 is gemaakt. Dan volgt een vooruitwijzing naar twee keuzes 

in dit hoofdstuk: eerst wordt een selectie gemaakt uit de nieuwe tracés en de BBLN-optie; 

vervolgens wordt uit de nieuwe tracés de uiteindelijke keuze gemaakt. Uit deze opeenvolging 

van keuzes is op te maken dat bij de eerste keuze de BBLN-optie afvalt en de nieuwe tracés de 

gekozen alternatieven zijn. Het zoekproces naar de keuzes in het besluit kan op basis van deze 

aanwijzingen gericht plaatsvinden.

6.4.4 Aanwijzingen in de argumentatie en subargumentatie 

Subargumentatie met betrekking tot informatie over de alternatieven kan niet alleen een 

aanwijzing in de tekst vormen (zoals beschreven in 6.3.3), maar ook in de micro-context. In een 

ander gedeelte van het besluit kan een tabel zijn opgenomen met informatie over de alter-

natieven, bijvoorbeeld de vergelijkingstabel uit het MER. Deze tabel bevat vaak aanwijzingen 

voor een precieze reconstructie van de alternatievencomponenten. 

Een ander soort tabel staat in de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (1995), op de laatste 

pagina (Kamerstukken II, 1994-1995, 23 772, nr. 6, p. 4):

(29) Kosten autosnelweg westoever (inclusief lokale maatregelen) 
(in miljoenen guldens) 
Projectnota/MER

Extra autoweg Roermond-Sint Joost (gemeente Roermond) 100

Passage Swalmen (tunnel bij het station, brug over de Swalm) (gemeente Swalmen) 60

Compenserende maatregelen

Structuurschema Groene Ruimte 50

Verlengde tunnel onder de Roer en spoorlijn Roermond-Sittard (met 

westelijke situering ten opzichte van de spoorlijn) 70

Totaal 830
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De informatie in de tabel heeft betrekking op de gemaakte tracékeuze en specifiek op één 

alternatief: een autosnelweg op de westoever. Dat hier alleen over het westoevertracé 

informatie wordt verstrekt, vormt een aanwijzing voor de reconstructie van de in het besluit 

gemaakte keuze voor een autosnelweg op de westoever van de Maas.

6.5 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context

Bij de reconstructie van een standpunt met betrekking tot een keuze kan gebruik worden 

gemaakt van aanwijzingen in de macro-context (6.5.1) en de intertekstuele context van een 

overheidsbesluit (6.5.2). De macro-context wordt gevormd door de institutionele context van 

overheidsbesluitvorming op basis van m.e.r. en de factoren die daarin van invloed zijn op de 

motivering van een keuze. Deze institutionele factoren zijn in hoofdstuk 5 geïntegreerd in de 

analysestructuur. De intertekstuele context bestaat uit documenten die zijn verbonden met 

de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure.

6.5.1 Aanwijzingen in de vorm van institutionele factoren 

Institutionele factoren – kenmerkende eigenschappen van de institutionele context – vormen 

aanwijzingen voor het herkennen van de keuzecomponent van het standpunt en de alterna-

tievencomponenten. Voor een precieze reconstructie zijn meestal ook aanwijzingen nodig uit 

documenten in de intertekstuele context.

De identificatie van een keuzecomponent
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor keuzes die worden gemaakt als onderdeel van de 

m.e.r.-/besluitvormingsprocedure. Voor het besluit betekent dit dat het bevoegd gezag een 

standpunt inneemt met betrekking tot de uiteindelijke keuze en ook met betrekking tot de 

keuzes die daar in de procedure aan zijn voorafgegaan en waar de uiteindelijke keuze op is 

gebaseerd. De analysestructuur is in paragraaf 5.6 op dit punt als volgt gepreciseerd:

Het bevoegd gezag neemt een standpunt in met betrekking tot de uiteindelijke keuze die het heeft 

gemaakt uit de verzameling binnen de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure te beschouwen alternatieven, 

en met betrekking tot de keuzes (voorselecties) uit de verzameling alternatieven die binnen de proce-

dure aan de uiteindelijke keuze zijn voorafgegaan en daarvoor de basis hebben gevormd. 

In de tekst kan eerst een keuze worden genoemd die voorafgaand aan de procedure is gemaakt 

en deel uitmaakt van de voorgeschiedenis van het project. Keuzes die buiten de procedure zijn 

gemaakt worden niet als kandidaat voor een standpunt geïdentificeerd. In het volgende voor-

beeld uit de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (1994) worden enkele keuzes gepresenteerd die 

hebben plaatsgevonden voordat de besluitvormingsprocedure waar het besluit deel van uit-

maakt van start ging:
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(30) Voorgeschiedenis

Aan de tracé/MER studie zijn in het verleden reeds 3 studies vooraf gegaan. Eind jaren zeventig 

verscheen de studie “nota rijksweg 73, de ruggegraat van Limburg”. Op basis daarvan stelde de 

toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in 1982 een tracé voor het noordelijke gedeelte van 
rijksweg 73 vast; rijksweg 73-Noord, tussen Boxmeer, Venray en Venlo. Daarbij werd gelijktijdig beslist 

dat voor rijksweg 73-Zuid, gelet op de kwetsbaarheid van het tussen Venlo en St.Joost te doorsnij-

den gebied twee aanvullende studies moesten worden verricht. Eind 1983 verschenen de “Aanvul-

lende nota rijksweg 73” en de “Notitie nadere uitwerking Lateraalkanaaltracé”.

In 1985 werd door mijn voorgangster op grond van deze twee aanvullende studies een tracé voor 
rijksweg 73-Zuid op de oostoever van de Maas vastgesteld, uit te voeren als autosnelweg. Uniek in 

deze is, dat de Tweede Kamer de minister over dat besluit ter verantwoording riep. Uiteindelijk 

bleef het tracébesluit van 1985 met betrekking tot rijksweg 73-Zuid overeind.

De eerder gemaakte keuzes ten aanzien van het tracé voor de rijksweg gingen aan de proce-

dure vooraf en vormen dus geen standpunten in het geanalyseerde besluit.

Als de initiatiefnemer in het MER al een of meer voorselecties heeft gemaakt en gemoti-

veerd, kan het bevoegd gezag deze keuzes inclusief de argumentatie daarvoor overnemen in 

het besluit. Het bindt zich daarmee zelf ook aan het standpunt met betrekking tot die keuze. 

In de analysestructuur is deze institutionele factor als volgt verwoord:

De keuzes die aan de eindafweging voorafgaan, kunnen door het bevoegd gezag in het besluit zijn 

gemaakt, of ze kunnen in het MER zijn gemaakt en door het bevoegd gezag zijn overgenomen in het 

besluit.

In de Tracévaststelling rijksweg 58 worden ten minste twee keuzes beschreven die vooraf-

gaand aan het besluit zijn gemaakt: het alternatief ‘handhaving bestaande situatie’ en het 

nieuwe-wegalternatief zijn in het MER als mogelijkheid afgevallen:

(31) Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aantal moge-

lijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering bestaande 

situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een

MER nieuwe weg-alternatief. Handhaving bestaande situatie, het zogenaamde nul-alternatief is als refe-

rentie-alternatief gebruikt omdat het de geconstateerde problemen niet oplost. Het

MER nieuwe weg-alternatief was in eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit 

enerzijds onvoldoende verkeer uit de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een nieuwe 

doorsnijding, gelet op de specifieke omstandigheden, niet in overeenstemming was met de SVV-2 

doelstellingen inzake versnippering. Op verzoek van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 

is deze stelling in een aanvulling nader onderbouwd.

Het alternatief ‘handhaving bestaande situatie’ ofwel het nulalternatief is als ‘referentie-

alternatief’ gebruikt. Dit is een ‘institutionele’ formulering, die inhoudt dat het alternatief 

geen reëel alternatief vormt, maar slechts dient als referentiepunt voor de andere alternatie-

ven. Dat het alternatief ‘handhaving bestaande situatie’ als referentiealternatief is gebruikt, 

betekent dus dat het is afgevallen. In de analysestructuur is vermeld dat de aanduiding van 

een alternatief als ‘referentiealternatief’ kan betekenen dat een keuze wordt gemaakt:
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Het nulalternatief hoeft geen reëel alternatief te zijn, het fungeert in ieder geval als referentiealternatief.

Het nieuwe-wegalternatief is ‘in beperkte mate uitgewerkt’, wat in de context van het m.e.r.-

onderzoek moet betekenen dat het alternatief als mogelijkheid is afgevallen. 

Beide keuzes worden in het besluit in een rapporterende stijl beschreven. Het bevoegd 

gezag is echter wel aan de keuzes gebonden: het neemt met betrekking tot beide keuzes een 

standpunt in. Deze standpunten zijn in de tekst te herkennen op basis van de macro-contex-

tuele aanwijzing dat het bevoegd gezag verantwoordelijk is voor de keuzes die als onderdeel 

van de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure zijn gemaakt en de aanwijzing in de vorm van een 

institutionele formulering (‘referentie-alternatief’).

In de eerste regel van fragment (31) is aangegeven dat zeven oplossingen zijn geformu-

leerd. Het is bij de analyse de vraag of deze alternatieven het uitgangspunt vormen voor de 

procedure of dat het bevoegd gezag hier al een keuze maakt uit een grotere hoeveelheid alter-

natieven. Om dit te kunnen bepalen moet duidelijk zijn van welke alternatieven in de proce-

dure moet worden uitgegaan. 

Een macro-contextuele aanwijzing voor het vaststellen van de verzameling alternatieven 

die het uitgangspunt vormt voor de procedure en voor de discussie die daarin wordt gevoerd, 

wordt gevormd door de wettelijke regel dat naast het voornemen altijd het nulalternatief en 

de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven’ (waaronder in ieder geval het meest 

milieuvriendelijke alternatief) moeten worden onderzocht. In de richtlijnen voor het MER kan 

zijn bepaald welke alternatieven hiertoe behoren of op welke wijze deze alternatieven moeten 

worden geselecteerd. Ontbreken dergelijke richtlijnen, dan moeten de alternatieven worden 

onderzocht waarvan mag worden aangenomen dat ze tot deze verzameling behoren. Er moet 

ook worden gekeken naar het MER: de redelijkerwijs te beschouwen alternatieven zijn daarin 

in principe uitgewerkt. Of dat is gebeurd, is bij een definitief besluit getoetst door de Com-

missie m.e.r. In de analysestructuur zijn deze institutionele factoren als volgt geformuleerd:

De verzameling met te beschouwen alternatieven die het uitgangspunt vormt voor de te maken keuzes 

bestaat uit de voorgenomen activiteit, het nulalternatief en de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen’ 

alternatieven (waaronder in ieder geval het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)).

De redelijkerwijs te beschouwen alternatieven zijn alternatieven waarvan het bevoegd gezag in de richt-

lijnen voor het MER heeft bepaald dat ze de ‘redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven’ vor-

men of die voldoen aan richtlijnen die aangeven op welke wijze ze moeten worden geselecteerd. Als 

specifieke richtlijnen onbreken, bestaat de verzameling met redelijkerwijs te beschouwen alternatieven 

uit alternatieven waarvan mag worden aangenomen dat ze tot die verzameling behoren, omdat ze vallen 

binnen de doelstelling van de activiteit (mits ze reëel – dat wil zeggen technisch mogelijk en betaalbaar – 

zijn en vallen onder de competentie van de initiatiefnemer), de reikwijdte van het besluit, de bevoegdheid 

van het bevoegd gezag en het kaderstellend ( juridisch gefundeerd) beleid. 

De alternatieven die in het MER zijn beschouwd vormen in principe de redelijkerwijs te beschouwen alter-

natieven. Of in het MER is uitgegaan van een aanvaardbare verzameling alternatieven, is beoordeeld in 

de aanvaardbaarheidsbeoordeling (ontwerpbesluit) en in het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. 

(definitief besluit). Als het bevoegd gezag van deze oordelen wil afwijken, moet dit worden gemotiveerd.
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Voor fragment (31) over rijksweg 58 kan in het MER of in de richtlijnen (intertekstuele context) 

worden nagegaan of de zeven alternatieven het uitgangspunt voor de procedure vormen of 

dat dit een keuze is die in het MER is gemaakt en die het bevoegd gezag in het besluit over-

neemt. In het laatste geval neemt het bevoegd gezag in het besluit ook met betrekking tot 

deze keuze een standpunt in.

De identificatie van alternatievencomponenten
De identificatie van alternatievencomponenten in een besluit kan plaatsvinden aan de hand 

van macro-contextuele aanwijzingen die betrekking hebben op de beschouwde alternatieven. 

Deze aanwijzingen zijn gespecificeerd in de analysestructuur:

Een keuze heeft betrekking op een van de drie kwesties uit het hoofdstandpunt: de toelaatbaarheid dan 

wel wenselijkheid van de activiteit, de plaats van de activiteit en de wijze van uitvoering.

Afhankelijk van de gemaakte keuzes kunnen de volgende soorten alternatieven relevant zijn:

 – de voorgenomen activiteit, het nulalternatief (de autonome ontwikkeling ofwel ‘niets doen’) en vaak 

ook een nulplusalternatief (een beperkte aanpassing van de bestaande situatie); 

 – locatiealternatieven (in ieder geval bij tracéprocedures en bij ruimtelijke plannen: streekplan, bestem-

mingsplan en Planologische Kernbeslissing);

 – uitvoeringsalternatieven (bij industriële projecten bijvoorbeeld: proceskeuze, grondstoffen, vorm-

geving; bij infrastructurele projecten bijvoorbeeld: autoweg of snelweg, aantal rijstroken, ligging ten 

opzichte van het maaiveld, uitvoering met een tunnel of een verdiepte bak; alternatieven in tijd);

 – het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).

Een macro-contextuele aanwijzing is dat het soort besluitvormingsprocedure dat wordt 

gevolgd bepalend kan zijn voor het soort alternatieven dat wordt afgewogen. In een besluit kan 

over het type procedure informatie worden verstrekt. In de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid 

(1995) wordt in de eerste zin van de tekst vermeld dat een tracé-/m.e.r.-procedure is gevolgd:

(32) Ten behoeve van de tracévaststelling van rijksweg 73, gedeelte Venlo-Sint Joost, is een gecombi-

neerde tracé-/m.e.r.-procedure doorlopen. […]

In een dergelijke procedure worden in ieder geval tracéalternatieven onderzocht en afgewo-

gen. Er moeten in het besluit dus tracékeuzes en tracéalternatieven worden geïdentificeerd.

Bij het herkennen van de alternatievencomponenten kan gebruik worden gemaakt van 

kennis over termen die in de institutionele context worden gebruikt om bepaalde soorten 

alternatieven aan te duiden. Behalve algemene benamingen als ‘alternatief’, ‘optie’ en ‘moge-

lijkheid’, kunnen preciezere aanduidingen zijn gebruikt, zoals ‘bouwlocatie’, ‘bandbreedte’ en 

‘tracé’. In de volgende voorbeelden (Streekplanherziening woningbouw Zaanstad en PKB HSL-

Zuid) duiden de formuleringen ‘bouwlocatie’ en ‘tracé’ op altermatieven:

(33) De provinciale beleidskeuze gaat uit van de bouwlocatie Assendelft-Noord met een maximale 

omvang van 5.000 woningen.

Uiteindelijk is het op grond van de navolgende motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, 

inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aangeduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.
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6.5.2 Aanwijzingen in documenten gerelateerd aan de m.e.r.-/
besluitvormingsprocedure

Voor de identificatie en de reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze kan 

gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de intertekstuele context. Ik richt me op twee 

soorten bronnen: documenten die afkomstig zijn uit de m.e.r.-procedure en documenten die 

een rol spelen in de besluitvormingsprocedure.

Documenten gerelateerd aan de m.e.r.-procedure
Documenten in de m.e.r.-procedure kunnen bij de analyse duidelijkheid bieden over de verza-

meling alternatieven die het uitgangspunt vormt voor de procedure, keuzes die voorafgaand 

aan het besluit zijn gemaakt en de alternatieven die bij die keuzes zijn afgewogen. Ik bespreek 

de richtlijnen voor het MER en het MER zelf.

De richtlijnen voor het MER kunnen uitsluitsel geven over de verzameling alternatieven die in 

de procedure als uitgangspunt moet worden beschouwd. In de Tracévaststelling rijksweg 58 

wordt beschreven dat een zevental alternatieven is geformuleerd:

(34) Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aan-

tal mogelijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering 

bestaande situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een nieuwe 

weg-alternatief. 

De richtlijnen vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat (1990, p. 6) maken dui-

delijk dat dit precies de alternatieven zijn die in de procedure moesten worden onderzocht:

(35) 4.1 Alternatieven
De keuze van de alternatieven moet gerelateerd zijn aan de probleemstelling en het doel van 

het voornemen. De keuze van de in beschouwing te nemen alternatieven en varianten in de Pro-

jectnota/MER dient zorgvuldig te worden gemotiveerd, alsook het selectieproces waaruit een 

voorkeursalternatief naar voren kan komen danwel bepaalde alternatieven kunnen afvallen. De 

beschrijving van de alternatieven zal wat betreft de diepgang en detaillering vergelijkbaar moeten 

zijn.

4.2.1 Nul-alternatief […]

4.2.2 Nulplus-alternatief […]

4.2.3 Kernomleiding-alternatief […]

4.2.4 Nieuwe weg-alternatief […]

4.2.5 Mobiliteitsgeleidende en milieubeschermende maatregelen […]

De set met zeven alternatieven vormt dus het uitgangspunt voor de besluitvorming. Over de 

status van het nulalternatief zegt de minister (het bevoegd gezag) het volgende: 
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(36) 4.2.1 Nul-alternatief 
[…]

Op grond van het bovenstaande dient aangegeven te worden of het nul-alternatief als redelijker-

wijs te beschouwen alternatief in aanmerking komt in het licht van de uitgewerkte probleemstel-

ling.

Indien dit niet het geval kan zijn, zoals in de startnota als uitgangspunt is genoteerd, dient het nul-

alternatief met betrekking tot alle andere alternatieven en varianten als referentiekader te worden 

uitgewerkt en gebruikt.

In de richtlijnen beschouwt de minister het nulalternatief vooralsnog als een reëel alternatief. 

De keuze om deze optie te laten afvallen is in het MER gemaakt en wordt in het besluit door de 

minister overgenomen. In het besluit is zij dus gebonden aan het standpunt met betrekking 

tot het laten afvallen van dit alternatief:

REC van de alternatieven ‘handhaving bestaande situatie’, ‘verbetering bestaande situatie’, vier rond-

wegvarianten en het nieuwe-wegalternatief hebben de alternatieven ‘verbetering bestaande 

situatie’, vier rondwegvarianten en het nieuwe-wegalternatief de voorkeur boven het alternatief 

‘handhaving bestaande situatie’

Het MER kan helderheid bieden over onderdelen van het besluit die zijn overgenomen uit 

het MER, zoals alternatieven die zijn onderzocht en keuzes die in het MER zijn gemaakt. In 

de Tracé vaststelling rijksweg 58 wordt meermalen verwezen naar ‘kernomleidingsvarianten’, 

zonder dat deze op een onderscheidende manier zijn aangeduid:

(37) Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn drie 
varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse als-

mede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik 
uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. 

Deze variant heeft […]

In het MER is te vinden dat deze varianten zijn genummerd als kernomleidingsvarianten KO1, 

KO2, KO3 en KO4. De variant die in het MER is afgevallen, is KO4. Op KO1 valt de keuze van de 

minister. Met behulp van de aanwijzingen in het MER kunnen de alternatievencomponenten 

in de standpunten precies worden gereconstrueerd:

REC  van de kernomleidingsvarianten KO1, KO2, KO3 en KO4 hebben de varianten KO1, KO2 en KO3 de 

voorkeur boven KO4

REC  van de kernomleidingsvarianten KO1, KO2 en KO3 heeft KO1 de voorkeur boven KO2 en KO3

Het MER kan ook duidelijkheid bieden over keuzes in het besluit die uit het MER afkomstig 

zijn. Ik illustreer dit aan de hand van de Streekplanuitwerking IBF, waarin te lezen is dat in het 

MER vier locaties voor het IBF zijn uitgewerkt:

(38) Om nog meer informatie te krijgen over de milieugevolgen van de aanleg van een IBF op de lokatie 

De Kavels bij Heerenveen, in vergelijking tot enkele andere op basis van het Streekplan Friesland 
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1994 mogelijke IBF-locaties, gaat deze Streekplanuitwerking vergezeld van een milieu-effectrapport 

(MER). In dit MER worden vier potentiële IBF-lokaties (zie afbeelding 2) beschreven, wordt verant-

woord waarom deze lokaties in potentie IBF-lokaties zijn en worden ze met elkaar vergeleken op de 

milieugevolgen van een IBF.

De vier beschouwde locaties zijn Leeuwarden, Drachten, Heerenveen-Joure en Heerenveen De 

Kavels. Er waren in de procedure echter nog meer locaties relevant. In het besluit en in het MER 

is aangegeven dat de voorselectie van de locaties heeft plaatsgevonden op basis het Streek-

plan Friesland 1994, dat voor dit besluit het beleidskader vormt. De Commissie m.e.r. nam 

met de onderbouwing in het MER geen genoegen en vroeg om een nadere motivering van 

de gemaakte voorselectie, zo blijkt uit het toetsingsadvies (p. 5): ‘Het MER geeft een beperkt 

inzicht in de wijze van voorselectie van locatie-alternatieven. Het betreft met name de con-

clusie om de locatie ten oosten van Drachten en ten westen van Leeuwarden niet verder te 

beschouwen.’ Hieruit blijkt dat er inderdaad nog twee andere locaties waren. In de Toelichting 

op het MER naar aanleiding van het herziene concept-advies van de Cmer (Provincie Friesland/

DHV, 1995, p.1) gaat de initiatiefnemer hierop in:

(39) 1- Voorselectie locatie-alternatieven: het zoekproces

Intro

In het MER is aangegeven dat de selectie van de locatie-alternatieven is gebaseerd op het recent 
vastgestelde Streekplan Friesland. […] Het Streekplan is tot stand gekomen door vanuit een aantal 

invalshoeken naar Friesland te kijken, […] De invalshoeken hebben tesamen geleid tot o.a. het 

aanwijzen van vijf stedelijke ontwikkelingsgebieden in Friesland.

Alleen in deze stedelijke ontwikkelingsgebieden mogen grootschalige industrieterreinen, zoals het 

IBF, op voorraad worden ontwikkeld. […]

Uitsluitende fase

Zoals in het Streekplan, bovengenoemde beleidsnotitie en het MER aangegeven, is ons beleid met 

betrekking tot stedelijke ontwikkelingsgebieden Sneek en Harlingen-Franeker gericht op de ontwik-

keling van andersoortige (grootschalige) bedrijvigheid dan bedrijvigheid met een IBF-signatuur.

Binnen de stedelijke ontwikkelingsgebieden Heerenveen-Joure, Leeuwarden en Drachten is naast de 
voorkeurslocatie Heerenveen-De Kavels gekozen voor drie locatie-alternatieven. Over het waarom 

van het afvallen van nog twee potentiële locatie-alternatieven, Leeuwarden-west en Drachten-oost, 

kan het volgende worden opgemerkt:

Hieruit blijkt dat de vier locaties stapsgewijs zijn geselecteerd. In het Streekplan Friesland 1994 

zijn vijf stedelijke ontwikkelingsgebieden gekozen: Heerenveen-Joure, Leeuwarden, Drachten, 

Sneek en Harlingen-Franeker; de laatste twee gebieden vallen in het streekplan als mogelijk-

heden af. Binnen de resterende drie gebieden zijn zes locaties uitgewerkt, zo valt op te maken 

uit de laatste alinea. In het MER zijn vier van deze locaties uitgewerkt, waaronder Heeren-

veen-De Kavels. Daarnaast waren er nog twee opties, Leeuwarden-West en Drachten-Oost; de 
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laatste twee heeft de initiatiefnemer in het MER laten afvallen. In het besluit is de stap van zes 

naar vier alternatieven impliciet gelaten, maar het bevoegd gezag is daar wel aan gebonden. 

Het volgende standpunt moet worden gereconstrueerd:

REC van de zes locaties Leeuwarden, Drachten, Heerenveen-Joure, Heerenveen De Kavels, Leeuwarden-

west en Drachten-oost hebben de locaties Leeuwarden, Drachten, Heerenveen-Joure en Heeren-

veen De Kavels de voorkeur boven Leeuwarden-west en Drachten-oost

Documenten gerelateerd aan de besluitvormingsprocedure
Naast documenten in de m.e.r.-procedure kunnen ook documenten die een rol spelen in de 

besluitvormingsprocedure aanwijzingen bieden voor de reconstructie. Deze documenten kun-

nen divers van aard zijn, bijvoorbeeld rapporten of plannen die het beleidskader vormen voor 

het besluit, onderzoeksrapporten met informatie over andere aspecten dan de milieuaspec-

ten, adviezen en notulen van vergaderingen. 

Een illustratie hiervan vormt de reconstructie van keuzes in de Streekplanherziening 

woningbouw Zaanstad. Hiervoor is de reconstructie van een aantal keuzes besproken op basis 

van aanwijzingen in de tekst en in de micro-context. Een andere keuze kan worden gerecon-

strueerd met behulp van intertekstuele aanwijzingen. In ‘Deel 1 Beschrijving’ wordt gekozen 

voor locatie Assendelft-Noord:

(40) DEEL I BESCHRIJVING 

2.3 Provinciale beleidskeuze 
De provincie kiest beleidsmatig voor een nieuwe woonwijk Assendelft-Noord met een omvang van 

3.000 woningen en met de mogelijkheid om verder te bouwen tot maximaal 5.000 woningen. […]

De onderzochte alternatieven Guisveld en Westzanerveld maken deel uit van de Noordhollandse 

‘natte’ veeweidegebieden en hebben een nationale en zelfs internationale betekenis. […]

De provincie kiest op grond van stedebouwkundige en landschappelijke argumenten, voor concen-
tratie van de verstedelijking op één grote bouwlocatie. 

Locatie Assendelft-Noord wordt in het middelste gedeelte van de tekst afgewogen tegen de 

alternatieven Guisveld en Westzijderveld, twee waardevolle natuurgebieden. Hieruit lijkt 

Assendelft-Noord te worden gekozen. In de slotalinea wordt vervolgens gesteld dat (op grond 

van stedebouwkundige en landschappelijke argumenten) is gekozen voor één locatie. Dit is 

een aparte keuze, waarbij eventuele combinatiealternatieven afvallen. 

In deel 2 van het besluit (‘Toelichting’) worden de combinatiealternatieven al eerder 

geïntroduceerd: 

(41) DEEL  TOELICHTING

3.3. De locaties aan de westkant nader bekeken
In deze stap worden de potentiële mogelijkheden van Assendelft-Noord, Guisveld en Westzij-

derveld nader beschreven en afgewogen. Het gaat daarbij om het bouwen van 5.000 woningen. 



151

Gebouwd kan worden op 1 locatie dan wel gecombineerd op 2 locaties. De bouwstenen voor deze 

paragraaf zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 

In het vervolg van deze paragraaf worden alleen de drie afzonderlijke locaties Assendelft-

Noord, Guisveld en Westzijderveld beoordeeld. De mogelijkheid om delen van locaties met 

elkaar te combineren komt pas weer in beeld in de volgende paragraaf, als de uiteindelijke 

keuze wordt gemaakt (Provincie Noord-Holland, 1994a, p. 15):

(42) 3.4. De uiteindelijke beleidskeuze
[…]

De voor- en nadelen van de afzonderlijke locaties zijn kort beschreven in paragraaf 3.2 en 3.3.

Verder is aangegeven dat het volledig benutten van Guisveld en Westzijderveld met 5.000 niet 

reëel te noemen is.

Er resteren in principe vier mogelijkheden om het zgn. 5000 scenario tot uitvoer te brengen (zie 

illustratie 13):

 – Concentratie op de locatie Assendelft-Noord.

 – Combinatie Assendelft-Noord met Guisveld.
 – Combinatie Assendelft-Noord met Westzijderveld.
 – Combinatie Guisveld met Westzijderveld.

De provinciale beleidskeuze gaat uit van de bouwlocatie Assendelft-Noord met een maximale 

omvang van 5.000 woningen (zie illustratie 14). 

In 3.4 wordt locatie Assendelft-Noord afgewogen tegen drie combinatiealternatieven. Het is 

nu de vraag of de drie combinatiealternatieven ook al een rol spelen in de afweging van de 

afzonderlijke locaties Assendelft-Noord, Guisveld en Westzijderveld. In dit fragment wordt 

de suggestie gewekt dat sprake is van een stapsgewijs beslisproces waarbij eerst Guisveld 

en Westzijderveld en vervolgens de combinatiealternatieven afvallen. De hoofdtekst daaren-

tegen wijst erop dat eerst een afweging wordt gemaakt van de drie locaties en daarna een 

aparte afweging van Assendelft-Noord en de combinatiemogelijkheden.

De intertekstuele context biedt in dit geval aanwijzingen voor de reconstructie. Uit notu-

len van de vergadering van Provinciale Staten waarin het besluit uiteindelijk is vastgesteld 

(21 maart 1994), blijkt dat het in de discussie uiteindelijk draaide om de afweging van de drie 

locaties Assendelft-Noord, Westzijderveld en Guisveld. Een keuze voor Assendelft-Noord zou 

ongunstig zijn voor de landbouw in het gebied, een keuze voor een van de andere locaties zou 

schade toebrengen aan de natuur. Een van de sprekers, lid van gedeputeerde staten, zei hier-

over (Provincie Noord-Holland, 1994a, p. 15):

(43) In wezen gaat het bij het maken van de uiteindelijke keuze om de afweging tussen de natuurbe-

langen versus de agrarische belangen – dat is uiteindelijk de kern van de zaak. Daarbij hebben de 

natuurbelangen en de onvervangbare natuurwaarden het uiteindelijk gewonnen van de agrarische 

belangen. Ten aanzien van de agrarische belangen treedt inderdaad een verlies op, een verlies dat 

voor een belangrijk deel beperkt wordt door de schadevergoedingsregelingen die van toepassing 

zijn. In een aantal gevallen vindt er bedrijfsverplaatsing plaats. Wat dat betreft proberen wij de 

mensen in de agrarische bedrijfsvoering daadwerkelijk behulpzaam te zijn.



152

Over de combinatiealternatieven was men het eens: die werden afgewezen vanwege de ver-

snipperende effecten voor het landschap (Provincie Noord-Holland, 1994a, p. 15):

(44) In de tweede plaats wil ik benadrukken dat de meerderheid van gedeputeerde staten ervoor geko-

zen heeft één grote bouwlocatie te nemen en niet te gaan versnipperen. Dat is ook onderlijnd door 

enkele sprekers; een versnippering heeft te veel nadelige gevolgen, terwijl één grote bouwlocatie 

die nadelen beperkt.

Uit deze notulen blijkt dat het idee van combinatiealternatieven werd verworpen, en dat 

de afweging uiteindelijk de drie afzonderlijke locaties betrof. Dit is een argument om in het 

besluit in ieder geval een afweging tussen de drie locaties te reconstrueren, zonder de combi-

natiealternatieven. Daarnaast moet een afweging van Assendelft-Noord en drie combinatie-

alternatieven worden gereconstrueerd, die ook in de Toelichting expliciet is weergegeven. Dat 

betekent dat twee ‘deelkeuzes’ worden gereconstrueerd:

REC van Guisveld, Westzijderveld en Assendelft-Noord heeft Assendelft-Noord de voorkeur boven Guis-

veld en Westzijderveld

REC van Assendelft-Noord en drie combinatiealternatieven (AN+GV, AN+WZV en GV+WZV) heeft 

Assendelft-Noord de voorkeur boven de drie combinatiealternatieven

Dat de afweging tussen de drie locaties centraal staat, blijkt ook uit een interview in Kenmer-

ken met MER-maker Bosma van de provincie Noord-Holland (Berkenbosch, 1995, pp. 12-13). 

Over het politieke voortraject zegt hij het volgende:

(45) Het is een project met een lange voorgeschiedenis. Al ergens in de jaren tachtig had de gemeente 

Zaanstad besloten dat ze buitenstedelijk wilde uitbreiden. Voor Zaanstad was het ook al lang een 

uitgemaakte zaak waar dat zou moeten gebeuren: op de locatie Assendelft-Noord. Als provincie 

heb je dan de taak alternatieven in beeld te brengen, drie stuks in dit geval [Westzijderveld, Guis-

veld, Oostzanerveld]. Alleen: dat waren alledrie natuurgebieden en dat was voor Zaanstad een 

argument om tegengas te geven. Maar de provincie heeft de poot strak gehouden, met het idee: 

als een van die alternatieven geschikter blijkt dan Assendelft-Noord, dan hebben we daar een goed 

onderbouwd verhaal voor. Komt daarentegen geen van de alternatieven er beter uit, dan is de zaak 

ook helder en kunnen we de discussie over het bebouwen van die natuurgebieden voorlopig weer 

vijftien jaar doorschuiven.

De belangrijkste afweging die in de procedure werd gemaakt was de afweging tussen Assen-

delft-Noord en de twee natuurgebieden. Met betrekking tot de keuze uit die drie alternatieven 

neemt het bevoegd gezag in ieder geval een standpunt in.

Ten slotte volgt hier een voorbeeld van een analyse waarin gebruik moet worden gemaakt van 

verschillende soorten aanwijzingen, uit de tekst, de micro-context, macro-context en intertek-

stuele context. In het Bestemmingsplan windmolenpark Eemshaven wordt een aantal locaties 

beschreven voor de aanleg van een windmolenpark:
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(46) 2 Beschouwde locaties

2.1 Afweging locaties

Reeds in 1990 is door de provincie Groningen een beknopte locatiestudie uitgevoerd naar de 

geschiktheid van diverse gebieden voor realisatie van een grootschalig windmolenpark. […] Op 

basis van deze studie zijn de Eemshaven en omgeving en de haven van Delfzijl en omgeving als 

meest geschikte gebieden aangemerkt.

Deze gebieden zijn nader in beschouwing genomen in een planologische haalbaarheidsstudie van 

EDON (1992), in voorstudies die door Kenetech zijn uitgevoerd (1992, 1993) en in het opgestelde 

Milieu Effect Rapport (1994). Op grond van deze studies hebben voor de beschouwde (deel)locaties 

binnen de gemeente Eemsmond ten behoeve van de realisatie van een grootschalig windmo-

lenpark de volgende overwegingen een rol gespeeld:

Eemshaven en omgeving:
Voor de Oostlob van het havengebied geldt […]

Voor de Westlob gelden […]

Voor het Defensieterrein geldt […]

Mogelijkheden zijn beschouwd om molens te plaatsen ten noorden van Spijk. Hierbij zijn 

beschouwd: […]

Bij plaatsing van de molens langs de spoorlijn van het Eemshaventerrein naar Roodeschool dient […]

Eems- en Emmapolder:
[…]

Eerst wordt beschreven dat in een locatiestudie van de provincie Groningen twee zoekgebie-

den als beste naar voren zijn gekomen: de gebieden Eemshaven en omgeving en de haven van 

Delfzijl en omgeving. Vervolgens wordt aangegeven dat in enkele studies een aantal (deel-)

locaties binnen de gemeente Eemsmond zijn beschouwd. Deze (deel)locaties worden achter-

eenvolgens besproken: ten eerste locaties in de Eemshaven (de Oostlob van het havengebied, 

de Westlob, het Defensieterrein, het gebied ten noorden van Spijk, het gebied langs de spoor-

lijn van het Eemshaventerrein naar Roodeschool); ten tweede de Eems- en Emmapolder. Bin-

nen de zoekgebieden zijn de aangegeven locaties als mogelijke locaties geselecteerd.

In de volgende paragraaf wordt gekozen voor de locatie Eemshaven in combinatie met de 

Eems- en Emmapolder Oost:

(47) 2.2 Locatie Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapolder Oost

Algemeen
Deze locatie is in het Milieu Effect Rapport in beschouwing genomen nadat de te verwachten 

milieu-effecten op de bovengenoemde locaties beschreven waren. Rekening houdend met de in 
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het MER beschreven milieu-effecten en met ruimtebeslag en windaanbod heeft de realisatie van 

het park op de Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapolder Oost de voorkeur. De locatie 

bestaat uit drie deellocaties te weten:

 ̆ de dijk om de westelijke lob van de Eemshaven;

 ̆ het deel van het industrieterrein Eemshaven dat bekend staat als het defensieterrein;

 ̆ het oostelijk deel van de Eems- en Emmapolder dat is gelegen binnen de immissiegrens zoals 

aangegeven in het Streekplan Groningen. […]

De keuze die hier kan worden gereconstrueerd is:

REC van de (deel)locaties in de Eemshaven en de Eems- en Emmapolder heeft de combinatie van de 

dijk op de Westlob, het Defensieterrein en het oostelijke deel van de Eems- en Emmapolder (d.w.z. 

alternatief ‘Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapolder Oost’) de voorkeur

Deze keuze is problematisch: het verband tussen de beschikbare en geselecteerde alternatie-

ven is onduidelijk. Er wordt namelijk niet gekozen voor een van de beschikbare alternatieven, 

maar voor een combinatie van alternatieven. Het is zelfs ingewikkelder: er wordt gekozen voor 

een combinatie van delen van de locaties (namelijk de dijk om de Westlob en het oostelijk deel 

van de Eems- en Emmapolder). Deze keuze voor een combinatiealternatief komt voor de lezer 

als een verrassing: er heeft geen afweging van dit combinatiealternatief tegen andere (deel-)

alternatieven plaatsgevonden.

Het MER biedt een verklaring voor deze onduidelijkheid: het gekozen combinatiealterna-

tief is daaruit afkomstig. In het MER zijn de volgende alternatieven besproken:

(48) Op grond van het bovenstaande worden in het MER Windmolenpark Groningen te volgende loca-

ties en alternatieven in beschouwing genomen:

 – alternatief 1: situering van de windmolens op de locatie Eems- en Emmapolder;

 – alternatief 2: een combinatie van plaatsing van de molens op de dijken langs de Eemshaven en 

op de Zeehavenkanaaldijken bij Delfzijl;

 – alternatief 3: een combinatie van plaatsing van molens in het oostelijk deel van de Eems- en 

Emmapolder, in de meest oostelijke punt van de Emmapolder (Defensieterrein) en op de weste-

lijke dijk langs de Eemshaven.

De m.e.r.-procedure vereist dat in het besluit wordt vermeld wat ten aanzien van de alternatie-

ven uit het MER is overwogen. Het zou dus te verwachten zijn dat in het besluit deze drie alter-

natieven tegen elkaar zouden worden afgewogen. Dat een dergelijke afweging ontbreekt, is te 

verklaren aan de hand van macro-contextuele aanwijzingen. Het bevoegd gezag bestaat in dit 

geval uit de gemeenten Delfzijl en Eemsmond, waarbij de laatste coördinerend bevoegd gezag 

is. Dit bevoegd gezag had de keuze uit de drie MER-alternatieven, die bestaan uit locaties in de 

gemeenten Eemsmond en Delfzijl. Het maken van een dergelijke keuze leverde – in deze con-

structie van twee gemeentes – geen procedurele problemen op: in overleg werd gekozen voor 

locaties binnen de gemeente Eemsmond (alternatief 3). Het motiveren van de keuze bleek 

daarentegen wel problematisch. Voor het gekozen alternatief moest het bestemmingsplan 

van Eemsmond worden gewijzigd, en in een bestemmingsplan kunnen in principe alleen loca-

ties worden afgewogen binnen de gemeente waar dit plan onder valt, omdat een gemeente 
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alleen over deze locaties zeggenschap heeft. De selectie uit locaties in beide gemeenten kon 

dus niet in het bestemmingsplan van Eemsmond worden gemotiveerd.

In paragraaf 1.3 van het besluit (de micro-context) is een bevestiging te vinden voor deze 

verklaring. Het MER moet als onderliggend deel van de plantoelichting worden beschouwd, 

‘voor zover het betrekking heeft op alternatief 3’. De alternatieven 1 en 2 komen in het bestem-

mingsplan immers niet aan de orde:

(49) 1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de locatie-afweging en de milieu-effecten gebaseerd op het 

milieu-effectrapport “Windmolenpark Noord-Groningen”. Dit rapport vormt de basis van de onder-

havige gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘BUITENGEBIED-NOORD (Eemshaven)’. 

Het milieu-effectrapport moet als onderliggend deel van de plantoelichting worden beschouwd, voor 
zover het betrekking heeft op alternatief 3: een combinatie van plaatsing van molens in het ooste-

lijk deel van de Eems- en Emmapolder, in de meest oostelijke punt van de Emmapolder (Defensie-

terrein) en op de westelijke dijk langs de Eemshaven.

De aanwijzing dat in een gemeentelijk bestemmingsplan alleen locaties binnen een gemeente 

kunnen worden afgewogen verklaart ook waarom de overwegingen ten aanzien van het 

gebied Delfzijl en omgeving niet in de tekst zijn opgenomen: dit gebied valt buiten de reik-

wijdte van het plan. 

Tot slot is er ook nog een aanwijzing te vinden in documenten die gerelateerd zijn aan 

de besluitvormingsprocedure. In het bestemmingsplan kunnen locaties in de gemeente Delf-

zijl niet worden meegewogen, maar in een eerdere versie van het besluit (het voorontwerp-

bestemmingsplan, Gemeente Eemsmond, 1994b, p. 6) zijn wel degelijk overwegingen ten 

aanzien van het gebied Delfzijl en omgeving opgenomen: 

(50) Op grond van deze studies hebben voor de beschouwde (deel)locaties ten behoeve van de realisatie 

van een grootschalig windmolenpark de volgende overwegingen een rol gespeeld:

Delfzijl en omgeving:
Het gebied rond Delfzijl kent een relatief laag windaanbod. Berekeningen tonen aan dat rond Delf-

zijl de energie-opbrengst ruwweg 45% minder zal zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld de Eems- en 

Emmapolder. Hierdoor zal de bijdrage aan het verminderen van emissies naar de lucht navenant 

geringer zijn. […]

Op grond van bovenstaande punten wordt Delfzijl en omgeving als minder geschikt aangemerkt 

voor de realisatie van een grootschalig windmolenpark.

Eemshaven en omgeving:
[…]

Dit leverde kritiek op van de commissie Bestemmingsplannen van de provincie Groningen (als 

bijlage bij het ontwerp gevoegd):

(51) Het als minder geschikt beoordelen van lokaties in een buurgemeente hoort niet in een bestem-

mingsplan thuis;
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De passage over Delfzijl en omgeving is in het ontwerpbestemmingsplan weggelaten.

Er zijn al met al aanwijzingen in de tekst die duiden op een incongruentie: de beschikbare 

alternatieven en het gekozen alternatief sluiten niet op elkaar aan. Macro-contextuele aan-

wijzingen laten zien dat er sprake is van botsende gebondenheden: het planvoorschrift dat 

alleen locaties binnen de gemeente kunnen worden afgewogen, is niet in overeenstemming 

met het m.e.r.-voorschrift dat moet worden aangegeven wat is overwogen ten aanzien van de 

onderzochte alternatieven. De oorzaak is institutioneel van aard: voor dit project is als m.e.r.-

plichtig besluit een plan op een te ‘laag’ niveau gekozen, waardoor de voor de m.e.r. relevante 

alternatieven niet kunnen worden afgewogen. Een besluit op een hoger bestuurlijk niveau zou 

bij dit voornemen geschikter zijn geweest (bijvoorbeeld een intergemeentelijk structuurplan).

Voor de reconstructie geldt dat op basis van aanwijzingen in de tekst alleen een standpunt 

kan worden gereconstrueerd met componenten die niet goed bij elkaar passen. Op basis van 

macro-contextuele en intertekstuele aanwijzingen zouden twee standpunten moeten wor-

den gereconstrueerd.84 Als wordt uitgegaan van de voorschriften die gelden voor het besluit, 

dan is het bevoegd gezag gebonden aan het standpunt dat alternatief 3 het beste is van de 

mogelijkheden binnen de gemeente Eemsmond (dat hiervoor al is gereconstrueerd). Wordt 

uitgegaan van de m.e.r.-voorschriften, dan is het bevoegd gezag gebonden aan het standpunt 

dat alternatief 3 het beste is van de drie in de m.e.r. onderzochte alternatieven:

REC van de alternatieven 1 (Eems- en Emmapolder), 2 (dijken langs de Eemshaven en dijken van Zee-

havenkanaal in Delfzijl) en 3 (oostelijk deel Eems- en Emmapolder, Defensieterrein, westelijke dijk 

Eemshaven) heeft alternatief 3 de voorkeur

6.6 Strategisch manoeuvreren met keuzes

In het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis van m.e.r.’ streeft het bevoegd 

gezag twee doelen na: het probeert de lezer op een redelijke manier te overtuigen van zijn 

standpunt en wil daarmee tegelijkertijd zijn gelijk halen. Het vinden van een balans tussen 

beide doelen gebeurt door strategisch te manoeuvreren. Hierbij maakt de schrijver tegelijker-

tijd drie soorten keuzes: hij maakt een selectie uit het beschikbare topisch potentieel, stemt de 

tekst zo goed mogelijk af op de voorkeuren van het publiek en past presentatiemiddelen toe 

met het oog op een zo gunstig mogelijk effect (Van Eemeren, 2010, pp. 93-94). De mogelijkhe-

den die het bevoegd gezag heeft om keuzes te maken ten aanzien van de drie aspecten van 

strategisch manoeuvreren zijn specifiek voor het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbe-

sluit op basis van m.e.r.’. Ze worden bepaald door institutionele vereisten en andere relevante 

factoren die inherent zijn aan de institutionele context.

Aan de hand van de drie genoemde aspecten bespreek ik op welke manieren het bevoegd 

gezag in overheidsbesluiten binnen de institutioneel bepaalde grenzen strategisch manoeu-

vreert met betrekking tot de gemaakte keuzes en standpunten die het daarover inneemt. Ik 

laat zien dat de analyse met behulp van inzicht in strategisch manoeuvreren kan worden ver-

diept en beter kan worden verantwoord.

84 Een keuze voor een van beide reconstructies kan alleen worden verantwoord door een van beide soorten 
gebondenheden te laten prevaleren. In dit geval is het, omdat het de analyse van een besluit betreft, te ver-
antwoorden dat de voorschriften ten aanzien van het besluit zwaarder wegen dan de m.e.r.-voorschriften.
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Selectie uit het topisch potentieel 
Mogelijkheden om strategisch te manoeuvreren met het topisch potentieel hebben betrek-

king op de invulling van de alternatievencomponenten van de propositie. Het bevoegd gezag 

heeft een zekere mate van vrijheid om te bepalen wat bij een keuze de beschikbare alter-

natieven zijn en welke alternatieven worden gekozen. Het ligt procedureel vast dat in het 

besluit moet worden uitgegaan van een verzameling alternatieven die aan het begin van de 

procedure is vastgelegd. Ten aanzien van keuzes die het bevoegd gezag overneemt uit het 

MER heeft het weinig mogelijkheden om die aan te passen. De keuzes die het bevoegd gezag 

zelf maakt, waaronder in ieder geval de eindafweging, kan het wel naar eigen inzicht invullen.

Als twee of meer keuzes opeenvolgend worden gemaakt, kan een beslisser de alternatie-

vencomponenten strategisch samenstellen uit het topisch potentieel. Het kan bijvoorbeeld 

effectief zijn om de alternatieven waarover veel discussie bestaat voorafgaand aan de uitein-

delijke afweging te laten afvallen, zodat belangrijke issues niet op tafel hoeven te komen. Het 

topisch potentieel wordt beperkt door de eerder gemaakte keuzes, die bepalen welke alter-

natieven nog beschikbaar zijn. Daarnaast zijn de gehanteerde beslisregels en de toepassing 

daarvan van invloed: beslisregels bepalen mede welke alternatieven er worden gekozen en die 

alternatieven vormen weer de beschikbare alternatieven voor de volgende ronde.

Ter illustratie volgt hier het eerder weergegeven fragment uit de Tracévaststelling rijksweg 

58 (zie paragraaf 6.2):

(52)  Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn

BG voor- en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke 

verbetering van de woon- en leefsituatie betekent.

 Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk 

MER zijn drie varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel 

ter plaatse alsmede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de 

BG drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom 
van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere varianten het voordeel dat […]

Bij aanvang van de eerste alinea van dit fragment zijn er in de tekst nog vijf alternatieven 

over: vier rondwegvarianten en het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ (het nulplus-

alternatief). In de eerste alinea kiest het bevoegd gezag impliciet voor de rondwegvarianten, 

waardoor het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ (het nulplusalternatief) afvalt. In 

de tweede alinea wordt eerst een keuze uit het MER overgenomen, waarbij kernomleiding 4 

(KO4) afvalt, en vervolgens kiest het bevoegd gezag een van de overgebleven varianten (KO1). 

De gereconstrueerde keuzes zijn:

BG van de alternatieven ‘verbetering bestaande situatie’ en vier rondwegvarianten hebben de 

vier rondwegvarianten de voorkeur boven het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ 

MER van de vier rondwegvarianten hebben KO1, KO2 en KO3 de voorkeur boven KO4 

BG van KO1, KO2 en KO3 heeft KO1 de voorkeur boven KO2 en KO3 
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In paragraaf 6.2 is al opgemerkt dat het opvallend is dat een keuze die is overgenomen uit het 

MER – het afvallen van KO4 ten gunste van KO1-KO3 – in het beslisproces in de tekst tussen 

twee door het bevoegd gezag gemaakte keuzes is geplaatst. Dit wijkt af van het gangbare 

beslisproces in besluiten, waarbij eerst de keuzes uit het MER worden weergegeven en aan-

sluitend de zelfgemaakte keuzes. De afwijkende samenstelling van de keuzes kan hier worden 

verklaard als een topische strategie: uit het topisch potentieel is een beslisproces samenge-

steld waarin twee keuzes die inhoudelijk met elkaar samenhangen – het gaat om keuzes uit 

rondwegvarianten – met elkaar in verband worden gebracht. Het effect hiervan is dat het 

gepresenteerde beslisproces op dit punt systematischer wordt en overzichtelijker overkomt. 

Ten aanzien van de twee andere keuzes zijn de alternatieven strategisch gekozen. In de 

eindafweging, die plaatsvindt in de tweede alinea, is een drietal rondwegvarianten tegen-

over elkaar geplaatst. Uit de tracénota/MER is op te maken dat de varianten op elkaar lijken, 

waardoor de gevolgen van deze varianten relatief weinig verschillen vertonen. In de eerste 

alinea staan daarentegen alternatieven tegenover elkaar – de rondwegvarianten versus het 

alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ – die wél grote verschillen vertonen. Het laatst-

genoemde alternatief is op een aantal beoordelingscriteria ongunstiger dan de rondwegva-

rianten, maar op een aantal andere criteria (enkele milieuaspecten, landbouw, recreatie) veel 

gunstiger, zo blijkt uit de vergelijkingstabel (opgenomen in de samenvatting van de tracé-

nota/MER, p. 24-25; zie ook Tabel 7.7 in hoofdstuk 7). Deze verschillen komen echter niet tot 

uitdrukking in de tekst, omdat in de voorselectie (in tegenstelling tot in de eindafweging) een 

niet-compensatorische regel wordt toegepast, waarbij de keuze is gebaseerd op één criterium 

(het oplossen van de problemen voor het leefklimaat). Belangrijke aspecten en verschillen tus-

sen de alternatieven blijven hierdoor buiten beschouwing. Het was ook mogelijk geweest om 

bijvoorbeeld eerst uit de rondwegvarianten de beste variant te kiezen en deze vervolgens af te 

wegen tegen het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’. Door strategisch te manoeuvre-

ren met de alternatievencomponenten (in combinatie met de beslisregel) valt in de voorselec-

tie een alternatief met belangrijke pluspunten af, zonder dat die pluspunten in beeld komen. 

Bij de eindafweging worden daardoor alternatieven afgewogen die op deze aspecten weinig 

van elkaar verschillen. 

Hiervoor is toegelicht hoe bovenstaande alinea’s moeten worden gereconstrueerd op basis 

van tekstuele en contextuele inzichten. Met behulp van het concept ‘strategisch manoeuvre-

ren’ kan de invulling van de alternatievencomponenten als een strategische selectie uit het 

topisch potentieel worden behandeld. Aan de hand van deze verklaring wordt de gemaakte 

reconstructie bevestigd en kan de verantwoording daarvan worden genuanceerd. 

De afstemming op het publiek
Het bevoegd gezag manoeuvreert ook strategisch door het besluit zo goed mogelijk af te 

stemmen op het lezerspubliek. Dit lezerspubliek is divers: het bestaat onder meer uit de initi-

atiefnemer van het project, omwonenden, milieubelangengroepen, adviseurs en bestuurders. 

Het bevoegd gezag houdt rekening met de voorkeuren van deze partijen en anticipeert op de 

institutionele mogelijkheid die partijen hebben om op het besluit te reageren, in de inspraak- 

en adviesronde (bij een ontwerpbesluit) of in een bezwaar- of beroepsprocedure (bij een defi-

nitief besluit). 

Afstemming op het publiek kan op verschillende manieren worden nagestreefd. Een 

voorbeeld is de tweede alinea in het vorige fragment, waarin de keuzes uit de rondwegva-

rianten KO1-KO4 bij elkaar zijn geplaatst. Het op een zodanige manier samenstellen van het 
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gepresenteerde beslisproces dat dit proces zo systematisch en overzichtelijk mogelijk op de 

lezer overkomt, is een topische selectie waarmee de standpunten met betrekking tot een 

keuze zo effectief mogelijk worden afgestemd op het lezerspubliek.

Een andere strategische keuze is het minder opvallend presenteren van keuzes die door 

bepaalde groepen lezers niet zonder meer zullen worden aanvaard. In de eerste alinea van 

het vorige fragment valt het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ impliciet af. Het is 

goed mogelijk dat dit alternatief de voorkeur heeft van bepaalde lezersgroepen, waaronder 

landbouwbedrijven in het gebied en milieubelangengroepen. De rondwegvarianten doorsnij-

den en ‘versnipperen’ immers een open polder- en landbouwgebied, terwijl bij het alternatief 

‘verbetering bestaande situatie’ de bestaande route door de kern van de gemeente Oostburg 

wordt aangepast en het polderlandschap onaangetast blijft. Doordat het afvallen van het 

alternatief impliciet blijft, wordt daar niet de nadruk op gelegd.

Afstemming op het publiek wordt ook nagestreefd met strategische formuleringen. Een 

alternatief kan bijvoorbeeld op een manier zijn omschreven die een gunstig of juist een ongun-

stig aspect van het alternatief benadrukt. In het vorige fragment is de rondwegvariant waar 

de uiteindelijke voorkeur naar uitgaat, variant KO1, niet letterlijk genoemd, maar omschreven 

als ‘de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen’. Voor lezers die 

van mening zijn dat de rondwegvarianten hun belang schaden vanwege de doorsnijding van 

het landschap, is dit een belangrijke eigenschap van het alternatief: de gekozen variant is nog 

de minst schadelijke, doordat deze zorgt voor een beperkte versnippering van het gebied. Dit 

voordeel wordt in het vervolg van de alinea uitgewerkt.

Het herkennen van strategische manoeuvres in dit fragment biedt een verklaring voor 

de gekozen invulling van het beslisproces en de toegepaste presentatie. De gemaakte recon-

structie op basis van tekstuele en contextuele aanwijzingen wordt hierdoor bevestigd.

Ten slotte geef ik een voorbeeld van strategische afstemming op het publiek die niet plaats-

vindt in de tekst waarin de afweging wordt gemaakt, maar op een andere plaats in het docu-

ment (de micro-context). De aanwijzingen in de tekst en de micro-context zijn in dit geval niet 

in overeenstemming met elkaar. Bij de reconstructie is het van belang dat wordt opgemerkt 

dat in dit geval in de micro-context een strategische presentatie is gekozen die is afgestemd 

op de publiek.

In de PKB HSL-Zuid worden in het eerste hoofdstuk aanwijzingen gegeven over keuzes die 

in de tekst worden gemaakt (pp. 93-95):

(53) 1.5 De drie keuzevragen over de HSL-Zuid

De Nota van Toelichting is opgebouwd rond de drie hoofdvragen die in de maatschappelijke 

discussie over de HSL-Zuid een rol hebben gespeeld. De eerste vraag betreft de strategische keuze 

over het al dan niet aansluiten van Nederland op het Europese net van hogesnelheidsspoorlijnen:

1. STRATEGISCHE KEUZE:

moet Nederland gaan investeren in de aanleg van nieuwe lijnen ten behoeve van de aansluiting 

in zuidelijke richting op het Europese net van hogesnelheidsspoorlijnen?

Impliciet valt binnen deze formulering de centrale vraag waarover een groot deel van de maat-

schappelijke discussie ging: “Is het gewenste kwaliteitsniveau ook te verkrijgen door over of langs 

de bestaande lijn te rijden?”
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[…]

Het tweede centrale discussiethema is de keuze tussen de voorgestelde tracés. Ten noorden van 

Rotterdam ging het daarbij vooral tussen de tracés A1, BBLN en WB3. Voor het gedeelte ten zuiden 

van Rotterdam is, binnen Nederland, over de tracékeuze feitelijk niet veel discussie geweest. […] Al 

met al is in de discussie als tweede keuzeniveau de vraag aan de orde:

2. TRACÉKEUZE:

volgens welk tracé (noord en zuid van Rotterdam) moet de nieuwe hogesnelheidsspoorlijn wor-

den aangelegd?

Als derde punt van discussie is de lokale inpassing een steeds belangrijker positie gaan innemen. 

[…]

3. KEUZE(S) OVER DE INPASSING:

hoe (op welk kwaliteits/kosten-niveau) moet de nieuw aan te leggen hogesnelheidsspoorlijn op 

lokaal niveau worden ingepast?

In de komende drie hoofdstukken komen deze drie keuzen in dezelfde volgorde weer aan de orde, 

met het centrale discussiethema “ja of nee via de bestaande lijn” als tussenstap. In het nu vol-

gende hoofdstuk wordt ingegaan op de overwegingen die bij de strategische keuze een rol hebben 

gespeeld, hoofdstuk 3 gaat in op de vraag of de hogesnelheidstreinverbinding in Nederland ook 

via bestaande spoorlijnen kan worden geëxploiteerd, hoofdstuk 4 behandelt de aanleg van nieuwe 

lijnen en tevens wordt in dat hoofdstuk de tracékeuze gemotiveerd. Hoofdstuk 5 behandelt vervol-

gens de inpassing van het gekozen tracé. 

hoofdstuk 1

hoofdstuk 2

hoofdstuk 3

hoofdstuk 4

hoofdstuk 5

hoofdstuk 6

de HSL-Zuid:  
een strategische keuze

een hogesnelheidsverbinding
via een aangepaste bestaande lijn?

nieuwe lijnen voor de HSL-Zuid: 
de tracékeuze

gekozen tracés:
keuze(s) over de inpassing

inleiding

realisering van de hogesnelheidslijnDe opbouw van de Nota van
Toelichting

Hoofdstuk 6 tenslotte bestaat uit een aantal onderwerpen die een blik in de verdere toekomst 

werpen. [...]
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Er worden in dit eerste hoofdstuk drie keuzes aangekondigd, die in elkaars verlengde lijken 

te liggen. De strategische keuze in hoofdstuk 2 is dat geïnvesteerd moet worden in de aanleg 

van nieuwe lijnen; in een subkeuze in hoofdstuk 3 wordt de mogelijkheid van rijden over of 

langs de bestaande lijn verworpen. In hoofdstuk 4 staat de tracékeuze centraal: uit een aantal 

nieuwe lijnen (A1, BBLN en WB3) wordt één nieuwe lijn gekozen. Dit gebeurt voor zowel het 

tracégedeelte ten zuiden als het gedeelte ten noorden van Rotterdam; ik beperk me hier tot 

het noordelijke deel. Hoofdstuk 5 gaat over de inpassing van het gekozen tracé.

Wat gebeurt er feitelijk in hoofdstuk 3 en 4? In hoofdstuk 3 worden de bestaande lijnen 

besproken. Voor het noordelijke tracé wordt het alternatief BBLN (Bundeling Bestaande Lijn 

Noord) als enige relevante bestaande-lijnoptie geselecteerd (p. 133). In hoofdstuk 4 wordt – in 

twee stappen – uit de BBLN-optie en een aantal nieuwe tracés het alternatief A1 gekozen. De 

keuzes worden hieronder in Tabel 6.1 weergegeven.

Tabel 6.1 Keuzes in de aankondiging en in de tekst in PKB HSL-Zuid

Aangekondigde keuzes in hoofdstuk 1 Keuzes in hoofdstuk 3 en 4

H3 van nieuwe lijnen en een aangepaste bestaande lijn 
hebben nieuwe lijnen de voorkeur 

van de bestaande-lijnopties heeft de BBLN de voorkeur

H4 van de nieuwe lijnen (o.a. A1, BBLN en WB3) heeft A1 
de voorkeur

van de nieuwe lijnen (A1, B3, WB3) plus de bestaande-
lijnoptie BBLN hebben de nieuwe lijnen de voorkeur

van de nieuwe lijnen heeft A1 de voorkeur 

Dit overzicht laat zien dat in hoofdstuk 3 en 4 andere keuzes worden gemaakt dan in hoofd-

stuk 1 worden aangekondigd. Een verklaring voor deze inconsistentie is te vinden in een ver-

schillend gebruik van de term ‘lijn’. In hoofdstuk 1 wordt de term in de drie vragen gebruikt in 

de betekenis van ‘spoorlijn’ of ‘rails’, in hoofdstuk 3 en 4 in de betekenis van ‘tracé’ of ‘traject’. 

De BBLN-optie krijgt hierdoor een dubbele rol: in hoofdstuk 1 is het een nieuwe lijn, want er 

wordt een hele nieuwe rails voor aangelegd (parallel aan de bestaande rails); in de tekst van 

hoofdstuk 3 en 4 is het een bestaande lijn, want de lijn volgt het bestaande tracé.

Behalve dat er sprake is van twee betekenissen van de term ‘lijn’, wordt de term binnen 

de aankondiging in hoofdstuk 1 ook niet consequent gebruikt. Bij de subkeuze staat de vraag 

centraal of het doel ook kan worden bereikt door ‘over of langs de bestaande lijn’ te rijden:

(54) Is het gewenste kwaliteitsniveau ook te verkrijgen door over of langs de bestaande lijn te rijden?

Het antwoord op deze vraag lijkt ‘nee’ te zijn; bij de tracékeuze die hierop volgt gaat het name-

lijk om het tracé voor een nieuwe lijn. De formulering ‘over of langs de bestaande lijn’ bete-

kent echter ‘over bestaande rails of langs bestaande rails’. Anders gezegd staat hier dus: is de 

gewenste kwaliteit ook te verkrijgen door via het bestaande tracé te rijden? Het antwoord 

daarop is ‘ja’, want de BBLN wordt geselecteerd als een van de mogelijke opties voor de tra-

cékeuze. De formulering van de subvraag is dus verwarrend, omdat deze niet aansluit bij de 

hoofdvragen.

Hoe kunnen deze onduidelijkheden in de presentatie van de keuzes worden verklaard? In 

de tekst wordt uitgegaan van twee perspectieven: het perspectief van het gepresenteerde 

beslisproces en het perspectief van de maatschappelijke discussie. De schrijver hanteert in 
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hoofdstuk 3 en 4 de term ‘lijn’ consequent in de betekenis van ‘tracé’, zoals dat ook is gedaan in 

de onderzoeksrapporten waarop de schrijver zich baseert (die deel uitmaken van de intertek-

stuele context). In hoofdstuk 1 wordt aansluiting gezocht bij de maatschappelijke discussie, 

wat blijkt uit de volgende formuleringen:

(55) De Nota van Toelichting is opgebouwd rond de drie hoofdvragen die in de maatschappelijke discus-
sie over de HSL-Zuid een rol hebben gespeeld. […]

Het tweede centrale discussiethema is de keuze tussen de voorgestelde tracés. […] Al met al is in de 

discussie als tweede keuzeniveau de vraag aan de orde:

In de maatschappelijke discussie wordt kennelijk gesproken over ‘lijnen’ in de betekenis van 

‘rails’. Daarnaast is er discussie over de subvraag: is het gewenste kwaliteitsniveau ook te ver-

krijgen door over of langs de bestaande lijn (ofwel via het bestaande tracé) te rijden? Bij dit 

vierde thema gaat het om een ruimtelijke keuze. Het bestaande tracé gebruiken heeft als 

belangrijk ruimtelijk en milieuvoordeel dat de open ruimte van het Groene Hart niet opnieuw 

wordt ‘doorsneden’. Dat dit thema inderdaad in deze vorm in de maatschappelijke discussie 

speelt, blijkt uit een passage over de inspraak in de micro-context (PKB HSL-Zuid, paragraaf 4.3, 

p. 137): 

(56) De inspraakreacties op het voorkeurstracé ten noorden van Rotterdam waren voor een groot deel 

gebaseerd op een tweetal hoofdpunten: het gegeven dat tracé A1 voor een gedeelte door het 

Groene Hart loopt en de omstandigheid dat Den Haag door deze variant niet wordt aangedaan.

Regelmatig werd gewezen op het verband met de ruimtelijke structuur van met name de Rand-

stad, op het mogelijk uitlokken van ongewenste verstedelijkingseffecten, op de gevolgen voor de 

landbouw (met name de glastuinbouw bij Bleiswijk) en werden twijfels geuit ten aanzien van de 

noodzaak een nieuwe lijn met een ontwerpsnelheid van 300 km/uur aan te leggen.

In veel gevallen werd gepleit voor een oplossing over of langs de bestaande spoorlijn via Den Haag. 

[…]

De conclusie is dat de keuzes in hoofdstuk 1 kwesties zijn die in de maatschappelijke discussie 

van belang zijn geweest. Bij de drie hoofdkeuzes is de term ‘lijn’ steeds gebruikt in de beteke-

nis van ‘spoorlijn’. Deze keuzes sluiten bij elkaar aan en lijken een beslisproces te vormen. Bij 

de subkeuze treedt vermenging op met de betekenis van ‘tracé’, waardoor deze keuze niet 

goed in het rijtje met keuzes past, maar een op zichzelf staand discussiethema vormt.

Door de te maken keuzes op een strategische manier te presenteren, worden deze afge-

stemd op thema’s die spelen in de maatschappelijk discussie. De schrijver laat op deze manier 

zien dat bij deze thema’s wordt aangesloten. Door aan de ene kant aan te sluiten bij de maat-

schappelijke discussie en aan de andere kant bij de onderzoeksrapporten, ontstaan er incon-

sistenties binnen het besluit. Voor de analyse betekent deze verklaring dat in hoofdstuk 1 (de 

micro-context) geen adequate aankondiging wordt gedaan van de keuzes in hoofdstuk 3 en 

4. Bij de reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze moet worden uitgegaan 

van het beslisproces dat in de tekst zelf wordt gepresenteerd (hoofdstuk 3 en 4).
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Het gebruik van presentatiemiddelen
Voor het presenteren van standpunten met betrekking tot een keuze in een besluit heeft het 

bevoegd gezag diverse middelen tot zijn beschikking. Het bevoegd gezag kan binnen de insti-

tutionele grenzen strategische keuzes maken in de toepassing van die middelen.

Het bevoegd gezag kan kiezen voor een presentatie waarbij de gunstige aspecten van een 

keuze of van een de componenten worden benadrukt. Hiervoor is bij fragment (52) aange-

geven dat het gekozen alternatief wordt aangeduid met een gunstige eigenschap van dat 

alternatief: het bevoegd gezag kiest voor ‘de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van 

Oostburg is gelegen’. Door deze formulering te kiezen wordt de tekst afgestemd op lezers die 

wensen dat het landschap zo min mogelijk wordt doorsneden. 

Ook voor de keuzecomponent kan een formulering zijn gekozen die de keuze als iets posi-

tiefs beschrijft. In onderstaand voorbeeld uit de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem is 

de formulering ‘dient te worden ingericht’ gebruikt:

(57) Omdat, gezien de ingebrachte informatie en de naar aanleiding van de aanvraag en het MER inge-

diende bezwaren en adviezen, de milieuhygiënische bezwaren ten aanzien van de locatie Zweek-

horst niet locatiegebonden zijn en kunnen worden weggenomen door het stellen van voorschriften 

en/of beperkingen, zijn wij van mening dat, mede gelet op het brede bestuurlijke draagvlak dat 

voor de locatie aanwezig is, de locatie Zweekhorst dient te worden ingericht als regionale stortplaats 

voor het samenwerkingsverband regio Arnhem.

Met deze formulering pleit het bevoegd gezag strikt genomen voor uitvoering van het alter-

natief, wat verder gaat dan het maken van een keuze. De uitspraak lijkt het hoofdstandpunt 

van het besluit te betreffen, maar dat is het niet: bij een vergunningverlening is niet de wen-

selijkheid (‘dienen’) maar de toelaatbaarheid van de activiteit (‘mogen’) onderwerp van dis-

cussie. De formulering met ‘dienen’ kan in dit geval als een versterkende formulering van het 

standpunt met betrekking tot de keuze voor Zweekhorst worden beschouwd. Het is een stra-

tegische zet die tot doel heeft de locatiekeuze kracht bij te zetten. Deze constatering bevestigt 

de reconstructie dat het bevoegd gezag hier een keuze maakt voor locatie Zweekhorst.

Er kunnen ook middelen zijn ingezet die leiden tot een minder opvallende presentatie van 

een of meer componenten. Dit is mogelijk binnen de wettelijke eisen (die zijn besproken bij de 

procedurele uitgangspunten in paragraaf 2.4.3): een besluit moet voor de belanghebbenden 

wel ‘kenbaar’ zijn en daarnaast moet in het besluit worden vermeld ‘hetgeen is overwogen 

omtrent de in het milieu-effectrapport beschreven alternatieven’.

Het standpunt kan op een minder opvallende plaats in de tekst staan, of er kan een for-

mulering zijn gebruikt die niet eenduidig is. Dit is allebei het geval in de Streekplanherziening 

woningbouw Zaanstad: in de hoofdtekst staat de keuze voor één grote bouwlocatie aan het 

eind van een alinea en het lijkt daarin een losse opmerking te vormen. Welke combinatiealter-

natieven hier afvallen, is niet vermeld:

(58) In Assendelft-Noord zal in verschillende opzichten een aantrekkelijke woonwijk tot stand kunnen 

komen. Op regionaal niveau wordt het woonklimaat positief beïnvloed door de nabijheid van stad 

én land en de daarbij horende gebruiksmogelijkheden. De provincie kiest op grond van stedebouw-

kundige en landschappelijke argumenten, voor concentratie van de verstedelijking op één grote 
bouwlocatie. 
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In beginsel is gekozen voor Assendelft-Noord van ca. 5.000 woningen met een bestuurlijk ijkmo-

ment bij de totstandkoming van ca. 3.000 woningen waarbij met name de voortgang van het bin-

nenstedelijk bouwen in Zaanstad (conform de VINEX-afspraken) getoetst zal worden teneinde te 

beslissen over de verdere uitbouw van Assendelft-Noord.

[…]

De presentatie van de gemaakte keuze is strategisch: door het afvallen van de combinatieal-

ternatieven niet te vermelden, wordt hierop niet de aandacht gevestigd. De schrijver wil dat 

de andere keuze, uit de drie afzonderlijke locaties Assendelft-Noord, Guisveld en Westzijder-

veld, centraal wordt gesteld. Dit bevestigt de gemaakte analyse, waarbij de afweging tussen 

deze drie afzonderlijke locaties als aparte afweging is gereconstrueerd.

Niet alleen met de presentatie van de componenten van een keuze kan strategisch worden 

gemanoeuvreerd, ook met de argumentatieve strekking van de uitspraak. Keuzes uit het MER 

worden in een rapporterende stijl gepresenteerd. In dit voorbeeld (Tracévaststelling rijksweg 

58) uit deze stijl zich in formuleringen als ‘is gebruikt’ en ‘was uitgewerkt’:

(59) Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aantal moge-

lijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering bestaande 

situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een nieuwe weg-alter-

natief. Handhaving bestaande situatie, het zogenaamde nul-alternatief is als referentie-alternatief 

gebruikt omdat het de geconstateerde problemen niet oplost. Het nieuwe weg-alternatief was in 

eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit enerzijds onvoldoende verkeer uit 

de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een nieuwe doorsnijding, gelet op de specifieke 

omstandigheden, niet in overeenstemming was met de SVV-2 doelstellingen inzake versnippering. 

Op verzoek van de Commissie voor de milieu-effectrapportage is deze stelling in een aanvulling 

nader onderbouwd.

Dat keuzes uit het MER in een rapporterende stijl worden gepresenteerd is een strategische 

keuze. Door deze stijl te kiezen komt het betogende karakter van de tekst niet tot uiting. Uit 

de presentatie blijkt namelijk niet dat het bevoegd gezag gebonden is aan standpunten met 

betrekking tot de gepresenteerde keuzes. Dit zal de lezer niet direct opvallen, doordat de stijl 

aansluit bij het feit dat de keuzes voorafgaand aan het besluit door een andere partij dan de 

besluitvormer zijn gemaakt. De stijl wekt de indruk dat de keuzes zijn afgehandeld en niet 

meer ter discussie staan. Dit is echter strikt genomen niet het geval: het bevoegd gezag is 

formeel aan de keuzes gebonden en zal deze zo nodig moeten kunnen verantwoorden. Voor 

de analyse is het van belang te weten dat deze rapporterende stijl kan worden gezien als een 

strategische stijl, die de argumentatieve strekking van eerder gemaakte keuzes verhult. Dit 

inzicht maakt het mogelijk om deze keuzes toch als argumentatief te herkennen en als stand-

punten te reconstrueren.

Een andere mogelijke strategische keuze is het standpunt geheel impliciet te laten. In 

fragment (52), dat hiervoor is besproken en afkomstig is uit de Tracévaststelling rijksweg 58, 

wordt het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ beoordeeld. Dat het alternatief vervol-

gens als mogelijkheid afvalt, blijft impliciet. Hierdoor wordt op het afvallen van dit alternatief, 

waarvan het aannemelijk is dat bepaalde groepen lezers er de voorkeur aan geven, niet de 

nadruk gelegd. Het bevoegd gezag manoeuvreert hier binnen de institutionele grenzen, want 

het alternatief is in de tekst vermeld en de keuze kan ook ‘kenbaar’ worden genoemd, want uit 
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aanwijzingen in de tekst kan worden afgeleid dat deze keuze is gemaakt. Het impliciet blijven 

van de keuze is te verklaren als een strategische zet. Dit inzicht bevestigt dat hier een keuze 

moet worden gereconstrueerd.

Keuzes die de initiatiefnemer in het MER heeft gemaakt en die het bevoegd gezag over-

neemt in het besluit, worden niet altijd in het besluit vermeld. In dit voorbeeld uit de Streek-

planuitwerking IBF is de keuze van vier potentiële IBF-locaties impliciet gelaten. Er wordt in de 

tekst wel aan gerefereerd door te vermelden dat de selectie in het MER wordt verantwoord:

(60) Om nog meer informatie te krijgen over de milieugevolgen van de aanleg van een IBF op de lokatie 

De Kavels bij Heerenveen, in vergelijking tot enkele andere op basis van het Streekplan Friesland 

1994 mogelijke IBF-locaties, gaat deze Streekplanuitwerking vergezeld van een milieu-effectrap-

port (MER). In dit MER worden vier potentiële IBF-lokaties (zie afbeelding 2) beschreven, wordt ver-
antwoord waarom deze lokaties in potentie IBF-lokaties zijn en worden ze met elkaar vergeleken op 

de milieugevolgen van een IBF.

De verantwoording van de keuze van de vier locaties vindt plaats in een aanvulling op het 

MER, die op verzoek van de Commissie m.e.r. is opgesteld. De verwijzing naar het MER is een 

minimale manier om te voldoen aan de institutionele eisen: het standpunt en de motivering 

daarvan zijn te vinden in het MER en in de aanvulling daarop. De keuzes maken deel uit van 

de argumentatie in het besluit. Dat het bevoegd gezag in het besluit de keuze niet weergeeft 

maar er slechts naar verwijst, is te verklaren doordat het deze selectie inmiddels als ‘afgehan-

deld’ beschouwt en daar niet weer de aandacht op wil vestigen. Op deze manier kan worden 

voorkomen dat over de afgevallen locaties opnieuw discussie staat. Deze verklaring bevestigt 

dat een reconstructie moet plaatsvinden van het standpunt dat uit het MER is overgenomen.

Strategisch manoeuvreren met keuzes
In overheidsbesluiten op basis van m.e.r. heeft het bevoegd gezag mogelijkheden om strate-

gisch te manoeuvreren met standpunten met betrekking tot een keuze: het heeft een mate 

van vrijheid in het strategisch samenstellen van de te maken keuzes, het kan proberen de 

standpunten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de voorkeuren van het lezerspubliek en 

te kiezen voor een presentatie die zo effectief mogelijk is. 

Een mogelijke tactiek hierbij is dat een standpunt of een component daarvan aan het 

zicht van de lezer wordt onttrokken. Dit kan door componenten van het standpunt of zelfs het 

gehele standpunt impliciet te laten. Een andere manier is te kiezen voor een niet-eenduidige 

formulering, die de keuze of het argumentatieve karakter verhullen. Ook kan een strategische 

keuze van de alternatievencomponenten ervoor zorgen dat bepaalde issues niet op tafel hoe-

ven komen. Een andere tactiek is om keuzes of componenten daarvan juist nadrukkelijk te 

presenteren of als gunstig voor te stellen. Er kan een positieve of versterkende formulering 

zijn gebruikt of een opvallende presentatie van het standpunt of van bepaalde componenten.

Inzicht in strategisch manoeuvreren draagt bij aan de analyse, doordat het leidt tot een 

meer genuanceerde en diepere verantwoording van de reconstructie. 
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6.7 De reconstructie van het standpunt

In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe, uitgaande van de analysestructuur, de reconstructie van 

een standpunt met betrekking tot een keuze moet plaatsvinden. Daartoe heb ik verschillende 

soorten aanwijzingen uitgewerkt en gedemonstreerd: aanwijzingen in de tekst (de passage 

met een gemotiveerde keuze), de micro-context (de rest van het besluit), de macro-context 

(de institutionele vereisten en andere factoren) en de intertekstuele context (documenten die 

aan de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure zijn gerelateerd). Met behulp van deze aanwijzingen 

kunnen standpunten in besluiten worden herkend en gereconstrueerd. 

Om een standpunt te herkennen moeten er ‘keuzemomenten’ in de tekst worden opge-

spoord. Uitgaande van de verzameling met alternatieven die in de procedure als uitgangs-

punt kan worden beschouwd, moet worden vastgesteld welke keuzes achtereenvolgens in 

de tekst worden gemaakt, en aan welke keuzes het bevoegd gezag gebonden kan worden 

geacht. Standpunten met betrekking tot een keuze zijn te herkennen aan de componenten 

van een keuze (de beschikbare alternatieven, de keuzecomponent, het gekozen alternatief en 

de niet-gekozen alternatieven) en aan strekkingsindicatoren die erop duiden dat een stand-

punt naar voren wordt gebracht. Als een keuze impliciet is gelaten, kan deze worden herkend 

aan de aanwezigheid van ondersteunende argumentatie of aan ‘omringende’ keuzes in een 

tekst. In een beslisproces dat in de tekst wordt gepresenteerd hangen keuzes namelijk met 

elkaar samen. Ook kan gebruik worden gemaakt van verwijzingen, het hoofdstandpunt en 

andere aanwijzingen in de tekst en de micro-context. De macro-context maakt duidelijk op 

welke momenten er in de procedure keuzes worden gemaakt en met betrekking tot welke 

keuzes het bevoegd gezag in het besluit een standpunt kan of moet innemen. Aanwijzingen 

in de intertekstuele context kunnen bevestigen dat er sprake is van een standpunt met betrek-

king tot een keuze.

Voor de reconstructie van een standpunt met betrekking tot een keuze moeten de alter-

natievencomponenten worden gereconstrueerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de 

expliciete componenten en andere aanwijzingen in de tekst, de micro-context en de intertek-

stuele context. Belangrijk hierbij is het principe dat de keuzes in een tekst op elkaar voortbou-

wen en bij elkaar aansluiten. Ten slotte moet worden vastgesteld of de keuze in het besluit de 

functie van standpunt vervult.

Het bevoegd gezag manoeuvreert strategisch met standpunten met betrekking tot een 

keuze door het gericht samenstellen van alternatievencomponenten, het zoeken van aanslui-

ting bij de lezers en het kiezen van effectieve presentatiemiddelen. Tactieken die daarbij kun-

nen worden toegepast zijn het verhullen of juist gunstig voorstellen van het standpunt of een 

component daarvan. Inzicht in de gemaakte strategische keuzes en toegepaste tactieken kan 

bijdragen aan een betere verantwoording van de reconstructie. 
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HOOFDSTUK 7

De reconstructie van 
de subargumentatie 
met betrekking tot 
de voor- en nadelen

7.1 Inleiding

Als de keuzes in een besluit zijn gereconstrueerd, kan vervolgens per keuze een analyse worden 

gemaakt van de argumentatie en de subargumentatie die ter ondersteuning is aangevoerd. 

De in hoofdstuk 5 gepresenteerde analysestructuur dient daarbij als leidraad. In dit hoofdstuk 

staat de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen centraal. De argumentatie 

met betrekking tot de beslisregel wordt besproken in hoofdstuk 8. In Figuur 7.1 is het gedeelte 

van de analysestructuur weergegeven dat betrekking heeft op de subargumentatie:

De subargumentatie bestaat uit een aantal onderdelen. Het onderdeel ‘criteria’ is een 

argument dat weergeeft welke beoordelingscriteria bij de keuze dienen te worden gehan-

teerd. Ook in de andere onderdelen van de subargumentatie spelen de criteria een rol: de 

alternatieven worden beoordeeld op de criteria en die beoordelingen worden ondersteund 

door informatie over de alternatieven ten aanzien van diezelfde criteria. In een systematisch 

beslisproces vormen de criteria een consistent geheel, dat op systematische wijze in de ver-

schillende onderdelen wordt toegepast. Dit vormt de rode draad bij de reconstructie van de 

criteria. Daarnaast maken ook de onderdelen ‘rol van de criteria’ en ‘eisen ten aanzien van de 

criteria’ deel uit van de subargumentatie. Deze onderdelen – lichtgedrukt in de weergave – 

komen aan de orde bij de reconstructie van de beslisregel in hoofdstuk 8, omdat ze met die 

regel samenhangen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de reconstructie van de subargumenta-

tie met betrekking tot de voor- en nadelen moet worden uitgevoerd. Bij die analyse is het van 

belang om de onderdelen van de subargumentatie eerst in de tekst te herkennen. Omdat de 

argumentatie in besluiten vaak op een specifieke, procesmatige manier wordt gepresenteerd, 

zijn er voor het herkennen van die onderdelen gerichte aanwijzingen nodig. Deze worden 

besproken in paragraaf 7.2. In 7.3 komt als eerste stap de reconstructie van de criteria aan de 

orde. In 7.4 wordt vervolgens ingegaan op de reconstructie van de beoordelingen van de alter-

natieven op de criteria en de ondersteunende informatie over die alternatieven. Daarbij wordt 
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SUBARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE VOOR- EN NADELEN VAN DE ALTERNATIEVEN

criteria  – rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

[de te hanteren 

beoordelings-

criteria zijn] 

[criteria C
1
…C

n
]

criteria met eisen

[ten aanzien van C
x
] 

[is het aanvaardbaar 

om een eis te stellen], 

… [ten aanzien van C
n
]

[is het aanvaardbaar 

om een eis te stellen]

PER ALTERNATIEF, vast MEETNIVEAU

[alternatief A
1
] [heeft…]

[op criterium C
1
]

[…beoordeling B
A1C1

], [op C
2
] 

[beoordeling B
A1C2

], 

enz.

[alternatief A
2
] [heeft…] 

[op criterium C
1
]

[…beoordeling B
A2C1

],

enz.

gewichttoekenning PER CRITERIUM, vast MEETNIVEAU

aan criteria

[criterium C
1
] [heeft 

gewicht G
1
], … 

[criterium C
n
] [heeft 

gewicht G
n
]

[op criterium C
1
] [heeft…] 

[alternatief A
1
] […beoordeling 

B
A1C1

], [heeft…] [alternatief A
2
] 

[…beoordeling B
A2C1

], enz.

[op criterium C
2
] [heeft…] 

[alternatief A
1
]

[…beoordeling B
A1C2

],

enz.

eisen t.a.v. de criteria informatie over de alternatieven 

[ten aanzien van 

criterium C
x
] [is het 

aanvaardbaar om eis 

E
x
 te stellen], 

… 

[ten aanzien van 

criterium C
n
] 

[is het aanvaardbaar 

om eis E
n
 te stellen]

PER ALTERNATIEF

gevolgen

[alternatief A
1
] 

[leidt…]

[t.a.v. criterium C
1
] 

[met kans p
A1C1

] […

tot gevolg G
A1C1

], 

enz.

PER CRITERIUM

gevolgen

[t.a.v. C
1
] [leidt…] 

[alternatief A
1
]  

[met kans p
A1C1

]  

[…tot gevolg G
A1C1

], 

enz.

kenmerken

[alternatief A
1
] 

[heeft…] 

[t.a.v. criterium C
1
] 

[…kenmerk K
A1C1

], 

enz.

kenmerken

[t.a.v. C
1
] [heeft…] 

[alternatief A
1
] 

[…kenmerk K
A1C1

], 

enz.

waarden

[alternatief A
1
] 

[heeft…] [t.a.v. 

criterium C
1
]

[…waarde W
A1C1

], 

enz.

waarden

[t.a.v. criterium C
1
] 

[heeft…] 

[alternatief A
1
]

[…waarde W
A1C1

],

enz.

Figuur 7.1 De subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen in de analysestructuur

onderscheid gemaakt in aanwijzingen in de tekst en in de verschillende soorten context. In 

7.5 wordt gedemonstreerd op welke wijze inzicht in door de schrijver gemaakte strategische 

keuzes kan bijdragen aan een betere verantwoording van de reconstructie. In 7.6 ten slotte 

wordt weergegeven hoe bij de reconstructie van de onderdelen van de subargumentatie te 

werk moet worden gegaan. 
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7.2 De presentatie van de subargumentatie in een besluit

Om de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen te kunnen reconstrueren, 

moeten de onderdelen van de subargumentatie eerst in de tekst worden herkend. De subar-

gumenten die met deze onderdelen corresponderen hebben betrekking op de criteria die bij 

de afweging moeten worden gehanteerd, de beoordeling van de alternatieven op die crite-

ria en ondersteunende informatie over de alternatieven. In deze paragraaf worden aanwij-

zingen besproken met behulp waarvan deze subargumenten in een besluit kunnen worden 

geïdentificeerd.

7.2.1 Een procesmatige presentatie van de onderdelen van de subargumentatie

Bij een pragma-dialectische analyse wordt de argumentatie voor een standpunt geïdentifi-

ceerd door onder meer te letten op de presentatie in de tekst (Van Eemeren et al., 1983; Van 

Eemeren & Snoeck Henkemans, 2011). De verwachting daarbij is dat argumenten zijn gepre-

senteerd op een voorkeursplaats in de tekst: ze staan in een betogende passage, waarin ook 

het standpunt staat, en kunnen aan het standpunt voorafgaan of daarop volgen. Daarnaast 

kunnen voor de presentatie van de argumenten argumentatieve indicatoren zijn gebruikt. Er 

zijn specifieke aanwijzingen voor het herkennen van de verschillende vormen van complexe 

argumentatie. Voor onderschikkende argumentatie kan bijvoorbeeld worden aangenomen 

dat de argumenten min of meer in de volgorde van de argumentatieve ‘keten’ (van elkaar 

ondersteunende onderschikkende argumenten) zijn gerangschikt, en mogelijk zijn voorzien 

van passende indicatoren.

In de besluiten die hier centraal staan zijn argumentatieve onderdelen dikwijls op een 

hiervan afwijkende manier weergegeven. De besluiten kenmerken zich door een proces-

matige presentatie van de argumentatie. Inzicht in deze presentatiewijze is van belang voor 

de analyse, zoals ook is besproken bij de reconstructie van standpunten met betrekking tot 

een keuze in paragraaf 6.2. Net als bij het standpunt komt ook bij de argumentatie de proces-

matige presentatie naar voren in zowel de structuur van de tekst als de formulering.

Een procesmatige structuur
De onderdelen van de subargumentatie worden in veel besluiten gepresenteerd in de volg-

orde waarin ze zich voordoen in een systematisch beslisproces. In een beslisproces wordt 

gestart met een set criteria en informatie over de alternatieven; op basis daarvan worden de 

alternatieven op de criteria beoordeeld en afgewogen; tot slot wordt de keuze gemaakt. In 

besluiten wordt, door dit proces te volgen, naar de keuze ‘toegewerkt’. 

Globaal zijn in besluiten vier soorten passages te onderscheiden die corresponderen met 

de opeenvolgende fasen van het beslisproces: 

 – een passage waarin een set met criteria wordt gepresenteerd die bij het maken van de 

keuze wordt gehanteerd;

 – een passage met (onderzoeks)informatie over de af te wegen alternatieven (per criterium);

 – een passage waarin op basis van deze gegevens de alternatieven op de criteria worden 

beoordeeld;

 – een passage waarin de alternatieven worden afgewogen en een keuze wordt gemaakt.
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In veel besluiten worden deze passages achtereenvolgens gepresenteerd. De onderdelen van 

de analysestructuur komen dus aan de orde in de volgorde waarin ze zich in het beslisproces 

voordoen, wat wil zeggen dat de analysestructuur min of meer van beneden naar boven wordt 

doorlopen (eerst criteria en informatie, dan beoordeling, dan afweging en keuze). Daarbij wor-

den de onderdelen stap voor stap uitgewerkt. Soms blijft een onderdeel, bijvoorbeeld de set 

met criteria of de informatie over de alternatieven, impliciet of staat het niet in de tekst zelf 

maar op een andere plaats in het besluit (bijvoorbeeld voorin of juist achterin het document). 

Als in een tekst meer keuzes worden gemotiveerd, wordt per keuze doorgaans bovenstaande 

structuur aangehouden.

De onderdelen van de analysestructuur geven de grote lijn aan van een besluit, maar 

het is niet zo dat per passage maar één onderdeel aan de orde is. Met name in de passages 

met de beoordeling en eindafweging van de alternatieven kunnen de beoordelingen worden 

onderbouwd met argumenten waarin informatie over de alternatieven wordt gegeven. Het 

onderdeel ‘informatie’ komt dan niet alleen voor als afzonderlijke passage, maar ook als sub-

argumentatie in een passage waarin de beoordeling of de afweging centraal staat.

Ik illustreer de procesmatige structuur aan de hand van de Beschikking afvalstortplaats regio 

Arnhem. In paragraaf 3 van het besluit wordt een set met criteria geïntroduceerd, die bestaat 

uit milieuhygiënische aspecten, doelmatigheid en bestuurlijke aspecten. Deze introductie fun-

geert tevens als aankondiging van de paragraafindeling.

(1) 3 Afweging locatiekeuze

Omdat drie aanvragen zijn ingediend ten behoeve van een regionale stortplaats in de Regio Arnhem 

voor de periode van circa 10 jaren vanaf 1 januari 1990 en op grond van het provinciaal Afvalstof-

fenplan 1987-1991 (goedgekeurd bij KB van 30 november 1988, nr. 11) slechts op één aanvraag, ten 

aanzien van deze stortplaats, positief kan worden beschikt dient er een afweging plaats te vinden 

tussen de drie aanvragen.

Bij deze afweging zijn onder andere de volgende aspecten betrokken:
3.1 de milieuhygiënische aspecten, zoals deze met name zijn beschreven in de MER-en;
3.2 de doelmatigheid;
3.3 de bestuurlijke aspecten.

Hieronder komen deze aspecten aan de orde. […] In paragraaf 3.4 volgt de conclusie ten aanzien 

van de locatiekeuze.

Daarna volgt in paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 een passage met informatie over drie af te wegen 

locaties (Koningspleij-Noord, Nieuwgraaf en Zweekhorst). Per paragraaf wordt informatie ten 

aanzien van een van de ‘aspecten’ (criteria) voor de drie alternatieven uitgewerkt:

(2) 3.1 Milieuhygiënische aspecten

De milieuhygiënische aspecten zijn uitgebreid beschreven in de drie MER-en en de daarbij gevoegde 

aanvullende informatie. Voor de volledige informatie moet dan ook naar deze rapporten worden 

verwezen. In het onderstaande worden per locatie de verschillende milieuaspecten besproken voor 

zover uit de MER-en bleek dat belangrijke effecten zijn te verwachten, en deze een wezenlijke rol 

hebben gespeeld bij de milieuhygiënische afweging.

[…]
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3.2 Doelmatigheid

[…]

3.3 Bestuurlijke aspecten

[…]

Vervolgens worden de alternatieven op de criteria beoordeeld. In dit besluit gebeurt dat niet 

in één passage, maar steeds na de weergave van de informatie ten aanzien van een criterium. 

De passages:

(3) 3.1 Milieuhygiënische aspecten

[…]

Conclusie milieuhygiënische aspecten

Bij de uiteindelijke milieuhygiënische afweging tussen de locaties zijn alle milieuhygiënische gege-

vens, die tijdens de wettelijke procedure naar voren zijn gebracht, betrokken. In het voorgaande 

is ten aanzien van een aantal milieuaspecten een nadere beschouwing gegeven. Het argument, 

dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijke beïnvloeding op de lange 

termijn van de huidige waterwinningen rond de locatie Koningspleij, welke van grote maatschap-

pelijke betekenis zijn, is van doorslaggevende aard, zodat moet worden geconcludeerd dat het 
ongewenst is de locatie Koningspleij-Noord te gebruiken voor de opslag van afvalstoffen voor een 
oneindige termijn.
Ten aanzien van beide andere locaties kan worden opgemerkt dat ook daar milieu-effecten zul-

len optreden van onomkeerbare aard. Enerzijds zijn deze effecten inherent aan het oprichten en 

in werking hebben van een stortplaats, anderzijds kunnen door het stellen van voorschriften en 

beperkingen aan de vergunning, de effecten tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

3.2 Doelmatigheid

[…]

Gelet op het bovenstaande gaat voor wat betreft de continuïteit [dit is een subcriterium van doel-

matigheid] van de afvalverwijdering in het Samenwerkingsgebied Regio Arnhem de voorkeur uit naar 
de locatie Zweekhorst te Zevenaar, omdat ten aanzien van deze locatie de minste belemmeringen 

aanwezig zijn voor een tijdige realisering.

3.3 Bestuurlijke aspecten

[…]

Hieruit kan worden afgeleid dat de indiening van de aanvraag door de regio Arnhem wordt gedra-

gen door alle gemeenten van het samenwerkingsverband Regio Arnhem. Daar tevens door deze 

gemeenten zowel individueel als gemeenschappelijk geen bezwaar is ingediend tegen de aanvraag 

voor het oprichten van een regionale stortplaats door de Regio Arnhem, moet worden geconclu-
deerd dat er breed bestuurlijk draagvlak bestaat voor het realiseren van een regionale stortplaats in 
Zevenaar.
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Tot slot volgt de eindafweging, waarin de beoordelingen worden samengevat en afgewogen:

(4) Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt er bezwaren bestaan ten 
aanzien van het realiseren van een onomkeerbare activiteit (het definitief op de bodem brengen van 
afvalstoffen) op de locatie Koningspleij-Noord.
Gelet op de continuïteit van de afvalverwijdering gaat zoals hiervoor gesteld de voorkeur uit naar de 
locatie Zweekhorst.
Omdat, gezien de ingebrachte informatie en de naar aanleiding van de aanvraag en het MER inge-

diende bezwaren en adviezen, de milieuhygiënische bezwaren ten aanzien van de locatie Zweek-

horst niet locatiegebonden zijn en kunnen worden weggenomen door het stellen van voorschriften 

en/of beperkingen, zijn wij van mening dat, mede gelet op het brede bestuurlijke draagvlak dat voor 
de locatie aanwezig is, de locatie Zweekhorst dient te worden ingericht als regionale stortplaats 

voor het samenwerkingsverband regio Arnhem.

De procesmatige tekststructuur kan op twee manieren worden verklaard. Ten eerste is de pre-

sentatievolgorde inherent aan de aard van argumentatie met betrekking tot voor- en nadelen. 

In een systematisch beslisproces zijn de te nemen stappen afhankelijk van elkaar en bouwen 

ze op elkaar voort: de beoordelingen zijn gebaseerd op de informatie over de alternatieven 

en sluiten zelf weer aan bij de toepassing van de beslisregel. En daaruit volgt de keuze. Om te 

laten zien dat de stappen op elkaar voortbouwen presenteert een schrijver deze in de volgorde 

van het proces. 

Ten tweede komt de procesmatige structuur voort uit procedurele eigenschappen van 

de institutionele context. Deze zorgen ervoor dat in besluiten doorgaans sprake is van een 

tweedeling in aan de ene kant de input voor de besluitvorming in de vorm van criteria en 

informatie over de alternatieven, en aan de andere kant de beoordeling van de alternatieven 

en de eindafweging door het bevoegd gezag. De procedure schrijft voor dat aan de besluit-

vorming en het opstellen van het besluit onderzoeken voorafgaan, waaronder in ieder geval 

de milieueffectrapportage. De te hanteren criteria en de resultaten van deze onderzoeken 

vormen voor het bevoegd gezag de input voor hun besluitvorming en worden daardoor in het 

besluit als aparte, afgeronde onderdelen gepresenteerd. Vervolgens is er het keuzeproces van 

de besluitvormer, het ‘eigen werk’ van het bevoegd gezag, dat voortbouwt op deze input en 

dat als vervolgstap en apart onderdeel in het besluit wordt gepresenteerd.

Een procesmatige formulering
De procesmatige presentatie van de argumentatie in besluiten komt niet alleen tot uiting 

in de procesmatige structuur van de tekst, maar ook in een procesmatige formulering. Dat 

gebeurt op twee manieren, namelijk bij de presentatie van twee onderdelen van de analyse-

structuur (de set met criteria en informatie over de alternatieven) en bij de presentatie van 

argumentatie voor keuzes die al in het MER zijn gemaakt.

De informatie over de alternatieven wordt vaak in een rapporterende stijl gepresenteerd, 

bijvoorbeeld als een beschrijving van onderzoeksresultaten of in de vorm van een vergelij-

kingstabel afkomstig uit het MER. Dit geldt ook voor de presentatie van de set met toe te 

passen beoordelingscriteria. In onderstaand fragment uit de Beschikking afvalstortplaats regio 

Arnhem wordt informatie gegeven over locatie Zweekhorst ten aanzien van een aantal milieu-

hygiënische aspecten. De effecten die op de locatie zullen optreden worden op een rapporte-

rende manier gepresenteerd:
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(5) 3.1 Milieuhygiënische aspecten

[…]

C Zweekhorst

*Grondwater

In geval van calamiteiten is het mogelijk dat verontreinigingen zich over relatief grote afstand in 

noordwestelijke richting verspreiden. De stroomsnelheid van het grondwater in het eerste water-

voerende pakket is betrekkelijk groot, met als gevolg een verdunning van eventueel lekkend per-

colaat.

Bovendien is de dikte van het eerste watervoerend pakket in verhouding tot de overige locaties 

klein, namelijk circa 12 m. Dit betekent dat ingeval van constatering van een calamiteit beheers-

maatregelen kunnen worden getroffen.

*Bodem

De in het MER uitgesproken verwachting inzake de zetting van de bodem geeft aan dat het grond-

mechanisch zeer goed mogelijk is op deze locatie een stortlichaam te realiseren.

*Oppervlaktewater

In de aanlegfase is het mogelijk noodzakelijk dat ijzerhoudend grondwater op de naastgelegen 

wetering moet worden geloosd. Afgezien van dit effect wordt geen noemenswaardige beïnvloe-

ding van de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht.

[…]

Een verklaring voor het hanteren van deze stijl is dat het bevoegd gezag de onderzoeksinfor-

matie als input beschouwt voor de daadwerkelijke besluitvorming en als vertrekpunt voor het 

eigen beslisproces. Hetzelfde geldt voor de set met beoordelingscriteria: ook deze vormt input 

voor de besluitvorming en wordt daarom als een uitgangspunt of startpunt voor de besluit-

vorming gepresenteerd.

De rapporterende stijl is vanuit een discussieperspectief gezien opvallend. De informatie 

over de alternatieven heeft een argumentatief karakter: de schrijver gebruikt de informatie 

om daarmee de beoordelingen te onderbouwen. In de analysestructuur vormen de onder-

zoeksgegevens over de alternatieven de subargumentatie, maar dit onderdeel wordt niet op 

een herkenbare manier als argumentatie gepresenteerd.

Vormen de onderdelen dan geen uitgangspunten in de tekst? De input voor de besluitvor-

ming moet niet worden verward met uitgangspunten voor de discussie die in de besluitvor-

mingsprocedure wordt gevoerd. In de discussie waar het besluit deel van uitmaakt fungeren 

de informatie over de alternatieven en de te hanteren criteria niet als uitgangspunten. De 

uitgangspunten voor de discussie worden aan het begin van de procedure vastgelegd. Dat 

gebeurt impliciet voor zover het algemene procedurele uitgangspunten betreft en expliciet 

voor materiële uitgangspunten in de vorm van concrete richtlijnen voor het MER. De infor-

matie over de alternatieven komt pas later in de procedure beschikbaar, als het resultaat van 

onderzoek. Ook de set met te hanteren criteria ligt niet bij voorbaat vast. Het bevoegd gezag 
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kan in de richtlijnen voorschrijven dat bepaalde milieu criteria relevant zijn in de procedure, 

maar daarnaast worden nog andersoortige (sociaal-economische) criteria aan de set toege-

voegd waarvan tijdens de procedure blijkt dat deze van belang zijn voor de afweging. De set 

met te hanteren criteria en de onderzoeksinformatie over de alternatieven worden dus mis-

schien wel als uitgangspunten voor de besluitvorming gezien, maar deze onderdelen funge-

ren niet als uitgangspunten voor de discussie.

Ook argumentatie ter ondersteuning van een keuze die al in een eerder stadium van de 

procedure is gemaakt, wordt over het algemeen in een rapporterende stijl gepresenteerd. Een 

keuze uit het MER die door het bevoegd gezag in het besluit wordt overgenomen, wordt door-

gaans in deze stijl beschreven, zoals is besproken in hoofdstuk 6. Dergelijke keuzes maken wel 

deel uit van de argumentatie in het besluit en fungeren zelf ook als standpunt. De argumen-

tatie voor dit standpunt wordt dan als ‘toelichting’ gepresenteerd, en in retrospectief beschre-

ven, bijvoorbeeld in deze fragmenten uit het besluit over rijksweg 58:

(6) Het nieuwe weg-alternatief was in eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit 

enerzijds onvoldoende verkeer uit de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een nieuwe 

doorsnijding, gelet op de specifieke omstandigheden, niet in overeenstemming was met de SVV-2 

doelstellingen inzake versnippering. Op verzoek van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 

is deze stelling in een aanvulling nader onderbouwd.

(7) Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn drie 

varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse als-

mede versnippering opleveren.

Met de formuleringen in de verleden tijd (‘was’, ‘zou’) wordt teruggeblikt en ‘zou’ creëert 

daarnaast afstand tot de positie van het bevoegd gezag. Wel zijn argumentatieve indicatoren 

gebruikt (‘omdat’, ‘enerzijds.. anderzijds omdat’), waaruit blijkt dat het een beschrijving van 

argumenten betreft.

Bij het herkennen van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen is het 

van belang om niet alleen vanuit een discussieperspectief naar de tekst te kijken, maar ook 

rekening te houden met de procesmatige manier waarop de subargumentatie in besluiten 

wordt gepresenteerd. Dat maakt het mogelijk om in passages die argumentatief van aard zijn 

maar op een beschrijvende manier zijn gepresenteerd, toch onderdelen van de analysestruc-

tuur te herkennen.

In het vervolg van deze paragraaf komt aan de orde hoe de argumentatieve passages waarin 

de drie onderdelen van de subargumentatie worden gepresenteerd, kunnen worden herkend. 

De onderdelen worden hierna achtereenvolgens toegelicht: eerst de criteria en de informatie 

over de alternatieven, die samen de input voor het beslisproces vormen, en daarna de beoor-

deling van de alternatieven. Per onderdeel wordt de presentatie van de afzonderlijke compo-

nenten van de standaardvorm besproken. Tot slot wordt ingegaan op de manier waarop de 

onderdelen voorkomen in de vier onderscheiden soorten argumentatieve passages.
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7.2.2 Het onderdeel ‘criteria voor de beoordeling van de alternatieven’

Het onderdeel ‘criteria’ heeft betrekking op de criteria die bij de beoordeling van de alternatie-

ven moeten worden gehanteerd. Het heeft de volgende standaardvorm:

Criteria
[de te hanteren beoordelingscriteria zijn] [criteria C

1
…C

n
]

De standaardvorm bestaat uit twee componenten: een formulering die aankondigt dat in de 

afweging criteria moeten worden gehanteerd en de aanduiding van deze criteria.

Een aanwijzing voor het onderdeel ‘criteria’ is de formulering ‘criteria’, ‘criterium’ of equi-

valenten daarvan, zoals ‘aspecten’, ‘factoren’ en ‘elementen’. In onderstaand voorbeeld uit de 

Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem, eerder besproken in 7.2.1, zijn beide componenten 

van de standaardvorm expliciet aanwezig:

(8) 3 Afweging locatiekeuze

[…]

Bij deze afweging zijn onder andere de volgende aspecten betrokken:

3.1 de milieuhygiënische aspecten, zoals deze met name zijn beschreven in de MER-en;

3.2 de doelmatigheid;

3.3 de bestuurlijke aspecten.

In de inleiding van de paragraaf worden drie criteria of ‘aspecten’ aangekondigd die bij de 

afweging zijn betrokken. Daarna worden de drie aspecten opgesomd, waarbij de opsomming 

tegelijkertijd fungeert als structuuraankondiging van paragraaf 3.

In de PKB HSL-Zuid wordt een verzameling criteria gepresenteerd die ‘in de maatschap-

pelijke discussie […] als meest bepalend naar voren [zijn gekomen]’ (1996, p. 140). De criteria 

worden aangeduid met de term ‘elementen’:

(9) 4.4 De tracékeuze ten noorden van Rotterdam
[…] 

In de maatschappelijke discussie zijn, voor de keuze tussen de tracés A1, B3, WB3 en BBLN, de vol-

gende elementen als meest bepalend naar voren:

 – de mate waarin wordt bijgedragen aan de (inter-)nationale bereikbaarheid van de Randstad;

 – het vermogen om de gewenste substitutie teweeg te brengen;

 – de vervoerswaarde van de HSL-Zuid;

 – de mate waarin de ruimtelijke structuur van de Randstad wordt ondersteund, onderscheiden 

in deelaspecten als:

• het bieden van snelle hart-op-hartverbindingen tussen de knooppunten;

• het ontzien van het Groene Hart-concept;

• bijdragen aan de positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten

 – de lokale effecten in bestaand stedelijk gebied
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 – het belemmeren van nieuwe stedelijke ontwikkelingen (VINEX-locaties);

 – de aanlegkosten van de tracés en het te verwachten exploitatieresultaat;

 – de invloed van de tracékeuze op het jaar van ingebruikstelling van de HSL-Zuid;

 – de gevolgen voor de land- en tuinbouw;

 – de ruimtelijk-economische effecten.

7.2.3 Het onderdeel ‘informatie over de alternatieven’

Het onderdeel ‘informatie over de alternatieven’ heeft betrekking op de gegevens uit onder-

zoeksrapporten en andere documenten die de input vormen voor de besluitvorming door het 

bevoegd gezag. Er zijn voor dit onderdeel drie standaardvormen beschikbaar:85

Informatie over de alternatieven
 – [alternatief A

x
] [leidt…] [t.a.v. criterium C

y
] [met kans p

AxCy
] […tot gevolg G

AxCy
]

 – [alternatief A
x
] [heeft…] [t.a.v. criterium C

y
] […kenmerk K

AxCy
]

 – [alternatief A
x
] [heeft…] [t.a.v. criterium C

y
] […waarde W

AxCy
]

De standaardvormen bestaan elk uit de volgende componenten: een component met het 

alternatief, een criteriumcomponent [t.a.v. criterium C
y
], en een component die de relatie legt 

tussen alternatief en criterium. De relatie betreft een causaal verband (een gevolg van het 

alternatief en de kans daarop), een kenmerk van het alternatief of een waardering van het 

alternatief op het criterium. Het herkennen van een alternatievencomponent is besproken in 

hoofdstuk 6. Bovendien is in deze fase van de analyse, als de gemaakte keuzes zijn gerecon-

strueerd, al bekend welke alternatieven er ter discussie staan. Hierna ga ik daarom alleen in 

op het herkennen van de criteriumcomponent en de component die de relatie aangeeft tussen 

alternatief en criterium.

Het herkennen van de criteriumcomponent
Informatie over de alternatieven kan worden herkend aan de criteriumcomponent [t.a.v. crite-

rium C
1
], bijvoorbeeld aan formuleringen als ‘criterium’ en ‘aspect’ (zoals besproken in 7.2.2). 

Het criterium kan ook worden weergegeven zonder een dergelijke aanduiding. Als informatie 

in lopende tekst is weergegeven, kunnen er kopjes zijn gebruikt die verwijzen naar de criteria. 

Dit is het geval in onderstaand voorbeeld uit de Beschikking stortplaats regio Arnhem (zie ook 

voorbeeld (2) en (5)):

(10) 3.1 Milieuhygiënische aspecten
[…]

C Zweekhorst

85 Ik heb de formulering A
1
…A

n
 en C

1
…C

n
 in de analysestructuur hier veralgemeniseerd tot A

x
 en C

y
.



177

*Grondwater […]

*Bodem […]

*Oppervlaktewater […]

*Percolaatbehandeling […]

*Geluid […]

*Ontsluiting […]

*Ruimtebeslag […]

*Natuur en landschap […]

Als de informatie in tabelvorm is weergegeven, staan de criteria in een aparte kolom of rij. In 

de vergelijkingstabel die is opgenomen in de PKB HSL-Zuid staat de criteriumcomponent in de 

linker kolom (p. 142):

(11) Criterium BBLN B3 WB3 A1

1. internationale 
bereikbaarheid 
van de randstad

Schiphol-R’dam:
+11 min tov A1

Schiphol-R’dam:
+1 min tov A1

Schiphol-R’dam:
+4 min tov A1

Schiphol-R’dam: 
19 minuten
Schiphol-Parijs 
2 uur 49 min

2. substitutie nationaal en 
internationaal 
minder dan A1

nationaal en 
internationaal 
gelijk aan A1

gelijk aan A1 heeft 
internationaal 
en nationaal de 
meeste potentie

3. vervoerswaarde beduidend 
minder dan A1

iets minder dan 
A1

iets minder dan 
A1

referentie

[enz.] … … … …

De formulering ‘ten aanzien van’ in de standaardvorm komt in teksten voor in de vorm van 

verschillende voorzetseluitdrukkingen die aan het criterium voorafgaan, zoals ‘in het kader 

van’, ‘gelet op’, ‘voor wat betreft’ en ‘vanuit het oogpunt van’. Hieronder zijn drie voorbeelden 

van een voorzetseluitdrukking gegeven (uit de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad, 

de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem en de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid):

(12) III Westzijderveld

Deze mogelijkheid is gelegen direct ten westen van de bestaande woonwijk Westerwatering. Voor 

het Westzijderveld geldt hetzelfde als beschreven bij het Guisveld: Met het bebouwen gaan unieke 

waarden verloren op het gebied van flora, fauna, bodem, water en cultuurhistorie.

(13) In het kader van de haalbaarheid dient te worden opgemerkt dat op twee percelen van de locatie 

Nieuwgraaf een gastransportleiding aanwezig is.

(14) De variant met de autosnelweg op de westoever heeft uit oogpunt van natuur-, landschaps- en 

milieu-effecten een licht voordeel ten opzichte van de oostoever-variant.

Het herkennen van een oorzaak of gevolg, een kenmerk en een waarde
Bij het herkennen van de component die de relatie aangeeft tussen alternatief en criterium 

moet onderscheid worden gemaakt in de aanduiding van een causale relatie, een kenmerk 

van een alternatief en de toekenning van een waarde aan een alternatief.
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Een causaal verband kan worden herkend aan het gebruik van indicatoren. Van Eemeren, 

Houtlosser & Snoeck Henkemans (2005, p. 207) maken onderscheid tussen verschillende 

soorten indicatoren van causale argumentatie. Er zijn expliciete uitdrukkingen waarmee een 

causale relatie wordt aangeduid, zoals in onderstaande voorbeelden afkomstig uit de PKB 

HSL-Zuid:86

(15) Een snelle rechtstreekse verbinding leidt tot een netstructuur die zowel de positie van de Randstad 

in het Europese hogesnelheidsnet, als de ruimtelijke structuur en het functioneren van de Randstad 

en de Stedenring Centraal Nederland optimaal ondersteunt. Met de nieuwe verbinding wordt voor 

de verdere toekomst een belangrijke ontbrekende schakel in een snel Randstad-netwerk aange-

bracht.

(16) Wat betreft de gevolgen voor het bestaande stedelijke gebied en de hinder voor toekomstige, deels 

in gang gezette stedelijke ontwikkelingen in het kader van VINEX, acht het kabinet de gevolgen van 
tracé B3 zeer groot. Niet alleen Leiderdorp ondervindt hiervan – in combinatie met een eventuele 

verbreding van de autosnelweg A4 – aanzienlijke hinder, ook de gevolgen in Pijnacker blijven met de 

beschreven aanpassingen aanzienlijk. Bij de effecten in Berkel en Rodenrijs gaat het ondermeer om 

de bouwlocatie Noordrand-III. Ook de gevolgen van WB3, die in Leiderdorp gelijk zijn aan die van B3, 

acht het kabinet groot, gelet ook op ondermeer de effecten in de Vlietrandzone bij Leidschendam, 

de bouwlocatie Delfgauw en verschillende bedrijfsterreinen.

De effecten van tracé A1 op het gebied van Noordrand-I en II/III en op Zoetermeer-Oost zijn door een 

verdiepte ligging, respectievelijk randligging tot aanvaardbare proporties teruggebracht.

Ook kunnen er uitdrukkingen zijn gebruikt ‘die op een minder eenduidige wijze naar een 

oorzakelijk verband verwijzen, maar omdat ze een aantal betekenisaspecten met de eerder-

genoemde uitdrukkingen delen toch een sterke aanwijzing kunnen vormen dat er van een 

oorzakelijk verband sprake is’ (Van Eemeren et al., 2005, p. 208). Onderstaande fragmenten 

bevatten, naast voorbeelden van indicatoren, enkele voorbeelden van minder expliciete uit-

drukkingen (‘een invloed hebben op’, ‘iets maken tot’):

(17) De 10 minuten langere rijtijd van de BBLN-optie heeft een ongunstige invloed op het exploitatie-

resultaat. Dit komt nog niet eens zozeer door de verminderde vervoerswaarde die tot minder reizi-

gers leidt, maar meer nog door de sterk verhoogde exploitatiekosten die gerelateerd zijn aan de tijd 

dat het dure hogesnelheidsmaterieel op het Nederlandse spoorwegnet vertoeft. […]

(18) De afgelopen periode heeft, ondermeer op het traject waar het hier om gaat, geleerd dat de 

bouwhinder door het ombouwen van bestaande spoorlijnen de treindienst gedurende vele jaren 

onbetrouwbaar kan maken. Een keuze voor de BBLN maakt wederom een van de belangrijkste 

spoorverbindingen in de Randstad jarenlang tot een bouwput. De daardoor veroorzaakte overlast 

in de vorm van treinvertragingen op het traject Amsterdam-Den Haag-Rotterdam vormen een 
nadelig bij-effect van een dergelijke keuze.

86 In de originele tekst van de PKB HSL-Zuid is voor bepaalde termen reeds gebruik gemaakt van een vormge-
ving met vet en cursief. Ik geef deze termen hier cursief weer. Voor de onderdelen die ik zelf wil markeren, 
gebruik ik vet en cursief,.
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In onderstaand voorbeeld, afkomstig uit de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad, 

wordt subargumentatie gegeven in de vorm van informatie over de locatie Guisveld. De tekst 

bevat een eenduidige formulering die wijst op een causaal verband (‘effect hebben’) en een 

uitdrukking die op een minder eenduidige wijze naar een oorzakelijk verband verwijst (‘bete-

kenen’). Daarnaast komen in het fragment enkele werkwoorden voor die ‘een proces aandui-

den dat een bepaald effect of resultaat produceert’ (Van Eemeren et al., 2005, p. 211), zoals 

formuleringen waarmee een negatief effect (‘gaan verloren’) en een gunstig effect worden 

uitgedrukt (‘in de toekomst behouden kunnen blijven’, ‘versterking’). Ook verwijzingen naar 

een toekomstige gebeurtenis (‘zullen’, ‘de verwachting is’) kunnen wijzen op een causaal ver-

band (Van Eemeren et al., 2005, p. 214):

(19) II Guisveld

Het Guisveld in de huidige situatie is een uniek gebied voor flora, fauna, ecologie, bodem, water en 

archeologie. Met het bebouwen van het Guisveld gaan deze waarden verloren.

De verwachting is dat bij handhaving van het huidige beleid en voldoende financiële middelen de 

aanwezige waarden ook in de toekomst behouden kunnen blijven.

[…]

Het maximaal bebouwen van Guisveld met 5.000 woningen is niet reëel. Slechts gedeeltelijke 

bebouwing van het Guisveld (met maximaal 3.000 woningen) zou een versterking van de stedelijke 

hoofdstructuur betekenen. […]

Het gedeeltelijk bebouwen van het Guisveld zou een zeer sterk schaalverkleinend effect hebben op 

het resterende landschap. Het resterend landschappelijk beeld zou in sterke mate gedomineerd 

worden door de bebouwing.

De component [met kans p
AxCy

], die de kans op het gevolg aanduidt, kan worden herkend aan 

formuleringen die erop duiden dat een bepaald gevolg mogelijk optreedt, maar dat daarbij 

sprake is van onzekerheid of een risico. In bovenstaand fragment worden de meeste gevol-

gen met zekerheid gepresenteerd (‘gaan … verloren’, ‘zou … betekenen’ en ‘zou … effect heb-

ben’). Alleen ten aanzien van de natuurwaarden wordt een slag om de arm gehouden: ‘De 
verwachting is dat bij handhaving van het huidige beleid en voldoende financiële middelen de 

aanwezige waarden ook in de toekomst behouden kunnen blijven.’ Het is dus, onder bepaalde 

voorwaarden, mogelijk dat handhaving van de huidige situatie leidt tot behoud van de aan-

wezige natuurwaarden.

In de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem worden enkele risico’s beschreven die 

gepaard gaan met de aanleg van een stortplaats. Er is een kans dat de verontreinigingen zich 

via het grondwater verspreiden en invloed hebben op de drinkwaterwinning in de omgeving:

(20) A Koningspleij-Noord

*Grondwater

Uit het MER (en de aanvullende informatie) blijkt dat de stroming van het grondwater, en daarmee 

de verspreiding van verontreinigingen van een groot aantal factoren afhankelijk is. […] Gelet op deze 
onzekerheden in combinatie met de nabij gelegen drinkwaterwinning, waarbij bovendien bedacht 



180

moet worden dat het gaat om een onomkeerbare activiteit (het definitief op de bodem brengen 

van afvalstoffen) zijn wij van mening dat op deze locatie alleen al op grond van dit aspect bij voor-

keur niet een stortplaats dient te worden gerealiseerd.

Het argument, dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijke beïnvloe-

ding op de lange termijn van de huidige waterwinningen rond de locatie Koningspleij, welke van 

grote maatschappelijke betekenis zijn, is van doorslaggevende aard, […]

In dit soort gevallen moet de kans op het gevolg worden herkend en worden gereconstrueerd. 

Als het optreden van een gevolg van een alternatief als een zekerheid wordt gepresenteerd, 

kan de kans op het gevolg als 100% (p=1) worden beschouwd. Deze kans hoeft dan niet apart 

te worden herkend of te worden gereconstrueerd.

Een kenmerk van een alternatief kan allerlei vormen aannemen. Algemeen geldt dat er bij 

een kenmerk sprake is van iets wat deel uitmaakt van het alternatief en niet het gevolg is van 

de uitvoering van het alternatief. Een voorbeeld van een kenmerk is de prijs van een alter-

natief. In de tabel in de PKB HSL-Zuid vormen de aanlegkosten een kenmerk, evenals het jaar 

van ingebruikstelling van het tracé. Deze kenmerken zijn op een vaste manier verbonden aan 

de alternatieven, en zijn bekend voordat de alternatieven worden uitgevoerd. De contante 

waarde van het exploitatieresultaat daarentegen is eerder het gevolg van de aanleg van een 

alternatief, waarover een bepaalde verwachting is geformuleerd (PKB HSL-Zuid, p. 142):

(21) Criterium BBLN B3 WB3 A1

… … … … …

7. aanlegkosten ƒ 4,7 mld circa ƒ 4,1 mld > ƒ 4,2 mld ƒ 4,2 mld

8. contante waarde 
exploitatieresultaat

ƒ 1,5 mld ƒ 2,1 mld circa ƒ 2,0 mld ƒ 2,2 mld

9. jaar van 
ingebruikstelling

later dan 2008 
door vertraging 
in de fase van 
PKB en door een 
veel langere 
aanlegperiode

later dan 2005 
door vertraging 
in de fase 
van PKB en 
tracébesluit

later dan 2005 
door vertraging 
in de fase 
van PKB en 
tracébesluit

2004
PKB-3 voor 
de zomer; 
tracébesluit 
binnen 1 jaar na 
PKB-4

In de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid worden de alternatieven beoordeeld op de mogelijk-

heid om de weg gefaseerd aan te leggen:

(22) De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate geba-

seerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden.

De mogelijkheid tot fasering is een kenmerk van het Napoleonswegtracé.

Een kenmerk van alternatieven dat in overheidsbesluiten veel voorkomt en typisch is voor 

de bestuurlijke besluitvormingscontext is het bestuurlijk draagvlak van alternatieven. Draag-

vlak is iets wat voorafgaand aan de uitvoering van een alternatief al dan niet aanwezig is. 

Wat ook als een kenmerk kan worden gezien is of een alternatief al dan niet aansluit bij het 

bestaande beleid. Voorbeelden hiervan zijn afkomstig uit de Beschikking afvalstortplaats regio 

Arnhem en de Streekplanuitwerking IBF:
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(23) …, mede gelet op het brede bestuurlijke draagvlak dat voor de locatie aanwezig is, …

(24) Deze lokatiekeuze sluit tevens aan bij de continue planologische lijn in ons beleid om meer groot-

schalige ontwikkelingen te concentreren bij één van de stedelijke centra in Friesland.

De informatie over de alternatieven in termen van gevolgen en kenmerken kan in kwanti-

tatieve termen zijn beschreven, bijvoorbeeld in miljoenen euro’s, of in kwalitatieve termen, 

bijvoorbeeld als een effectbeschrijving of een beschrijving op een relatieve (ordinale) schaal 

(‘grote gevolgen’, ‘positieve effecten’). Het is ook mogelijk dat de informatie een stap verder 

gaat en beoordelingen bevat van de alternatieven op de criteria. In dat geval wordt een uit-

spraak gedaan over de waarde van een alternatief ten aanzien van een criterium. Deze waarde 

heeft doorgaans een ordinale vorm: een rangorde van alternatieven of een vergelijkende 

beoordeling in termen van voor- en nadelen.

Een waarde is in mijn definitie wat betreft de vorm niet te onderscheiden van een beoorde-

ling (zie hierna in 7.2.4). Het verschil tussen ‘waarde’ en ‘beoordeling’ is dat ik ‘waarde’ gebruik 

voor beoordelingen die deel uitmaken van de onderzoeksinformatie; ik reserveer ‘beoordeling’ 

voor de argumentatie met de beoordelingen die een beslisser zelf toekent aan alternatieven 

op basis van die informatie en die is afgestemd op de in de argumentatie gehanteerde beslis-

regel. Dit is een analytisch onderscheid. Het verschil is vaak pas bij de reconstructie van de 

verschillende onderdelen van argumentatie vast te stellen.

Bij fragment (25) is een tabel weergegeven uit de Streekplanuitwerking IBF (p. 10). Aan de 

mogelijke locaties is per criterium een score toegekend; dit is informatie in de vorm van een 

gekwantificeerde waardering van de alternatieven op de criteria. De scores zijn onder meer 

gebaseerd op de gevolgen die de alternatieven hebben voor verschillende aspecten van het 

natuurlijk milieu, het woon- en leefmilieu en de mobiliteit. Een keuze voor locatie Drachten 

leidt ten aanzien van het natuurlijk milieu tot gevolgen met een totaalscore van 37. Dat bete-

kent in dit geval dat Drachten ten aanzien van natuurlijk milieu een waarde heeft van 37, 

ofwel een waarde van rangordenummer 2.

(25) EINDVERGELIJKING LOKATIE-ALTERNATIEVEN OP GROND VAN SCORES EN RANGORDE

LOKATIES NATUURLIJK MILIEU WOON- EN LEEFMILIEU MOBILITEIT

Drachten  37 (2)  30 (4)  55 (3)

Heerenveen-Joure  17 (4)  40 (2-3)  50 (4)

Heerenveen-Kavels  32 (3)  40 (2-3)  60 (2)

Leeuwarden  52 (1)  60 (1)  80 (1)

 Bron: MER Streekplanuitwerking IBF; DHV, november 1994.

7.2.4 Het onderdeel ‘beoordelingen op de criteria’

Het onderdeel ‘beoordelingen op de critera’ heeft betrekking op de beoordeling van de alter-

natieven door de besluitvormer. Het heeft de volgende standaardvorm:
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Beoordelingen op de criteria
[alternatief A

x
] [heeft…] [op criterium C

y
] […beoordeling B

AxCy
], enz.

De standaardvorm bestaat uit drie componenten: de alternatievencomponent met een aan-

duiding van het beoordeelde alternatief A
x
, de beoordelingscomponent met de toekenning 

van een beoordeling B
AxCy

 aan dit alternatief, en criteriumcomponent met het criterium C
y
 

waar de beoordeling betrekking op heeft. 

Het herkennen van de criteriumcomponent
Voor het herkennen van de criteriumcomponent – [op criterium C

y
] – van een beoordeling in 

een besluit gelden vergelijkbare aanwijzingen als voor het herkennen van de criteriumcom-

ponent van informatie over de alternatieven. Een verschil is dat (onderzoeks)informatie vaak 

in een tabel of ander soort overzicht wordt gepresenteerd, terwijl beoordelingen, die worden 

toegekend door de beslisser, in de besluiten in tekstvorm voorkomen. 

Voor het criterium kunnen termen zijn gebruikt als ‘criterium’, ‘aspect’, ‘element’ en ‘factor’. 

Het volgende fragment (Streekplanuitwerking IBF) bevat een duidelijke aanwijzing (‘factor’): 

(26) Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van andere 

potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig […];

Soms is alleen het criterium zelf genoemd (PKB HSL-Zuid):

(27) Met betrekking tot het jaar waarin de nieuwe spoorlijn in gebruik kan worden genomen hecht het 

kabinet aan een zo spoedig mogelijke indienststelling.[…] Tracé A1 biedt hiervoor het beste perspec-

tief.

Voorafgaand aan een mogelijk criterium wordt vaak een voorzetsel of voorzetseluitdrukking 

gebruikt, zoals ‘ten aanzien van’, ‘met betrekking tot’, ‘voor wat betreft’. In de hiervoor gegeven 

voorbeelden zijn als voorzetsels ‘vanuit’ en ‘met betrekking tot’ gebruikt. De combinatie van 

een voorzetseluitdrukking en een aanduiding van een criterium vormt een sterke aanwijzing 

dat er sprake is van een beoordeling op een criterium. In onderstaand fragment uit de Beschik-

king afvalstortplaats regio Arnhem gaat de uitdrukking ‘voor wat betreft’ vooraf aan het cri-

terium continuïteit van de afvalverwijdering, wat vooruitwijst naar een beoordeling van het 

alternatief Zweekhorst: 

(28) Gelet op het bovenstaande gaat voor wat betreft de continuïteit van de afvalverwijdering in het 

Samenwerkingsgebied Regio Arnhem de voorkeur uit naar de locatie Zweekhorst te Zevenaar, 

omdat ten aanzien van deze locatie de minste belemmeringen aanwezig zijn voor een tijdige reali-

sering.

Het herkennen van de beoordelingscomponent
De tweede component, de component [heeft … beoordeling B

AxCy
], is te herkennen aan waar-

derende formuleringen. Deze kunnen een verschillende vorm hebben, doordat beoordelingen 

op verschillende schalen of meetniveaus kunnen zijn gemeten. Kwalitatieve beoordelingen 
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met een ordinaal meetniveau zijn herkenbaar aan formuleringen als ‘voldoende’, ‘matig’, ‘gun-

stig’ en ‘nadelig’. Ze kunnen ook een vergelijkende vorm hebben: ‘beter’, ‘minder gunstig’, ‘de 

voorkeur’, ‘heeft als voordeel ten opzichte van’. In de fragmenten hieronder (die hiervoor ook 

zijn besproken) zijn de beoordelingen gemarkeerd:

(29) Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van andere 
potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig […].

(30) Met betrekking tot het jaar waarin de nieuwe spoorlijn in gebruik kan worden genomen hecht het 

kabinet aan een zo spoedig mogelijke indienststelling.[…] Tracé A1 biedt hiervoor het beste perspec-
tief.

(31) Gelet op het bovenstaande gaat voor wat betreft de continuïteit van de afvalverwijdering in het 

Samenwerkingsgebied Regio Arnhem de voorkeur uit naar de locatie Zweekhorst te Zevenaar, 

omdat ten aanzien van deze locatie de minste belemmeringen aanwezig zijn voor een tijdige reali-

sering.

Kwantitatieve beoordelingen zijn herkenbaar aan getallen, bijvoorbeeld een bedrag in euro’s 

of een afstand in aantal kilometers. Meestal blijkt bij de analyse dat kwantitatieve gegevens in 

een tekst moeten worden gereconstrueerd als informatie over de alternatieven die afkomstig 

is uit een rapport, ofwel als een ondersteuning van de beoordelingen die de besluitvormer 

toekent. De beoordeling is dan kwalitatief van aard (‘A
1
 is ten aanzien van de kosten gunstiger 

dan A
2
’) en de ondersteuning kwantitatief (‘want A

1
 kost 2 miljoen en A

2
 kost 5 miljoen euro’).

7.2.5 De presentatie van de onderdelen in argumentatieve passages

De besproken onderdelen zijn in de besluiten aanwezig in de argumentatieve passages van de 

tekst. Hierna bespreek ik op welke manier ze in deze passages zijn gepresenteerd en waaraan 

ze te herkennen zijn.

Passages met een aankondiging van gehanteerde criteria
De criteria die een rol moeten spelen bij het maken van de keuze worden niet altijd expliciet 

in de tekst opgesomd. Als dat wel zo is, gaan ze vooraf aan de andere twee onderdelen (de 

informatie en de beoordeling), waarvoor ze de basis vormen. De set met criteria kan ook wor-

den gepresenteerd in de micro-context, bijvoorbeeld als deze de input vormt voor meerdere 

keuzes. De criteria worden gepresenteerd in een rapporterende stijl; voor de vormgeving is 

vaak een puntsgewijze opsomming gekozen.

In de PKB HSL-Zuid wordt een verzameling criteria gepresenteerd, die voorafgaat aan twee 

keuzes die worden gemaakt voor het HSL-tracé ten noorden van Rotterdam. Voor de eerste 

keuze maakt deze set met criteria deel uit van de tekst (de passage waarin de keuze wordt 

gemotiveerd), voor de tweede keuze gaan de criteria aan de tekst vooraf en staan ze dus in de 

micro-context. De criteria zijn gepresenteerd in de vorm van een puntsgewijze opsomming 

(zie ook fragment (9) in dit hoofdstuk):
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(32) 4.4 De tracékeuze ten noorden van Rotterdam

[…] 

In de maatschappelijke discussie zijn, voor de keuze tussen de tracés A1, B3, WB3 en BBLN, de vol-

gende elementen als meest bepalend naar voren:

 – de mate waarin wordt bijgedragen aan de (inter-)nationale bereikbaarheid van de Randstad;

 – het vermogen om de gewenste substitutie teweeg te brengen;

 – de vervoerswaarde van de HSL-Zuid;

[…] 

Een beoordeling van de vier in het geding zijnde tracévarianten, aan de hand van deze meest bepa-
lend gebleken keuzecriteria, is samengevat in de overzichtstabel op de volgende bladzijde. Hier-

onder volgt een korte toelichting op deze criteria en op de wijze waarop ze voor de verschillende 

tracé-opties zijn toegepast.

In de laatste alinea wordt met de formulering ‘deze meest bepalend gebleken keuzecriteria’ 

verwezen naar de criteria. Ook op andere plaatsen in de tekst kan een verwijzing zijn opgeno-

men die duidelijk maakt op welke plaats in de tekst de set met criteria te vinden is.

Passages met informatie over de alternatieven
Onderzoeksinformatie over de alternatieven wordt meestal schematisch weergegeven, in 

een systematische beschrijving of in de vorm van een matrix of tabel. Voorbeelden hiervan 

zijn het overzicht met informatie uit de MER’en in de Beschikking afvalstortplaats regio Arn-

hem (de fragmenten (2) en (10)), de overzichtstabel uit de PKB HSL-Zuid (fragment (11)) en 

de MER-tabel uit de Streekplanuitwerking IBF (fragment (25)). Als de passage met informatie 

in de tekst ontbreekt, staat deze mogelijk in de micro-context (bij een eerdere keuze of in de 

bijlage); er kan ook worden verwezen naar het onderzoeksrapport zelf.

De stijl is doorgaans rapporterend. Als de weergave lopende tekst betreft kunnen er wel 

argumentatieve indicatoren zijn gebruikt. Een voorbeeld uit de Streekplanherziening woning-

bouw Zaanstad:

(33) I Assendelft-Noord

Zwaarwegende argumenten in de keuze voor Assendelft-Noord met een omvang van 2500 of 5000 

woningen zouden kunnen zijn de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, natuur, 

cultuurhistorie, bodem en water. Het bebouwen van Assendelft-Noord heeft vrijwel geen verlies 

van deze aspecten tot gevolg. […]

In de tekst of in de micro-context kan een verwijzing zijn opgenomen naar de passage met 

informatie over de alternatieven. De volgende aankondiging verwijst naar een weergave van 

de onderzoeksresultaten (Streekplanherziening woningbouw Zaanstad):

(34) In deze stap worden de potentiële mogelijkheden van Assendelft-Noord, Guisveld en Westzijder-

veld nader beschreven en afgewogen.
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In het Bestemmingsplan windmolenpark Eemshaven wordt in een leeswijzer in de micro-con-

text aangekondigd dat in hoofdstuk 2 locaties worden afgewogen en milieueffecten worden 

besproken. In de tekst zelf is ook een aankondiging opgenomen:

(35) 1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de locatie-afweging en de milieu-effecten gebaseerd op het 

milieu-effectrapport “Windmolenpark Noord-Groningen”. Dit rapport vormt de basis van de onder-

havige gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘BUITENGEBIED-NOORD (Eemshaven)’. 

[…]

(36) In onderstaande wordt voor de onderhavige locatie beknopt ingegaan op de in het MER beschreven 

meest relevante milieu-effecten.

Passages met beoordelingen op de criteria
Een passage met beoordelingen kan op verschillende manieren in de tekst voorkomen. De 

beoordelingen kunnen in één passage per alternatief of criterium zijn gepresenteerd. In dit 

fragment (Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid) wordt per alternatief een overzicht van de beoor-

delingen weergegeven:

(37) Argumenten voor oost- of westoever

Westoever
Een keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de samen-

stelling van het verkeer op beide oude rijkswegen. N271 (grotendeels lokaal en regionaal verkeer) 

en N273 (veel vrachtverkeer, ca 25%, vermengd met allerlei soorten langzaam verkeer). Bij deze 

keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding voor met name het omvangrijke vrachtverkeer. 

Hierbij wordt het stedelijk wegennet van Roermond niet extra belast. Voorts wordt daarbij bereikt 

dat de inpassing van RW74 in geval van tracering over de Zuiderbrug veel minder problematisch zal 

zijn dan bij een keuze voor de oostoever.

[…]

Oostoever
Als wordt geredeneerd vanuit het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen en het bevorderen 

van de economische ontwikkeling van de regio dan worden met de keuze van een tracé op de oos-

toever in de eindsituatie de problemen het beste opgelost. Neveneffect is dat het stedelijk wegen-

net van Roermond extra wordt belast. In geval van een keuze voor het oostoever tracé ondervindt 

het openbaar vervoer negatieve effecten.

[…] Het oosttracé verdient de voorkeur uit oogpunt van economische ontwikkelingen in het gebied 

(reeds bestaande bedrijfsvestigingen, met name in Roermond, industrieterrein Heide).

[…]

Een variant op de beoordelingen in één passage is dat de informatie en beoordelingen in com-

binatie zijn weergegeven, waarbij de beoordelende passage steeds een conclusie vormt bij 

de passage met onderzoeksinformatie. Dit is het geval in het fragment hierna (uitgebreider 

weergegeven in fragment (3)). Ten slotte is het mogelijk dat een aparte passage met beoor-

delingen ontbreekt. Er wordt dan volstaan met de onderzoeksinformatie, gevolgd door een 
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eindafweging en keuze. In de PKB HSL-Zuid wordt de tussenstap van de beoordelende passage 

overgeslagen en maken de beoordelingen deel uit van de eindafweging.

In beoordelende passages worden vaak argumentatieve indicatoren gebruikt. In (37) wordt 

in het kopje de aanduiding ‘Argumenten’ gebruikt. In onderstaande beoordelende passage uit 

de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem zijn de argumentatieve indicatoren gemarkeerd:

(38) 3.1 Milieuhygiënische aspecten

[…]

Conclusie milieuhygiënische aspecten

[…] Het argument, dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijke beïn-

vloeding op de lange termijn van de huidige waterwinningen rond de locatie Koningspleij, welke 

van grote maatschappelijke betekenis zijn, is van doorslaggevende aard, zodat moet worden gecon-
cludeerd dat het ongewenst is de locatie Koningspleij-Noord te gebruiken voor de opslag van afval-

stoffen voor een oneindige termijn.

[…]

3.2 Doelmatigheid

[…]

Gelet op het bovenstaande gaat voor wat betreft de continuïteit van de afvalverwijdering in het 

Samenwerkingsgebied Regio Arnhem de voorkeur uit naar de locatie Zweekhorst te Zevenaar, 

omdat ten aanzien van deze locatie de minste belemmeringen aanwezig zijn voor een tijdige rea-

lisering.

3.3 Bestuurlijke aspecten

[…]

Hieruit kan worden afgeleid dat de indiening van de aanvraag door de regio Arnhem wordt gedra-

gen door alle gemeenten van het samenwerkingsverband Regio Arnhem. Daar tevens door deze 

gemeenten zowel individueel als gemeenschappelijk geen bezwaar is ingediend tegen de aanvraag 

voor het oprichten van een regionale stortplaats door de Regio Arnhem, moet worden geconclu-
deerd dat er breed bestuurlijk draagvlak bestaat voor het realiseren van een regionale stortplaats 

in Zevenaar.

In passages met beoordelingen op de criteria komt ook het onderdeel ‘informatie over de 

alternatieven’ voor, als informatie wordt aangevoerd ter ondersteuning van de beoordelin-

gen. Omdat dit ook voorkomt in passages met een eindafweging en keuze, bespreek ik enkele 

voorbeelden van beoordelingen die door informatie worden ondersteund.

In de micro-context kunnen verwijzingen aanwezig zijn naar de passage met beoordelingen. 

Een voor de hand liggende plaats hiervoor is voorin het besluit, als onderdeel van een aankon-

diging van de structuur of een leeswijzer. Er wordt dan aangekondigd of verwezen naar een 

tekstgedeelte waarin de voor- en nadelen van de alternatieven worden beschreven, beoor-

deeld of afgewogen. In de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad wordt bijvoorbeeld aan 
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het begin van de ‘Toelichting’ de structuur van de tekst aangekondigd. In het derde aange-

kondigde onderdeel wordt een aantal locaties ‘nader bekeken’. Dit onderdeel gaat vooraf aan 

de ‘uiteindelijke beleidskeuze’ en gaat dus waarschijnlijk over voor- en nadelen van de af te 

wegen locaties:

(39) 3 Nadere toelichting beleidskeuze

In dit hoofdstuk wordt de provinciale beleidskeuze met overwegingen toegelicht.

Deze toelichting bestaat uit vier onderdelen:

 – Omvang en fasering van de nieuwe Zaanse uitbreiding.

 – Afweging tussen uitbreiding aan de westkant versus oostkant.

 – De locaties aan de westkant nader bekeken.
 – De uiteindelijke beleidskeuze.

Passages met de eindafweging en keuze
In passages waarin de eindafweging van de alternatieven plaatsvindt en het standpunt met 

de keuze wordt gepresenteerd, kunnen verschillende onderdelen van de subargumentatie 

voorkomen. 

In afwegende passages spelen beoordelingen op de criteria, waarop de afweging is geba-

seerd, doorgaans de hoofdrol. Een voorbeeld hiervan is het eerder gegeven fragment (4), de 

eindafweging in de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem. Een ander voorbeeld staat 

hieronder, uit de Tracévaststelling rijksweg 58. Daarin zijn enkele beoordelingen duidelijk 

herkenbaar:

(40) Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de vari-

ant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere 

varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. Ten opzichte van de 

beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel van een geringere versnippering. 

Het gebied ten noorden van Oostburg is een open poldergebied. Ik acht het van belang dat de aan-

tasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. De variant KO1 snijdt een geringer deel van het 

polderlandschap af dan de beide overige varianten. Bovendien is deze variant ook voor de landbouw 
het meest gunstig. De gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten deze variant eveneens 

aanvaardbaar. In het MER is deze variant aangemerkt als het meest milieuvriendelijk alternatief 

vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu.

De beoordelingen in afwegende passages worden vaak ondersteund door subargumentatie 

met betrekking tot informatie over de alternatieven. Deze informatie is ook als aparte pas-

sage opgenomen, bijvoorbeeld in tabelvorm. Bij de eindafweging wordt van deze informatie 

gebruik gemaakt. In fragment (41) wordt gesteld dat variant KO1 op versnippering een voor-

deel heeft boven de andere alternatieven. Deze beoordeling wordt ondersteund door informa-

tie van causale aard: het alternatief leidt tot minder versnippering doordat het een geringer 

deel van het polderlandschap zal afsnijden:

(41) […] Ten opzichte van de beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel van een 
geringere versnippering. Het gebied ten noorden van Oostburg is een open poldergebied. Ik acht het 
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van belang dat de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. De variant KO1 snijdt een 
geringer deel van het polderlandschap af dan de beide overige varianten. […]

In de volgende afweging van een aantal woningbouwlocaties vindt een beoordeling plaats 

van een aantal onderzochte combinatiealternatieven. Bij punt 2 wordt de nadelige beoorde-

ling op woon- en leefmilieu en op mobiliteit ondersteund door informatie in de vorm van een 

voorspelling (causale relatie) over de voorzieningen in de wijk:

(42) Aanvullend hierop nog de overwegingen die pleiten tegen de hiervoor genoemde combinatie-alter-

natieven.

Hierbij geldt dat bouwen op 2 locaties, waarvan 1 of 2 locaties in een vanuit natuur en landschap 

zeer waardevol gebied ligt, grote gevolgen heeft.

1. Het gedeeltelijk bebouwen van het Guisveld en/of Westzijderveld zal een sterk schaalverklei-

nend effect hebben op het resterend landschap. Het resterend landschappelijk beeld zal in 

sterke mate gedomineerd worden door de bebouwing.

2. Per locatie zal het draagvlak voor voorzieningen minimaal zijn. De bewoners zullen deels aange-
wezen zijn op de bestaande voorzieningen buiten de eigen woonwijk.

 Dit heeft een nadelige invloed op woon- en leefmilieu en mobiliteit.
3. Gedeeltelijke bebouwing van 2 gebieden betekent 2 x een aantasting van het landschap. Op 

termijn zullen deze ingrepen mogelijk opgevat c.q. gebruikt worden als faseringen in verder-

gaande verstedelijking.

Het is ook mogelijk dat de beoordelingen impliciet bijven en wordt volstaan met informatie 

over de alternatieven. Dit is het geval bij punt 1 en 3 in bovenstaand fragment.

De stijl in eindafwegingen kan betogend van aard zijn, waarbij de voor- en nadelen worden 

gepresenteerd als argumenten voor de gemaakte keuze. De argumentatieve passage kan dan 

worden herkend aan het gebruik van indicatoren voor argumentatie (‘omdat’, ‘gezien’, ‘gelet 

op’, ‘bovendien’, ‘grond van’) en uitdrukkingen die argumenten aanduiden (‘zwaarwegende 

argumenten’, ‘de belangrijkste overweging’). In deze passages kan de volgorde van standpunt 

en argumentatie variëren. In de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem staat het standpunt 

met betrekking tot de keuze voor locatie Zweekhorst aan het eind van de passage met de 

eindafweging (uitgebreider weergegeven in fragment (4)). De conclusie wordt getrokken op 

basis van een aantal argumenten die beoordelingen op criteria weergeven, en die deels zijn 

voorzien van argumentatieve indicatoren:

(43) Samenvattend kan worden gesteld dat […] Omdat, gezien de ingebrachte informatie en de naar 

aanleiding van de aanvraag en het MER ingediende bezwaren en adviezen, de milieuhygiënische 

bezwaren ten aanzien van de locatie Zweekhorst niet locatiegebonden zijn en kunnen worden 

weggenomen door het stellen van voorschriften en/of beperkingen, zijn wij van mening dat, mede 
gelet op het brede bestuurlijke draagvlak dat voor de locatie aanwezig is, de locatie Zweekhorst 
dient te worden ingericht als regionale stortplaats voor het samenwerkingsverband regio Arnhem.

In de eindafweging in de Tracévaststelling rijksweg 58 is de volgorde andersom: de argumen-

tatie volgt op het standpunt met betrekking tot de keuze. Voor de argumentatie is een aantal 

indicatoren gebruikt: 
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(44) Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de vari-
ant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere 

varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. Ten opzichte van 

de beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel van een geringere versnip-

pering. Het gebied ten noorden van Oostburg is een open poldergebied. Ik acht het van belang dat 

de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. De variant KO1 snijdt een geringer deel 

van het polderlandschap af dan de beide overige varianten. Bovendien is deze variant ook voor de 

landbouw het meest gunstig. De gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten deze vari-

ant eveneens aanvaardbaar. In het MER is deze variant aangemerkt als het meest milieuvriendelijk 

alternatief vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu.

Ook uitdrukkingen die wijzen op argumentatie kunnen aanwijzingen vormen voor het her-

kennen van de voor- en nadelen van alternatieven. Hieronder zijn enkele voorbeelden weer-

gegeven uit de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad):

(45) In Assendelft-Noord zal in verschillende opzichten een aantrekkelijke woonwijk tot stand kunnen 

komen. Op regionaal niveau wordt het woonklimaat positief beïnvloed door de nabijheid van stad 

én land en de daarbij horende gebruiksmogelijkheden. De provincie kiest op grond van stedebouw-

kundige en landschappelijke argumenten, voor concentratie van de verstedelijking op één grote 

bouwlocatie.

(46) De belangrijkste overwegingen bij deze keuze staan verwoord in paragraaf 2.3 van de Beschrijving. 

Aanvullend hierop nog de overwegingen die pleiten tegen de hiervoor genoemde combinatie-alter-

natieven. […]

Tot slot kan de vormgeving informatie geven over de aanwezigheid van een passage met 

een eindafweging en over de argumenten in deze passage. De beoordelingen worden in een 

eindafweging namelijk vaak overzichtelijk gepresenteerd. In fragment (42) en in onderstaand 

fragment (PKB HSL-Zuid) is gekozen voor een puntsgewijze opsomming van de subargumen-

tatie met betrekking tot de voor- en nadelen:

(47) Uitendelijk [sic] is het op grond van de navolgende motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, 

inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aangeduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.

 ̆ Het kabinet is van mening dat de aantasting van het concept Groene Hart bij tracé A1 met een 

tunnel onder het Groene Hart tussen de Does en Hazerswoude-Dorp nauwelijks verschilt van 

die bij WB3. […]

 ̆ Wat betreft de gevolgen voor het bestaande stedelijke gebied en de hinder voor toekomstige, 

deels in gang gezette stedelijke ontwikkelingen in het kader van VINEX, acht het kabinet de 

gevolgen van tracé B3 zeer groot. […] 

 ̆ Met betrekking tot het jaar waarin de nieuwe spoorlijn in gebruik kan worden genomen hecht 

het kabinet aan een zo spoedig mogelijke indienststelling. […] Tracé A1 biedt hiervoor het beste 

perspectief.
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 ̆ De gevolgen van tracé WB3 voor land- en tuinbouw zijn, ook naar de mening van het kabinet, 

duidelijk het geringst en wellicht door tal van kleinere aanpassingen nog te verminderen. Het 

tracé B3 heeft met name effecten […] 

7.3 De reconstructie van de criteria voor de beoordeling van de 
alternatieven 

7.3.1 Een systematische toepassing van de criteria als leidraad voor de 
reconstructie

Bij de reconstructie van de subargumentatie worden de subargumenten beschouwd als 

onderdeel van de beslissystematiek die in de analysestructuur is geïncorporeerd. De beoorde-

lingscriteria vormen in de beslissystematiek een rode draad. In een systematisch keuzeproces 

wordt de set met beoordelingscriteria die het vertrekpunt vormt, toegepast bij de beoordeling 

en de afweging van de alternatieven. Bij het beoordelen wordt gebruik gemaakt van informa-

tie over de alternatieven die ook aan de hand van deze criteria is gestructureerd, anders is het 

niet mogelijk om daar beoordelingen op te baseren. 

Voor de onderdelen van de subargumentatie betekent dit dat de criteria daarin con-

sequent moeten zijn gehanteerd. Alle onderdelen van de subargumentatie bevatten een 

criteriumcomponent: 

 – criteria: [de te hanteren beoordelingscriteria zijn] [de criteria C
1
…C

n
]

 – beoordeling: [alternatief A
x
] [heeft…] [op criterium C

y
] […beoordeling B

AxCy
]

 – informatie: [alternatief A
x
] [leidt…] [t.a.v. criterium C

y
] [met kans p

AxCy
] […tot gevolg G

AxCy
]

 [alternatief A
x
] [heeft…] [t.a.v. criterium C

y
] [kenmerk K

AxCy
]

 [alternatief A
x
] [heeft…] [t.a.v. criterium C

y
] […waarde W

AxCy
]

In een argumentatiestructuur moeten deze componenten een consistent geheel vormen. De 

te hanteren criteria moeten terugkeren in de subargumenten met betrekking tot de beoorde-

lingen, die op hun beurt weer worden ondersteund door informatie ten aanzien van diezelfde 

criteria.

Bij de reconstructie kan gebruik worden gemaakt van het principe dat de beoordelingscri-

teria een consistent geheel moeten vormen. Als bijvoorbeeld duidelijk is dat een alternatief 

wordt beoordeeld op het criterium aanlegkosten, dan zal het ondersteunende argument met 

informatie over het alternatief ook op dat criterium betrekking hebben. En als het ene alter-

natief wordt beoordeeld op milieu, kan ervan worden uitgegaan dat dat in principe ook voor 

de andere alternatieven geldt.

Het consistentieprincipe betekent dat bij de verschillende alternatieven niet steeds andere 

criteria kunnen worden gehanteerd. Het betekent echter niet dat bij een keuze alle alterna-

tieven altijd op de gehele set met criteria worden beoordeeld. Dit hangt ook af van de gehan-

teerde beslisregel. Bij compensatorische regels, waarbij de beoordelingen op de criteria elkaar 

kunnen compenseren, moet er sprake zijn van een volledige beoordeling op alle criteria. Bij 

niet-compensatorische regels is dit niet altijd het geval. Als de alternatieven moeten voldoen 

aan eisen die zijn gesteld ten aanzien van een aantal criteria (conjunctieve beslisregel) en een 
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alternatief valt af bij de toetsing aan het eerste criterium, dan is het mogelijk dat het bevoegd 

gezag de toetsing aan de andere criteria achterwege laat.

Behalve dat de criteria in de onderdelen van de subargumentatie binnen een tekst in prin-

cipe moeten overeenkomen, geldt de eis van consistentie ook voor tekst en context. Als een 

bepaalde beoordeling op een criterium bijvoorbeeld zowel in de tekst als de micro-context 

voorkomt (hoofdtekst en toelichting bijvoorbeeld), moeten de gehanteerde criteria daarin 

steeds dezelfde zijn. En als in het MER (de intertekstuele context) bepaalde milieu criteria wor-

den gehanteerd, dan mag worden aangenomen dat de besluitvormer deze overneemt in het 

besluit.

In deze paragraaf worden aanwijzingen gepresenteerd voor de reconstructie van de cri-

teriumcomponenten in het onderdeel ‘informatie over de alternatieven’ en het onderdeel 

‘beoordeling van de alternatieven’. Ik bespreek aanwijzingen in de tekst en in de verschil-

lende soorten contexten. De criteriumcomponent in het onderdeel ‘criteria’ kan meestal pas 

goed worden gereconstrueerd na de reconstructie van de andere onderdelen. In dit onderdeel 

komen immers alle criteria samen.

7.3.2 Aanwijzingen in de tekst

Bij de reconstructie van de criteria kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de tekst 

(de argumentatieve passage met de gemotiveerde keuze). Het is mogelijk dat het onderdeel 

waar het criterium deel van uitmaakt zelf de aanwijzing levert of dat een aanwijzing wordt 

gevonden in een ander onderdeel van de subargumentatie.

Aanwijzingen in het betreffende onderdeel van de subargumentatie
Als bij de beoordeling van een alternatief of informatie over een alternatief expliciet een 

beoordelingscriterium is genoemd, vormt dat een duidelijke aanwijzing voor de reconstructie. 

In onderstaand fragment uit de PKB HSL-Zuid wordt de keuze voor een nieuwe hogesnelheids-

lijn (tracé WB3, A1 of B3) gemaakt ten nadele van een lijn langs bestaand spoor (de BBLN-

optie). Voor deze keuze worden in een opsomming zeven argumenten gegeven:87

(48) Op grond van de volgende overwegingen kiest het kabinet ook voor het traject Schiphol-Rotterdam 

voor de aanleg van een nieuwe hogesnelheidslijn:

I  ̆ Een snelle rechtstreekse verbinding leidt tot een netstructuur die zowel de positie van 

de Randstad in het Europese hogesnelheidsnet, als de ruimtelijke structuur en het func-

tioneren van de Randstad en de Stedenring Centraal Nederland optimaal ondersteunt. 
Met de nieuwe verbinding wordt voor de verdere toekomst een belangrijke ontbrekende 

schakel in een snel Randstad-netwerk aangebracht.

87 De vette en cursieve vormgeving maken in dit fragment deel uit van de originele tekst; de alineanummering 
heb ik toegevoegd. Dit laatste geldt ook voor de herhaling van delen van dit fragment in dit hoofdstuk.
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II  ̆ Een rechtstreekse nieuwe lijn biedt veel gebruikswaarde en past het beste bij het concept 

van de hogesnelheidstrein: “Internationale knooppunten zo snel mogelijk met elkaar 

verbinden”. Aldus worden de beste voorwaarden geschapen om de beoogde substitutie 

van vliegtuig naar trein en van auto naar trein te kunnen realiseren.

III  ̆ Den Haag wordt bij de aanleg van een rechtstreekse lijn Schiphol-Rotterdam bediend 

doordat een aantal van de treinen na Rotterdam over bestaand spoor doorrijdt naar Den 
Haag CS, en omgekeerd. Op momenten dat er geen hogesnelheidstrein naar Den Haag 

doorrijdt, wordt te Rotterdam een hoogwaardige overstap op treinen naar Den Haag 

geboden. Op deze wijze kan ook Den Haag optimaal profiteren van de internationale 

spoorverbinding. […]

IV  ̆ Ondanks het tegemoetkomen aan bepaalde inpassingswensen uit de omgeving, blijven 

de omgevingseffecten van het aangepaste BBLN-ontwerp in het stedelijk gebied van de 

Randstad ingrijpend. […]

V  ̆ De 10 minuten langere rijtijd van de BBLN-optie heeft een ongunstige invloed op het 

exploitatieresultaat. Dit komt nog niet eens zozeer door de verminderde vervoerswaarde 

die tot minder reizigers leidt, maar meer nog door de sterk verhoogde exploitatiekosten 

die gerelateerd zijn aan de tijd dat het dure hogesnelheidsmaterieel op het Nederlandse 

spoorwegnet vertoeft. […]

VI  ̆ De afgelopen periode heeft, ondermeer op het traject waar het hier om gaat, geleerd 

dat de bouwhinder door het ombouwen van bestaande spoorlijnen de treindienst gedu-

rende vele jaren onbetrouwbaar kan maken. […]

VII  ̆ Een snelle rechtstreekse hogesnelheidsverbinding biedt toekomstwaarde zowel voor 

internationaal als voor binnenlands vervoer. De bestaande lijn blijft aldus geheel 

beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het InterCity-, het interregionaal- en het 

stadsgewestelijk openbaar vervoer.

In alinea V wordt de BBLN-optie beoordeeld op het expliciet vermelde en opvallend vormgege-

ven criterium exploitatieresultaat:

(49) V  ̆ De 10 minuten langere rijtijd van de BBLN-optie heeft een ongunstige invloed op het 

exploitatieresultaat. […]

De formulering ‘op het exploitatieresultaat’ duidt op de criteriumcomponent: de formulering 

komt overeen met de standaardvorm [op criterium C
y
]. Dat exploitatieresultaat inderdaad 

het gehanteerde criterium is, blijkt bij vergelijking met het onderdeel ‘criteria’: eerder in de 

tekst wordt de set met gehanteerde criteria gepresenteerd, en het criterium exploitatieresul-

taat maakt daarvan deel uit (het criterium luidt contante waarde exploitatieresultaat, zie de 

tabel bij fragment (21) in dit hoofdstuk). Het criterium exploitatieresultaat maakt dus deel uit 

van de vaste set met criteria en daarmee van de beslissystematiek. In bovenstaand fragment 

wordt aan de BBLN-optie op dit criterium de beoordeling ‘ongunstig’ toegekend.
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Als het gehanteerde criterium expliciet is genoemd, maar niet als een criterium is gepresen-

teerd, moet er een reconstructie plaatsvinden. In alinea I en II is steeds een term opvallend 

vormgegeven, die duidelijk een kandidaat vormt voor een te reconstrueren criterium. In alinea 

I worden de nieuwe-lijnopties beoordeeld: 

(50) I  ̆ Een snelle rechtstreekse verbinding leidt tot een netstructuur die zowel de positie van 

de Randstad in het Europese hogesnelheidsnet, als de ruimtelijke structuur en het func-

tioneren van de Randstad en de Stedenring Centraal Nederland optimaal ondersteunt. 
Met de nieuwe verbinding wordt voor de verdere toekomst een belangrijke ontbrekende 

schakel in een snel Randstad-netwerk aangebracht.

In dit geval zijn de criteriumcomponent en de beoordelingscomponent samengenomen in 

één formulering en maakt het criterium deel uit van een positief gevolg van het alternatief: 

een nieuwe, rechtstreekse verbinding leidt tot een optimale ondersteuning van de ruimte-

lijke structuur. Als criterium kan ruimtelijke structuur worden gereconstrueerd, een criterium 

dat vooraf als relevant criterium is aangekondigd; de beoordeling van de nieuwe-lijnopties op 

ruimtelijke structuur is dan letterlijk ‘optimale ondersteuning’ of kort gezegd ‘optimaal’.

In alinea II worden de nieuwe-lijnopties beoordeeld op een criterium. Gezien de opvallende 

presentatie van de term ‘substitutie’ is dit een kandidaat voor het criterium, vooral omdat dit 

criterium ook behoort tot de set met gehanteerde criteria (zie fragment (9)).

(51) II  ̆ Een rechtstreekse nieuwe lijn biedt veel gebruikswaarde en past het beste bij het concept 

van de hogesnelheidstrein: “Internationale knooppunten zo snel mogelijk met elkaar 

verbinden”. Aldus worden de beste voorwaarden geschapen om de beoogde substitutie 

van vliegtuig naar trein en van auto naar trein te kunnen realiseren.

De term ‘substitutie’ is gepresenteerd als deel van een positief gevolg: de nieuwe-lijnopties 

leiden tot de beste voorwaarden voor realisering van de beoogde substitutie. Hier kan de vol-

gende reconstructie plaatsvinden: de nieuwe-lijnopties worden als ‘meest kansrijk’ of ‘meest 

gunstig’ beoordeeld op het criterium substitutie. 

Het onderdeel ‘beoordeling van de alternatieven’ bestaat doorgaans uit meer argumenten, 

waarin de alternatieven systematisch op dezelfde criteria worden beoordeeld. Bijvoorbeeld: 

alternatief A
1
 heeft op criterium C

1
 beoordeling B

A1C1
; alternatief A

2
 heeft op criterium C

1
 

beoordeling B
A2C1

, enzovoort. Het criterium dat bij een beoordeling wordt gebruikt, kan dus 

ook worden afgeleid uit de beoordeling van een ander alternatief op hetzelfde criterium.

In onderstaand fragment uit de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad wordt locatie 

Assendelft-Noord in de eerste alinea beoordeeld op de criteria ecologie, natuur, cultuurhistorie, 

bodem en water. In de tweede alinea worden de alternatieve locaties Guisveld en Westzaner-

veld beoordeeld; het criterium blijft impliciet. Uitgaande van een systematische beoordeling 

kan hier een beoordeling op dezelfde beoordelingscriteria worden gereconstrueerd: 

(52) Zwaarwegende bestuurlijke argumenten in de locatiekeuze vóór Assendelft-Noord als nieuwe 

woonwijk zijn de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, natuur, cultuurhistorie, 
bodem en water. Het bebouwen van Assendelft-Noord heeft vrijwel geen verlies van deze aspecten 

tot gevolg.
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De onderzochte alternatieven Guisveld en Westzanerveld maken deel uit van de Noordhollandse 

‘natte’ veeweidegebieden en hebben een nationale en zelfs internationale betekenis. De unieke 

betekenis van genoemde gebieden is in het MER-Zaanstad nogmaals onomstotelijk aangetoond en 

wordt door de provincie volledig onderkend. Deze waardevolle ‘natte’ veen weidegebieden maken 

daarom deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De provincie zet zich in voor hand-

having en versterking van het huidige karakter.

Consequent beoordelen betekent ook dat als een bepaalde beoordeling in zowel een beoorde-

lende passage als een afwegende passage in de tekst voorkomt, ervan kan worden uitgegaan 

dat deze beoordeling in beide gevallen betrekking heeft op hetzelfde criterium. In de Tracé-

vaststelling rijksweg 73-Zuid worden twee tracés, het Napoleonswegtracé en het Lateraalka-

naaltracé, als volgt beoordeeld:

(53) De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate 

gebaseerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden. Bij de bouw van het 

bestaande viaduct in de kruising van de Napoleonsweg met de N68 is indertijd rekening gehouden 

met de aanleg van rijksweg 73 als autosnelweg. Keuze voor het Napoleonswegtracé brengt met 

zich mee dat de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond - Weert nabij Haelen als tunnel 

wordt uitgevoerd. Dit heeft voordelen ten aanzien van de geluidhinder en het ruimtebeslag van het 
regionale bedrijventerrein Windmolenbos bij Haelen. […]

Mogelijke beoordelingscriteria kunnen worden afgeleid van de (door mij) gemarkeerde for-

muleringen. In de slotalinea van dit fragment wordt de keuze gemaakt voor het Napoleons-

wegtracé. In de eindafweging van de beoordelingen worden drie criteria expliciet genoemd:

(54) Conclusie
Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebeslag heeft het 
alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaaltracé.

Met behulp van de genoemde criteria mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebeslag 

kunnen in het voorafgaande beoordelende fragment drie criteria worden gereconstrueerd. 

Aanwijzingen in andere onderdelen van de subargumentatie
Bij de reconstructie van een criterium kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in een 

van de andere onderdelen van de subargumentatie. Een systematische toepassing van de cri-

teria vormt daarbij de leidraad. Als de set met criteria (het onderdeel ‘criteria’) bekend is, kan 

daarvan gebruik worden gemaakt bij de reconstructie van het gehanteerde criterium bij een 

beoordeling van een alternatief of bij een argument met informatie over een alternatief. En 

als het gehanteerde criterium bij een bepaalde beoordeling bekend is, kan dat een aanwij-

zing vormen voor het criterium in de ondersteunende informatie, en andersom. Hierna geef 

ik een aantal alinea’s uit de PKB HSL-Zuid weer (eerder weergegeven in fragment (48)) waarin 

bij de reconstructie gebruik wordt gemaakt van aanwijzingen in een ander onderdeel van de 

subargumentatie.

In alinea III worden de nieuwe-lijnopties beoordeeld, waarbij de term Den Haag CS opval-

lend is gepresenteerd. Deze vormgeving lijkt te verwijzen naar een criterium, vooral omdat dat 

in omringende alinea’s ook het geval is:
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(55) III  ̆ Den Haag wordt bij de aanleg van een rechtstreekse lijn Schiphol-Rotterdam bediend 

doordat een aantal van de treinen na Rotterdam over bestaand spoor doorrijdt naar 

Den Haag CS, en omgekeerd. Op momenten dat er geen hogesnelheidstrein naar Den 

Haag doorrijdt, wordt te Rotterdam een hoogwaardige overstap op treinen naar Den 

Haag geboden. Op deze wijze kan ook Den Haag optimaal profiteren van de internati-

onale spoorverbinding. In eerste instantie is het aantal directe verbindingen weliswaar 

beperkt, maar deze rijden, in tegenstelling tot bij de BBLN, wel van en naar Den Haag CS 

waar het hart van het stedelijk centrum ligt. Het naar verwachting groeiende reizigers-

aanbod zal de exploitant er bovendien gaandeweg toe brengen meer directe hogesnel-

heidstreinen naar Den Haag in te leggen.

‘Den Haag CS’ maakt echter geen deel uit van de vooraf aangegeven set met criteria, en komt 

ook in de tabel met informatie over de alternatieven niet als criterium voor. Om een consis-

tent geheel te verkrijgen, moet er een reconstructie plaatsvinden. Met behulp van de beide 

andere onderdelen kan tot een verantwoorde reconstructie worden gekomen. Als ‘Den Haag 

CS’ wordt gerelateerd aan de criteria in de vergelijkingstabel, dan komen 4a (hart op hart: het 

bieden van snelle hart-op-hartverbindingen tussen de knooppunten) en 4c (positie stedelijk 

knooppunt: het bijdragen aan de positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten) in aan-

merking (PKB HSL-Zuid, p. 142):

(56) Criterium BBLN B3 WB3 A1

… … … … …

4. ruimtelijke 
structuur 
van de 
Randstad

hart op hart voegt geen 
recht-streekse 
verbinding 
A’dam-R’dam 
toe

voegt recht-
streekse 
verbinding 
A’dam-R’dam 
toe (39 min)

voegt recht-
streekse 
verbinding 
A’dam-R’dam 
toe (37 min)

voegt recht-
streekse 
verbinding 
A’dam-R’dam 
toe (35 min)

groene hart 
concept

ontziet het 
Groene Hart

bundelt met 
A4, bij Stomp-
wijk nieuwe 
doorsnijding 
Groene Hart

passage 
Groene Hart 
conform bun-
delingsprincipe

passage 
Groene Hart 
overwegend 
middels 
bundeling en 
ondertunneling

positie 
stedelijk 
knooppunt

versterkt ste-
delijke centra, 
inclusief Den 
Haag

conform 
tracé A1

conform 
tracé A1

R’dam en 
A’dam profi-
teren van een 
impuls. Den 
Haag kan als 
HST station 
meeprofiteren

Bij 4a gaat het met name om de verbinding Amsterdam-Rotterdam, die bij een nieuwe lijn 

veel sneller is; bij 4c gaat het om de lokale (economische) versterking van de stedelijke centra, 

waaronder ook Den Haag. Dit laatste criterium lijkt het meest van toepassing op de beoorde-

ling in alinea III. Deze reconstructie wordt bevestigd door de set met criteria (onderdeel ‘crite-

ria’) en de toelichting daarbij: 

(57) In de maatschappelijke discussie zijn, voor de keuze tussen de tracés A1, B3, WB3 en BBLN, de vol-

gende elementen als meest bepalend naar voren: […]
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 ̆ Snelle hart-op-hartverbindingen tussen de Randstad-knooppunten

Een van de manieren om de in de VINEX nagestreefde betere samenhang tussen de knooppunten 

van de Randstad te bereiken, is te zorgen voor snelle hart-op-hart-verbindingen tussen de vier cen-

tra van deze knooppunten. De rechtstreekse verbinding Amsterdam-Rotterdam ontbreekt totnog-

toe en vraagt thans via Den Haag minimaal 1.09 minuten reistijd.

[…]

 ̆ De positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten

Op lokaal economisch niveau verschillen de vier tracés van elkaar. De kwaliteit van de aansluiting 

van de knooppunten op het HSL-net is hierbij een bepalende factor.

Bij het tweede punt wordt aangegeven dat het gaat om de kwaliteit van de aansluiting van 

de knooppunten; dat is ook het centrale onderwerp in alinea III van in fragment (55). Voor de 

beoordeling in alinea III kan op grond hiervan het subcriterium positie stedelijk knooppunt (4c) 

worden gereconstrueerd. 

Bij de reconstructie in alinea IV kan gebruik worden gemaakt van de tabel met informatie 

over de alternatieven:

(58) IV  ̆ Ondanks het tegemoetkomen aan bepaalde inpassingswensen uit de omgeving, blijven 

de omgevingseffecten van het aangepaste BBLN-ontwerp in het stedelijk gebied van de 

Randstad ingrijpend. Hoewel een duurzame stedebouwkundige inpassing niet mogelijk 

is, zou het tegemoetkomen aan alle inpassingsbezwaren van de gemeenten de kosten 

van het BBLN-ontwerp veel hoger doen zijn dan de nu geraamde f 4,7 mld.

De vetgedrukte gecursiveerde term in bovenstaande alinea is op zichzelf geen criterium, maar 

maakt deel uit van een beoordeling op een criterium: ‘het aangepaste BBLN-ontwerp heeft 

ingrijpende omgevingseffecten in het stedelijk gebied van de Randstad’. Het gehanteerde cri-

terium is met behulp van de overzichtstabel (onderdeel ‘informatie’) eenvoudig te reconstrue-

ren als lokale effecten in bestaand stedelijk gebied (criterium 5) (PKB HSL-Zuid, p. 142):

(59) Criterium BBLN B3 WB3 A1

… … … … …

5. lokale effecten in 
bestaand stedelijk 
gebied

problematische 
inpassing in 
stedelijk gebied; 
lost knelpunt in 
Delft op

negatieve 
effecten in 
Leiderdorp en 
Pijnacker

negatieve 
effecten in 
Leiderdorp

… … … … …

Ten slotte alinea VI:
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(60) VI  ̆ De afgelopen periode heeft, ondermeer op het traject waar het hier om gaat, geleerd dat 

de bouwhinder door het ombouwen van bestaande spoorlijnen de treindienst gedurende 

vele jaren onbetrouwbaar kan maken. Een keuze voor de BBLN maakt wederom een van 

de belangrijkste spoorverbindingen in de Randstad jarenlang tot een bouwput. De daar-

door veroorzaakte overlast in de vorm van treinvertragingen op het traject Amsterdam-

Den Haag-Rotterdam vormen een nadelig bij-effect van een dergelijke keuze.

De vetgedrukte cursivering maakt duidelijk dat ‘bouwhinder’ centraal staat in deze alinea, 

maar deze term komt niet in de set met criteria voor. Uit de toelichting op de criteria blijkt dat 

bouwhinder onder het criterium lokale effecten in bestaand stedelijk gebied (criterium 5) valt:

(61) In de maatschappelijke discussie zijn, voor de keuze tussen de tracés A1, B3, WB3 en BBLN, de vol-

gende elementen als meest bepalend naar voren: […]

 ̆ De lokale effecten in bestaand stedelijk gebied

Het betreft hier met name aspecten als geluidshinder, visuele hinder, barrièrewerking en de bouw-
hinder tijdens de aanleg van de lijn. In de tabel is aangegeven in welke plaatsen dit plaatsvindt.

7.3.3 Aanwijzingen in de micro-context

Bij de reconstructie van de criteria kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de 

micro-context. Hieronder vallen onder meer andere passages met een gemotiveerde keuzes 

en andere delen van het document, zoals een eventuele toelichting op de hoofdtekst, bijlagen 

en een samenvatting. Er kan bij de reconstructie van worden uitgegaan dat het document 

als geheel consistent is, en dat in tekst en micro-context ten aanzien van de criteria dezelfde 

beslissystematiek is aangehouden. Bij de aanwijzingen wordt onderscheid gemaakt in aanwij-

zingen in hetzelfde onderdeel van de subargumentatie, in andere onderdelen van de subargu-

mentatie, en in argumentatieve onderdelen die niet direct gerelateerd zijn aan de specifieke 

te analyseren subargumentatie.

Aanwijzingen in het betreffende onderdeel van de subargumentatie
Als een document naast een hoofdtekst ook een toelichting of samenvatting bevat, kan aan-

genomen worden dat de beslissystematiek daarin dezelfde is als in de hoofdtekst, maar dan 

in uitgebreide of juist beknopte vorm. Een onderdeel van de subargumentatie dat in een 

gedeelte van het document voorkomt, bijvoorbeeld in de toelichting, kan daardoor een aan-

wijzing vormen voor de reconstructie van hetzelfde onderdeel in het andere deel, bijvoorbeeld 

de hoofdtekst. 

In de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad wordt in de hoofdtekst een afweging 

gemaakt tussen de locaties Assendelft-Noord, Guisveld en Westzijderveld. Op grond van ver-

schillende argumenten wordt gekozen voor Assendelft-Noord. In de hoofdtekst ontbreekt 

echter een argument, dat wel in de toelichting op de hoofdtekst aanwezig is:
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(62) 3.4. De uiteindelijke beleidskeuze
Om beleidsmatig in te kunnen spelen op de onzekerheid in welke mate gebouwd kan worden in 

het binnenstedelijk gebied, kiest de provincie ervoor om bij de nieuwe Zaanse uitbreiding uit te 

gaan van een omvang van 3.000 woningen met de mogelijkheid om verder te bouwen tot ca. 5000 
woningen.

Hiermee wordt verzekerd dat, gezien de stedelijke woningbehoefte, Zaanstad tot het jaar 2005 (en 

wellicht nog langer) voldoende bouwcapaciteit heeft.

De voor- en nadelen van de afzonderlijke locaties zijn kort beschreven in paragraaf 3.2 en 3.3.

Verder is aangegeven dat het volledig benutten van Guisveld en Westzijderveld met 5.000 niet reëel 
te noemen is.

De locaties worden in dit fragment beoordeeld op het criterium geschiktheid voor 5.000 

woningen. Dit criterium ontbreekt in de tekst (de hoofdtekst), maar kan worden gereconstru-

eerd met behulp van aanwijzingen in de micro-context (de toelichting op de hoofdtekst).

In hetzelfde besluit is in de hoofdtekst de keuze voor één bouwlocatie (en daarbij het afval-

len van combinatiealternatieven) zeer beknopt gemotiveerd:

(63) De provincie kiest op grond van stedebouwkundige en landschappelijke argumenten, voor concen-

tratie van de verstedelijking op één grote bouwlocatie. 

Bij de beoordeling van de alternatieven lijkt te zijn uitgegaan van de criteria stedebouwkun-

dige aspecten en landschap. Met behulp van de toelichting bij het besluit kunnen deze criteria 

worden gepreciseerd:

(64) De belangrijkste overwegingen bij deze keuze staan verwoord in paragraaf 2.3 van de Beschrijving.

Aanvullend hierop nog de overwegingen die pleiten tegen de hiervoor genoemde combinatie-alter-

natieven.

Hierbij geldt dat bouwen op 2 locaties, waarvan 1 of 2 locaties in een vanuit natuur en landschap 

zeer waardevol gebied ligt, grote gevolgen heeft.

1. Het gedeeltelijk bebouwen van het Guisveld en/of Westzijderveld zal een sterk schaalverklei-

nend effect hebben op het resterend landschap. Het resterend landschappelijk beeld zal in 

sterke mate gedomineerd worden door de bebouwing.

2. Per locatie zal het draagvlak voor voorzieningen minimaal zijn. De bewoners zullen deels 

aangewezen zijn op de bestaande voorzieningen buiten de eigen woonwijk.

 Dit heeft een nadelige invloed op woon- en leefmilieu en mobiliteit.

3. Gedeeltelijke bebouwing van 2 gebieden betekent 2 x een aantasting van het landschap. Op 

termijn zullen deze ingrepen mogelijk opgevat c.q. gebruikt worden als faseringen in verder-

gaande verstedelijking.

Uit de toelichting blijkt dat inderdaad het criterium landschap is gehanteerd, en dat de stede-

bouwkundige aspecten bestaan uit woon- en leefmilieu en mobiliteit.

Aanwijzingen in andere onderdelen van de subargumentatie
Omdat de onderdelen van de subargumentatie wat betreft de criteria een consistent geheel 

moeten vormen, kunnen de onderdelen voor de reconstructie van de criteriumcompo-

nent aanwijzingen vormen voor elkaar. Een van de onderdelen kan zijn opgenomen in de 
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micro-context. Dit is het geval als de set met criteria of een tabel met informatie over de alter-

natieven op een andere plaats in het document is gepresenteerd, bijvoorbeeld voorafgaand 

aan alle keuzes die in de tekst worden gemaakt of in een bijlage. Het onderdeel voorin de 

tekst of in de bijlage kan in dat geval aanwijzingen verschaffen voor de reconstructie van een 

criteriumcomponent in de tekst. 

In de PKB HSL-Zuid wordt uiteindelijk uit drie nieuwe, rechtstreekse lijnen gekozen voor 

tracé A1. In de argumentatie wordt eerst aangegeven dat er op een aantal criteria sprake 

is van een groot verschil in beoordeling en dat enkele van deze criteria doorslaggevend zijn 

geweest bij de uiteindelijke keuze:

(65) Bij de afweging tussen de verschillende nieuwe-lijn-varianten voor het gedeelte ten noorden van 

Rotterdam, heeft het kabinet het volgende overwogen.

[…]

De grote verschillen zitten echter in de aspecten:

 – ruimtelijke structuur;

 – bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkeling;

 – aanlegkosten;

 – land- en tuinbouw en 

 – jaar van ingebruikstelling.

Van deze aspecten hebben, bij de uiteindelijke keuze tussen de drie overgebleven opties voor de 

aanleg van een nieuwe lijn, de tracés A1, WB3 en B3, voor het kabinet met name de volgende vier 

een doorslaggevende rol gespeeld:

 – De inpassing in het Groene Hart;

 – De invloed op de verstedelijking;

 – De proceduretijd, die voor de verschillende opties verschilt;

 – De aanlegkosten, met inbegrip van de resterende kostenrisico’s.

[…]

Voor de reconstructie van deze criteria kan de vergelijkingstabel (met informatie over de alter-

natieven) worden geraadpleegd, die in de micro-context is opgenomen (aan het begin van het 

hoofdstuk, voorafgaand aan een tweetal keuzes). De daarin gehanteerde criteria zijn:

(66) Criteria in de overzichtstabel:
1 internationale bereikbaarheid van de Randstad

2 substitutie

3 vervoerswaarde

4 ruimtelijke structuur van de randstad

a hart op hart

b groene hart concept

c positie stedelijk knooppunt

5 lokale effecten in bestaand stedelijk gebied

6 belemmeren van stedelijke ontwikkeling conform VINEX

7 aanlegkosten

8 contante waarde exploitatieresultaat
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9 jaar van ingebruikstelling

10 land- en tuinbouw

11 ruimtelijk-economische effecten

Met behulp van de vergelijkingstabel is vast te stellen wat de criteria zijn waarop sprake is van 

een groot verschil in beoordeling: ruimtelijke structuur van de Randstad (criterium 4), lokale 

effecten in bestaand stedelijk gebied en belemmeren van stedelijke ontwikkeling conform VINEX 

(criterium 5 en 6), aanlegkosten (criterium 7), land- en tuinbouw (criterium 10) en jaar van 

ingebruikstelling (criterium 9).

Voor de keuze voor optie A1 worden in de tekst vervolgens vier argumenten gegeven:88

(67) Uitendelijk is het op grond van de navolgende motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, 
inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aangeduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.

 ̆ Het kabinet is van mening dat de aantasting van het concept Groene Hart bij tracé A1 met een 

tunnel onder het Groene Hart tussen de Does en Hazerswoude-Dorp nauwelijks verschilt van 

die bij WB3. […]

 ̆ Wat betreft de gevolgen voor het bestaande stedelijke gebied en de hinder voor toekomstige, 

deels in gang gezette stedelijke ontwikkelingen in het kader van VINEX, acht het kabinet de 

gevolgen van tracé B3 zeer groot. […] 

 ̆ Met betrekking tot het jaar waarin de nieuwe spoorlijn in gebruik kan worden genomen hecht 

het kabinet aan een zo spoedig mogelijke indienststelling. […] Tracé A1 biedt hiervoor het beste 

perspectief.

 ̆ De gevolgen van tracé WB3 voor land- en tuinbouw zijn, ook naar de mening van het kabinet, 

duidelijk het geringst en wellicht door tal van kleinere aanpassingen nog te verminderen. Het 

tracé B3 heeft met name effecten […]

In het eerste argument is criterium 4b, Groene Hart concept, te herkennen. Het is de vraag of 

dit subcriterium als zelfstandig criterium fungeert of dat het moet worden gereconstrueerd 

als onderdeel van het hoofdcriterium ruimtelijke structuur van de Randstad (criterium 4). Ik 

reconstrueer het hier als een zelfstandig criterium, omdat het ook als zodanig is genoemd 

in de toelichting bij de vergelijkingstabel. Het hoofdcriterium ruimtelijke structuur ontbreekt 

daar en de drie subpunten worden als zelfstandige criteria gepresenteerd in het rijtje met 

criteria:

(68) Een beoordeling van de vier in het geding zijnde tracévarianten, aan de hand van deze meest bepa-

lend gebleken keuzecriteria, is samengevat in de overzichtstabel op de volgende bladzijde. Hier-

onder volgt een korte toelichting op deze criteria en op de wijze waarop ze voor de verschillende 

tracé-opties zijn toegepast.

 ̆ […]

88 De vetgedrukte en gecursiveerde vormgeving maakt deel uit van de oorspronkelijke tekst.
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 ̆ Snelle hart-op-hartverbindingen tussen de Randstad-knooppunten […]

 ̆ Het ontzien van het Groene Hart […]

 ̆ De positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten […]

 ̆ […]

De subcriteria kunnen dus ook als losse criteria worden toegepast.

De criteria bij de andere punten van de eindafweging kunnen eenvoudig aan het lijstje 

met criteria worden gerelateerd. In Tabel 7.1 zijn de gereconstrueerde criteria weergegeven:

Tabel 7.1 Reconstructie van de criteria in de eindafweging in de PKB HSL-Zuid

Criteria met een groot verschil in 
beoordeling

Criteria met een doorslaggevende rol Criteria gepresenteerd in 
de eindafweging

‘ruimtelijke structuur’ (4) ‘inpassing in het Groene Hart (4b) concept Groene Hart (4b)

‘bestaand stedelijk gebied en 
stedelijke ontwikkeling’ (5+6)

‘invloed op de verstedelijking’ (5+6) ‘bestaand stedelijk gebied’ (5)
‘stedelijke ontwikkelingen in het 
kader van VINEX’ (6)

aanlegkosten (7) aanlegkosten (7) [RECONSTRUCTIE]

jaar van ingebruikstelling (9) ‘proceduretijd’ (9) ‘jaar van ingebruikname’ (9)

land- en tuinbouw (10) - land- en tuinbouw (10)

Voor de eindafweging kunnen de volgende criteria worden gereconstrueerd: criterium 4b, 

5+6, 7, 9 en 10. Op criterium 10, land- en tuinbouw, is er een groot verschil in beoordeling tus-

sen de alternatieven, het criterium speelt een rol in de eindafweging, maar heeft volgens de 

aankondiging daarin kennelijk geen doorslaggevende rol gespeeld. Bij criterium 7, de aanleg-

kosten, is er ook sprake van een groot verschil tussen de alternatieven; het criterium is door-

slaggevend geweest, maar ontbreekt in de eindafweging. Gezien de doorslaggevende rol van 

het criterium moeten de beoordelingen op dit criterium wel een plaats gehad in de eindafwe-

ging, maar zijn ze impliciet gebleven in de tekst. Dit criterium kan, met behulp van de criteria 

in de tabel, voor de eindafweging worden gereconstrueerd.

Aanwijzingen in andere argumentatieve onderdelen van het document
In de micro-context kunnen ook andere argumentatieve onderdelen zijn opgenomen, waaron-

der passages met andere gemotiveerde keuzes. De argumentatie in deze passages heeft niet 

direct betrekking op de te reconstrueren subargumentatie, maar kan bij de reconstructie wel 

van nut zijn. Hieronder volgen twee voorbeelden.

Het eerste voorbeeld komt uit de Tracévaststelling rijksweg 58, waarin het bevoegd gezag 

uit drie rondwegvarianten (kernomleiding KO1, KO2 en KO3) kiest voor variant KO1. Haar eer-

ste argument is dat KO1 samen met de andere varianten het voordeel heeft dat het door-

gaande verkeer om de kern van de gemeente Oostburg wordt geleid:

(69) […] Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de 

variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de 
andere varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. Ten opzichte 

van de beide andere varianten […]
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Het is niet duidelijk op welk criterium de varianten hier worden beoordeeld. In dit geval biedt 

de micro-context een verklaring en aanwijzingen voor de reconstructie. In het begin van het 

document wordt de aanleiding van het hele project geschetst. De weg die door Oostburg gaat, 

veroorzaakt ernstige problemen voor het woon- en leefmilieu in de kern van deze gemeente:

(70) Mijnheer de voorzitter,

Hierbij bericht ik u heden een besluit te hebben genomen over de projectstudie/MER rijksweg 58, 

rondweg Oostburg. De studie bevat een onderzoek naar de verkeers- en vervoersproblematiek op 
rijksweg 58 en de daaruit voortvloeiende problemen voor het woon- en leefmilieu. Na afweging van 

alle belangen heeft de variant KO-1 mijn voorkeur. Mijn besluit is conform het advies van de Raad 

van de Waterstaat. Ter toelichting op mijn besluit moge het volgende dienen.

Rijksweg 58 in Zeeuws-Vlaanderen doorsnijdt de kern Oostburg hetgeen problemen voor het woon- 
en leefmilieu met zich brengt. Het gaat daarbij in het bijzonder om problemen inzake geluidhinder, 
barrièrewerking en verkeersveiligheid. Mijn beleid is er op gericht dit soort situaties waar mogelijk 

en noodzakelijk te verbeteren. […]

Vervolgens worden enkele keuzes gepresenteerd, waarbij steeds alternatieven afvallen omdat 

ze geen afdoende oplossing vormen voor de geconstateerde problemen:

(71) Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aantal moge-

lijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering bestaande 

situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een nieuwe weg-alter-

natief. Handhaving bestaande situatie, het zogenaamde nul-alternatief is als referentie-alternatief 

gebruikt omdat het de geconstateerde problemen niet oplost. Het nieuwe weg-alternatief was in 

eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit enerzijds onvoldoende verkeer uit de 
kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat […]

Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn voor- 

en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbetering van 
de woon- en leefsituatie betekent.

Bij deze keuzes worden de alternatieven steeds beoordeeld op de mate waarin de problemen 

voor het woon- en leefmilieu in de kern van Oostburg worden opgelost. Uit deze argumenta-

tieve passages kan worden afgeleid dat met de uitspraak in fragment (69) dat bij KO1-KO3 

het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid, wordt bedoeld dat de geconstateerde pro-

blemen in de kern van Oostburg hierdoor (in een bepaalde mate) worden opgelost. Dit kan 

worden gereconstrueerd als een gunstige beoordeling op het criterium woon- en leefmilieu.

Het tweede voorbeeld betreft een fragment uit de PKB HSL-Zuid, alinea VII uit fragment (48). 

Hierin lijken de nieuwe-lijnopties te worden beoordeeld op het criterium toekomstwaarde:

(72)  ̆ Een snelle rechtstreekse hogesnelheidsverbinding biedt toekomstwaarde zowel voor interna-

tionaal als voor binnenlands vervoer. De bestaande lijn blijft aldus geheel beschikbaar voor de 

verdere ontwikkeling van het InterCity-, het interregionaal- en het stadsgewestelijk openbaar 

vervoer.
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Het vetgedrukte ‘toekomstwaarde’ verwijst niet naar een van de eerder genoemde criteria 

in de set met criteria (9) of in de overzichtstabel (66). Deze afwijking van de set met criteria 

betekent een inconsistentie in de toepassing van de criteria. Bij de reconstructie kan worden 

geprobeerd om deze inconsistentie op te heffen.

Uit bovenstaand fragment is op te maken dat het in dit argument gaat om ontwikkelings-

mogelijkheden voor het treinvervoer in de toekomst. Deze term wordt elders in het besluit 

ook een keer gebruikt, in het ‘Kabinetsstandpunt’ (p. 15), waar deze tekst (de ‘Nota van Toe-

lichting’) bij hoort.89

(73) Een tweede discussie betrof de ernst van de inbreuk die het inpassen van een dergelijk nieuw tracé 

betekent op het concept “Groene Hart van Holland”. De aldaar in het geding zijnde unieke waarden 

en de functies die de open ruimte van het Groene Hart vervult als “contramal” voor de sterk ver-

stedelijkte gebieden eromheen, vragen naar het oordeel van het kabinet om een zeer zorgvuldige 

behandeling. Oplossingen die over grote lengte bundelen met de autosnelwegen A4 en A13 ont-

zien het Groene Hart in vergaande mate. Deze hebben echter grote consequenties in het bestaande 

stedelijke gebied en voor een aantal VINEX-locaties. Het kabinet is uiteindelijk tot het besluit geko-

men dat een tracé ten oosten van Zoetermeer de grootste toekomstwaarde biedt in zowel vervoers-
kundig als in ruimtelijk opzicht.

De term ‘toekomstwaarde’ wordt in de micro-context gebruikt in relatie tot de uiteindelijke 

keuze voor nieuwe-lijnoptie A1; dat is een andere keuze dan in alinea VII aan de orde is. Het 

lijkt hier geen apart criterium te zijn, maar eerder een oordeel over de lange termijn, dat gere-

lateerd is een aantal ‘vervoerskundige’ en ‘ruimtelijke’ criteria. Van de set met criteria, die op 

alle keuzes in de tekst van toepassing is, komen de volgende criteria hiervoor in aanmerking: 

internationale bereikbaarheid van de Randstad, substitutie, vervoerswaarde en ruimtelijke struc-

tuur. Ik interpreteer het als een vervoerskundig oordeel op de twee criteria die hier het dichtst 

bij liggen: substitutie en vervoerswaarde. Dat zijn de criteria die ook voor alinea VII kunnen 

worden gereconstrueerd: de optie van een snelle, rechtstreekse lijn wordt als gunstig beoor-

deeld op de criteria substitutie en vervoerswaarde. Daarmee is de inconsistentie opgeheven.

7.3.4 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context

Voor de reconstructie van de criteria kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de 

macro-context: de institutionele context en de factoren daarin die van invloed zijn op de moti-

vering van een keuze en die in de analysestructuur zijn geïntegreerd. Daarnaast kan gebruik 

worden gemaakt van aanwijzingen uit de intertekstuele context, dat wil zeggen uit documen-

ten die verbonden zijn met de m.e.r-/besluitvormingsprocedure.

Macro-contextuele aanwijzingen
Een wettelijke eis is dat het bevoegd gezag bij het nemen van het besluit rekening moet hou-

den met alle milieugevolgen die de activiteit kan hebben, en die zijn beschreven in het MER. 

89 De tekst, dat wil zeggen de te analyseren passage met de gemotiveerde keuze, maakt deel uit van de Nota 
van toelichting. De hoofdtekst (het Kabinetsstandpunt) maakt in dit geval deel uit van de micro-context bij 
de passage in de Nota van toelichting.
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In het besluit moet het bevoegd gezag aangeven op welke manier het dat heeft gedaan. De 

milieu criteria die het bevoegd gezag in het besluit moet hanteren zijn dus de criteria waarop 

de alternatieven in het MER zijn onderzocht. Het is mogelijk dat in de richtlijnen voor het 

MER is vastgelegd voor welke criteria de gevolgen in ieder geval in het MER moeten wor-

den geïnventariseerd. Naast wettelijke eisen zijn er ook aanwijzingen over wat gebruikelijk is 

in de context, wat bekend kan worden verondersteld en in acht wordt genomen, zonder dat 

het wettelijk is vastgelegd. Zo worden bij veel projecten bepaalde vaste milieu criteria toege-

past. Ze kunnen op verschillende manieren zijn ingedeeld, bijvoorbeeld in criteriumgroepen of 

milieu thema’s. In de analysestructuur zijn deze institutionele factoren als volgt geformuleerd 

(zie paragraaf 5.6):

De criteria die moeten worden gehanteerd zijn:

 – de criteria waarvan het bevoegd gezag in de richtlijnen voor het MER heeft bepaald dat ze in het MER 

ten minste moeten worden uitgewerkt;

 – en/of de criteria die in het MER in beschouwing zijn genomen en waarvan de selectie door het 

bevoegd gezag aanvaardbaar is bevonden (dit geldt voor het ontwerpbesluit) of die als aanvaardbaar 

is beoordeeld door de Commissie m.e.r. (dit geldt voor het definitieve besluit); een afwijking hiervan 

moet door het bevoegd gezag worden gemotiveerd.

Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag rekening houdt met alle criteria waarop gevolgen te verwachten 

zijn voor het milieu.

Milieucriteria kunnen bijvoorbeeld zijn ingedeeld in milieuaspecten of -thema’s, criteriumgroepen, issues 

of beleidsthema’s.

Veel voorkomende criteria zijn: 

 – natuurlijk milieu: landschap (inclusief archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie); bodem, grond- en 

oppervlaktewater; ecologie (biotisch milieu);

 – woon- en leefmilieu: geluid (en trillingen); luchtverontreiniging; leefklimaat en veiligheid/risico.

De wettelijke vereisten vormen samen de volgende systematiek: in het MER worden de alter-

natieven voor de relevante milieu criteria uitgewerkt, in de richtlijnen voor het MER kunnen 

deze criteria (deels) zijn voorgeschreven, in het besluit worden de relevante criteria meegewo-

gen. Van dit consistentieprincipe kan bij de analyse gebruik worden gemaakt.

In het hieronder weergegeven fragment uit de Tracévaststelling rijksweg 58 worden eerst 

drie varianten voor een rondweg geselecteerd (een vierde variant valt af), en wordt vervolgens 

een van de varianten gekozen:

(74) Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn drie 
varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse als-
mede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik 

uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. 

Deze variant heeft met de andere varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg 

wordt geleid. Ten opzichte van de beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel 
van een geringere versnippering. Het gebied ten noorden van Oostburg is een open poldergebied. 

Ik acht het van belang dat de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. De variant 

KO1 snijdt een geringer deel van het polderlandschap af dan de beide overige varianten. Bovendien 
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is deze variant ook voor de landbouw het meest gunstig. De gemeente Oostburg en de provincie 

Zeeland achten deze variant eveneens aanvaardbaar. In het MER is deze variant aangemerkt als het 
meest milieuvriendelijk alternatief vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu.

Bij beide keuzes vormt ‘versnippering’ een argument: KO4 zou ‘versnippering opleveren’; en 

KO1 heeft ‘het voordeel van een geringere versnippering’. De toelichting bij de tweede keuze 

maakt duidelijk dat het bij versnippering gaat om het afsnijden van een open polderland-

schap, wat een aantasting van het gebied betekent. Op basis van deze formuleringen kan 

het criterium versnippering worden gereconstrueerd: KO4 heeft in dat geval een ongunstige 

beoordeling op versnippering en KO1 een ‘voordelige’. De macro-context biedt een precie-

zere aanwijzing voor de reconstructie. Dat het bij versnippering gaat om ‘aantasting’ van het 

gebied, wijst erop dat er sprake is van een milieucriterium. De macro-contextuele aanwijzing 

is dat milieu criteria in het MER worden besproken en dat het MER (in dit geval de tracénota/

MER) kan worden geraadpleegd om te kijken of daarin nadere aanwijzingen voor de recon-

structie te vinden zijn. 

In de slotzin van het fragment staat dat de gekozen variant in het MER als het meest 

milieuvriendelijk alternatief vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu is aangemerkt. Een 

macro-contextuele aanwijzing voor de reconstructie is de wettelijke eis dat in de milieueffect-

rapportage altijd het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) moet worden onderzocht. Het 

MMA lijkt in dit geval te zijn uitgewerkt voor een aantal milieukundige invalshoeken, waar-

onder ‘woon- en leefmilieu’. De benaming ‘MMA vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu’ is 

in het MER kennelijk toegekend aan KO1 en deze toekenning fungeert in het besluit als een 

positieve beoordeling van het alternatief. In het MER moeten intertekstuele aanwijzingen te 

vinden zijn voor de precieze reconstructie van het beoordelingscriterium.

Naast milieu criteria spelen ook andere criteria een rol, zoals sociaal-economische, ruimtelijke, 

technische, financiële en bestuurlijke criteria. Als hierover informatie beschikbaar is, bijvoor-

beeld in het MER of in een onderzoeksrapport, en de feiten en belangen zijn relevant, dan moet 

het bevoegd gezag deze in de besluitvorming betrekken. Dit is als volgt geformuleerd in de 

analysestructuur (paragraaf 5.6):

Tot de te hanteren criteria behoren – naast de milieu criteria – de criteria die relevant kunnen worden 

geacht op basis van de beschikbare informatie over de activiteit en over de daarvoor relevante feiten en 

de af te wegen belangen.

Relevante criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: sociaal-economische criteria, ruimtelijke criteria, financiële 

criteria en bestuurlijke criteria. Het is mogelijk dat deze (deels) ook in het MER zijn uitgewerkt en ook dat 

over deze criteria in de richtlijnen is bepaald dat deze moeten worden uitgewerkt in het MER.

Dat deze institutionele factoren aanwijzingen kunnen vormen voor de reconstructie laat ik 

zien aan de hand van het hiervoor besproken fragment. Daarin wordt over alternatief KO1 het 

volgende gesteld: 

(75) De gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten deze variant eveneens aanvaardbaar.
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Deze uitspraak is omringd door beoordelingen en lijkt zelf ook een beoordeling te zijn, maar 

de formulering maakt niet direct duidelijk welk criterium aan de orde is. De tracévaststelling 

is een ministerieel besluit, dat in de institutionele context de functie vervult van een besluit 

‘op hoofdlijnen’. Op provinciaal en gemeentelijk niveau moeten dergelijke besluiten wor-

den uitgewerkt in een aantal andere besluiten, bijvoorbeeld in een streekplan en in bestem-

mingsplannen van betrokken gemeentes. Het is een groot voordeel als de hierbij betrokken 

overheden het plan aanvaardbaar vinden en er hun medewerking aan verlenen; dat kan voor 

het bevoegd gezag zelfs een vereiste zijn. In de macro-context wordt deze steun ‘bestuurlijk 

draagvlak’ genoemd. Op basis van macro-contextuele aanwijzingen kan hier dus het criterium 

bestuurlijk draagvlak worden gereconstrueerd.

Een ander voorbeeld van een macro-contextuele aanwijzing over criteria die geen betrek-

king hebben op het milieu, komt uit het Bestemmingsplan windmolenpark Eemshaven:

(76) 2.2 Locatie Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapolder Oost

Algemeen
Deze locatie is in het Milieu Effect Rapport in beschouwing genomen nadat de te verwachten 

milieu-effecten op de bovengenoemde locaties beschreven waren. Rekening houdend met de in het 
MER beschreven milieu-effecten en met ruimtebeslag en windaanbod heeft de realisatie van het park 

op de Eemshaven in combinatie met de Eems- en Emmapolder Oost de voorkeur. […]

Bij de locatiekeuze voor de aanleg van een windmolenpark is rekening gehouden ‘met de in 

het MER beschreven milieu-effecten en met ruimtebeslag en windaanbod’. Dit lijken drie cri-

teria: milieu, ruimtebeslag en windaanbod. Maar er kan door de formulering ‘met… en met…’ 

ook sprake zijn van een tweedeling, waarin de milieueffecten worden afgezet tegen ander-

soortige effecten, waaronder ruimtebeslag en windaanbod. Wat windaanbod en ruimte-

beslag met elkaar te maken hebben, wordt niet toegelicht. 

Een macro-contextuele aanwijzing die hier van nut kan zijn is dat in m.e.r.-plichtige besluit-

vormingsprocedures het milieubelang doorgaans wordt afgewogen tegen sociaal-economi-

sche belangen. Als windaanbod en ruimtebeslag vanuit een sociaal-economisch perspectief 

worden beschouwd, blijkt er een verband te zijn met energieopbrengst, een term die duidt 

op een economisch belang. In de tekst komt één zin voor waarin dat verband wordt gelegd:

(77) Mogelijkheden zijn beschouwd om molens te plaatsen ten noorden van Spijk. […]

Evenals voor de oostlob van de Eemshaven geldt voor dit gebied een relatief laag windaanbod en 

hierdoor een lage energie-opbrengst en een geringe bijdrage aan het voorkomen van emissies naar 

de lucht. Daarnaast is gebleken dat slechts zeer weinig molens kunnen worden geplaatst in verband 

met de nabijheid van woonbebouwing, door de vele hoogspanningsleidingen die in het gebied aan-

wezig zijn en de zeewerende functie van de Oostpolderdijk. […]

Het windaanbod is van invloed op de energieopbrengst: hoe meer wind, hoe hoger de energie-

opbrengst. Ditzelfde lijkt van toepassing op het ruimtebeslag: hoe meer ruimte er beschikbaar 

is, hoe meer molens er kunnen worden geplaatst en hoe hoger de opbrengst zal zijn. Het lijkt 

hier te gaan om economische haalbaarheid. Er zijn aanwijzingen, tekstueel en micro- en macro-

contextueel, dat de alternatieven hier op een economisch criterium worden beoordeeld.
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Intertekstuele aanwijzingen: documenten gerelateerd aan de m.e.r.-procedure
Voor de reconstructie van de te hanteren criteria kan gebruik worden gemaakt van aanwijzin-

gen in de intertekstuele context, waaronder documenten die afkomstig zijn uit de m.e.r.-pro-

cedure. In de richtlijnen voor het MER kan zijn vastgelegd welke milieu criteria in ieder geval 

relevant zijn in de procedure; het MER bevat informatie over de alternatieven ten aanzien 

van de milieu criteria die in het besluit een rol moeten spelen. Ik demonstreer aan de hand 

van enkele voorbeelden uit de Tracévaststelling rijksweg 58 hoe bij de reconstructie van deze 

documenten gebruik kan worden gemaakt.

Bij fragment (74) is op basis van tekstuele aanwijzingen een voorlopige reconstructie gemaakt 

van het criterium versnippering. Een macro-contextuele aanwijzing is dat indien het een 

milieu criterium betreft, dit criterium in het MER moet zijn besproken.

(78) Uiteindelijk zijn drie varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het kreken-

stelsel ter plaatse alsmede versnippering opleveren. Na afweging van de voor- en nadelen van de 

drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de variant die het dichtst bij de bebouwde kom van 

Oostburg is gelegen. […] Ten opzichte van de beide andere varianten heeft deze variant bovendien 

het voordeel van een geringere versnippering. Het gebied ten noorden van Oostburg is een open 

poldergebied. Ik acht het van belang dat de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. 

De variant KO1 snijdt een geringer deel van het polderlandschap af dan de beide overige varianten. 

De tracénota/MER biedt intertekstuele aanwijzingen voor een nadere reconstructie. ‘Versnip-

pering’ komt in het MER voor, in verschillende vormen (‘doorsnijding’, ‘afsnijding’) en in de 

bespreking van verschillende criteria (cultuurhistorie, geomorfologie, visueel-ruimtelijke struc-

tuur, biotisch milieu). Dat het geen eenduidige term is, blijkt ook uit het fragment in de tracé-

nota/MER waarin variant KO4 afvalt (dit is een selectie die al in het MER heeft plaatsgevonden 

en die is overgenomen als keuze in het besluit). KO4 leidt op allerlei manieren tot versnip-

pering: doorsnijding van kreekstelsels, een grote open ruimtelijke eenheid, een ecologische 

hoofdstructuur, landbouwgrond, enzovoort (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 1991a, p. 97):

(79) Aan variant KO4 kleven verscheidene nadelen die bij de andere varianten niet of in veel mindere 

mate aanwezig zijn, te weten:

 – KO4 doorsnijdt enkele kreekstelsels […] 

 – KO4 doorsnijdt een grote open ruimtelijke eenheid […]

 – KO4 doorsnijdt een ecologische hoofdstructuur uit het Natuurbeleidsplan;

 – […] 

Doordat de term ‘versnippering’ bij deze keuze in de tracénota/MER op diverse criteria van 

toepassing is, is het niet mogelijk op basis hiervan een ander criterium dan versnippering te 

reconstrueren.

Bij de keuze tussen KO1, KO2 en KO3 in het besluit slaat ‘versnippering’ op het afsnijden of 

versnipperen van een open poldergebied, zo blijkt uit de laatste zinnen van het fragment bij 

(78). Een dergelijke doorsnijding valt in het MER onder het criterium visueel-ruimtelijke struc-

tuur. In de tracénota/MER is aangegeven dat KO1 inderdaad minder poldergebied afsnijdt (p. 

173 en p. 206):
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(80) Tracé KO1 is vrij dicht tegen de bebouwde kom van Oostburg gelegen. Landschappelijk gezien is 

deze tracering relatief gunstig omdat de nieuw aan te leggen weg een kleiner deel van het open 

poldergebied afsnijdt dan de twee andere varianten. […]

Variant KO1 is iets gunstiger gewaardeerd dan KO2 en KO3 omdat deze variant een kleiner deel van 

het poldergebied afsnijdt.

Ook uit cijfermatige informatie over de alternatieven blijkt dat KO1 minder meters open 

poldergebied afsnijdt dan KO2 en KO3 (p. 174). Dat het verschil relatief klein is, blijkt uit de 

beoordeling van het totale gevolg op visueel-ruimtelijke structuur: de varianten scoren alle 

drie een dubbel min (- -) (p. 174). Wel heeft KO1 op visueel-ruimtelijke structuur in totaal een 

hoger rangordenummer dan KO2 en KO3 (3-4 versus 5-8). Uit het MER blijkt al met al duidelijk 

dat ‘versnippering’ de bepalende factor is voor het criterium visueel-ruimtelijke structuur en 

dat KO1 op dit criterium iets beter is dan de andere varianten. Op basis van intertekstuele 

aanwijzingen kan voor de beoordeling van KO1-KO3 in het besluit dus het criterium visueel-

ruimtelijke structuur worden gereconstrueerd.

De term ‘versnippering’ wordt in het besluit bij twee keuzes gebruikt. Aangenomen kan 

worden dat dit redelijkerwijs op een consequente manier en in dezelfde betekenis gebeurt. 

Dat rechtvaardigt de reconstructie van het criterium visueel-ruimtelijke structuur ook als rele-

vant criterium bij de eerste keuze (het afvallen van KO4). 

Voor de eindafweging in het besluit is op grond van aanwijzingen in de micro-context het 

criterium woon- en leefmilieu gereconstrueerd:

(81) […] Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de 

variant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de 

andere varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. […]

Deze term komt op andere plaatsen in het besluit voor, zowel bij de formulering van de pro-

blemen als bij de weergave van eerdere keuzes. Een voorbeeld hiervan is (zie ook fragment 

(69)-(71)):

(82) Hierbij bericht ik u heden een besluit te hebben genomen over de projectstudie/MER rijksweg 58, 

rondweg Oostburg. De studie bevat een onderzoek naar de verkeers- en vervoersproblematiek op 
rijksweg 58 en de daaruit voortvloeiende problemen voor het woon- en leefmilieu. […]

Rijksweg 58 in Zeeuws-Vlaanderen doorsnijdt de kern Oostburg hetgeen problemen voor het woon- 
en leefmilieu met zich brengt. Het gaat daarbij in het bijzonder om problemen inzake geluidhinder, 
barrièrewerking en verkeersveiligheid. Mijn beleid is er op gericht dit soort situaties waar mogelijk 

en noodzakelijk te verbeteren. […]

Omdat het een milieucriterium betreft, kan worden gekeken of de tracénota/MER nadere 

aanwijzingen voor de reconstructie biedt. In dat rapport komt ‘woon- en leefmilieu’ niet als 

milieucriterium voor, maar wel als aspect van de probleemstelling. Daar wordt echter een 

andere indeling aangehouden dan in het besluit. Volgens fragment (82) uit het besluit zijn 

er problemen voor het verkeer en vervoer en problemen voor het woon- en leefmilieu; en bij 
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het woon- en leefmilieu gaat het met name om geluidhinder, barrièrewerking en verkeersvei-

ligheid. In de tracénota/MER valt de verkeersonveiligheid niet onder de problemen voor het 

woon- en leefmilieu maar onder de verkeersproblemen (pp. 52-53). De indeling in criteria in het 

MER is ook anders: geluidhinder is een milieucriterium, en verkeersveiligheid èn barrière werking 

vallen beide onder de verkeerskundige aspecten (pp. 201, 207). De indeling in het besluit en de 

indelingen binnen het MER lijken al met al geen consistent geheel te vormen.90 Op basis hier-

van kan de reconstructie van het criterium woon- en leefmilieu niet worden bevestigd.

Het is mogelijk dat de richtlijnen voor het MER uitsluitsel bieden over de te hanteren inde-

ling. In dit geval bevestigen de richtlijnen echter de discrepantie tussen de problemen in de 

bestaande situatie en de milieu criteria voor de beoordeling. Bij de probleemstelling wordt 

gesproken over ‘hinder, schade en gevaar voor het woon- en leefmilieu als gevolg van de hui-

dige verkeerssituatie’ (Minister van Verkeer en Waterstaat, 1990, p. 10), terwijl de term ‘woon- 

en leefmilieu’ niet is opgenomen in het rijtje met milieuaspecten dat in het MER moet worden 

onderzocht.

Een oplossing voor de inconsistentie kan worden gevonden in het criterium leefklimaat, 

dat in de tracénota/MER wordt gehanteerd en waarvan de formulering dicht ligt bij woon- en 

leefmilieu of woon- en leefklimaat: ‘Het leefklimaat in een gebied is het geheel van omgevings-

invloeden dat inwerkt op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mensen die in het 

gebied verblijven. Het betreft dan zowel de milieuhygiëne en de veiligheid […] als de barrière-

werking en de levendigheid.’ (p. 85) Ook geluidhinder en externe veiligheid vallen hieronder. 

Leefklimaat is een milieucriterium waarin een groot aantal andere criteria is samengevat. Dit 

criterium is ook in de richtlijnen voorgeschreven; het wordt daarin het milieuaspect volksge-

zondheid, leefklimaat en veiligheid genoemd.

Ter controle kunnen de beoordelingen van de alternatieven op woon- en leefmilieu in het 

besluit worden vergeleken met de beoordelingen op het criterium leefklimaat in de Tracénota/

MER (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 1990, p. 207):91

milieu-aspecten nul nulplus KO1 KO2 KO3

a g a g a g

leefklimaat 0 0/+ + + + + + +

leefklimaat 8 7 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6

Het nulplusalternatief, dat overeenkomt met het alternatief ‘verbetering bestaande situ-

atie’ scoort ‘0/+’, wat overeenkomt met de beoordeling in het besluit dat het alternatief ‘geen 

wezenlijke verbetering van de woon- en leefsituatie betekent’. KO1, KO2 en KO3 scoren ‘+’, wat 

overeenkomt met de beoordeling in het besluit dat de varianten alle drie ‘het voordeel [heb-

ben] dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid’. Met behulp van deze aanwijzin-

gen in de tracénota/MER als aanvulling op de tekstuele en micro-contextuele aanwijzingen 

90 In een adviesrapport dat Berkenbosch en ik opstelden in opdracht van Rijkswaterstaat adviseren we om in 
een MER op een consequente manier om te gaan met aspecten en criteria om de tekst op die manier beter af 
te stemmen op de lezer: ‘Zorg ervoor dat de beoordelingspunten een rode draad in het rapport vormen. Pas 
bij de verschillende onderdelen van het rapport (de beschrijving van de bestaande situatie, autonome ont-
wikkeling, effecten en de vergelijking van de alternatieven) iedere keer hetzelfde rijtje beoordelingspunten 
toe’ (Van der Geest & Berkenbosch, 1994, p. 23).

91 De ‘g’ staat voor een uitvoering als ‘weg-met-gesloten-verklaring voor alle langzaam verkeer’; de ‘a’ staat 
voor een uitvoering als autoweg.
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kan voor diverse beoordelingen in het besluit die gerelateerd zijn aan het woon- en leefmilieu 

het criterium leefklimaat worden gereconstrueerd.

Bij fragment (74) is besproken dat de gekozen variant KO1 als het meest milieuvriendelijk 

alternatief vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu is aangemerkt:

(83) In het MER is deze variant aangemerkt als het meest milieuvriendelijk alternatief vanuit de invals-

hoek woon- en leefmilieu.

Er is sprake van een MMA dat betrekking heeft op ‘het voorkomen van de aantasting van een 

nog relatief ongerept milieu’, en een MMA dat betrekking heeft op ‘het wegnemen van de 

bestaande en toekomstige knelpunten in de milieuhygiënische situatie’. Ligt het accent op 

de milieuhygiënische situatie, dan zijn alle kernomleidingsvarianten als MMA te beschouwen 

(Minister van Verkeer en Waterstaat, 1990, p. 215). Van de kernomleidingsvarianten is variant 

KO1g (zie noot 91) dan weer de meest milieuvriendelijke variant in algemene zin, zij het dat 

de onderlinge verschillen tussen de varianten voor het milieu heel gering zijn. Op basis van het 

MER is het preciezer om in de afweging van KO1, KO2 en KO3 een criterium te gebruiken dat 

uitdrukt dat het betrekking heeft op het meest milieuvriendelijk alternatief in algemene zin. 

Dit leidt tot de reconstructie van het criterium MMA.

Intertekstuele aanwijzingen: documenten gerelateerd aan de besluitvormingsprocedure
Behalve documenten in de m.e.r.-procedure kunnen ook documenten die gerelateerd zijn aan 

de besluitvormingsprocedure aanwijzingen bieden voor de reconstructie. Ik bespreek voor-

beelden uit twee besluiten.

In het Bestemmingsplan windmolenpark Eemsmond wordt een locatie gekozen voor de aanleg 

van een windmolenpark. Bij de fragmenten (76) en (77) is – op basis van verschillende soor-

ten aanwijzingen – geconcludeerd dat windaanbod en ruimtebeslag als één criterium moeten 

worden gezien: een economisch criterium dat betrekking heeft op de energieopbrengst van 

het project.

Aanvullende aanwijzingen voor de reconstructie van het economische criterium zijn te 

vinden in een aantal studies waar in het besluit naar wordt verwezen:

(84) Deze gebieden zijn nader in beschouwing genomen in een planologische haalbaarheidsstudie van 
EDON (1992), in voorstudies die door Kenetech zijn uitgevoerd (1992, 1993) en in het opgestelde 

Milieu Effect Rapport (1994). In het MER is aandacht besteed aan grondgebruik, bodem en water, 

lucht, geluid, flora, fauna, ecologische relaties, landschap en cultuurhistorie en woon- en leefmilieu. 

Op grond van deze studies hebben voor de beschouwde (deel)locaties binnen de gemeente Eems-

mond ten behoeve van de realisatie van een grootschalig windmolenpark de volgende overwegin-

gen een rol gespeeld:

In het MER wordt de doelstelling van het voornemen aangegeven (Grontmij Advies en Tech-

niek, 1994, p. 2.4):92

92 Het vetgedrukte gedeelte in het fragment is in het rapport ook vetgedrukt.
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(85) De doelstelling het windmolenproject luidt aldus: 

Het leveren van een bijdrage aan de realisering van de reductiedoelstellingen ten aanzien van de 
uitstoot van CO

2
, SO

2
 en NO

x
 en het verbruik van fossiele brandstoffen, door het realiseren van een 

windenergieproject met een vermogen van 25 MW en een elektriciteitsproductie van 60 miljoen 
kWh per jaar, op een daarvoor geschikte locatie in Groningen.

[…]

Om de doelstelling te realiseren is voor de initiatiefnemers een tweetal uitgangspunten van belang, 

te weten:

1 Het windaanbod op de betreffende locatie moet voldoende zijn.

2 Er moet ruimte beschikbaar zijn om voldoende molens in een zodanige opstelling te kunnen 

plaatsen, dat de elektriciteitsproductie 60 miljoen kWh bedraagt, uitgaande van een windmo-

lenpark van 25 MW.

Hier wordt expliciet de relatie gelegd tussen elektriciteitsproductie en windaanbod en beschik-

bare ruimte (‘ruimtebeslag’): de hoeveelheid wind en het aantal molens is bepalend voor de 

energieopbrengst. Aan het windaanbod en de beschikbare ruimte stellen de initiatiefnemers 

bepaalde eisen, want de energieproductie is bepalend voor de economische haalbaarheid van 

het project. Dit blijkt niet alleen uit het MER (p. 2.7), maar ook uit de genoemde voorstudie 

Windaanbod in Noord-Nederland (Boom & Benner, 1993, p. 15):

(86) De gemiddelde windsnelheid van een locatie is derhalve sterk bepalend voor de energie-opbrengst 

van windturbines. De energie-opbrengst is essentieel voor de economische haalbaarheid van een 

windenergieproject.

Uit de intertekstuele context (het MER en een onderzoeksrapport naar windaanbod) blijkt dat 

het windaanbod en ruimtebeslag van belang zijn met het oog op de energieopbrengst. Op 

basis hiervan kan het criterium energieopbrengst worden gereconstrueerd. Dit is een van de 

criteria die bepalend is voor de economische haalbaarheid van het windmolenproject.

Een ander voorbeeld komt uit de Streekplanuitwerking IBF. In het besluit gaat het bevoegd 

gezag uit van de voorlopige keuze voor locatie Heerenveen De Kavels, die het heeft gemaakt 

in een eerdere notitie over het project (Provincie Friesland, 1994a; hierna aangeduid als Notitie 

IBF). In het besluit worden vijf argumenten aangevoerd, die afkomstig zijn uit de notitie:

(87) In de notitie “IBF, Verantwoording van de lokatiekeuze in retrospectief” hebben wij aangegeven 

waarom wij denken dat de lokatie Heerenveen De Kavels een aantrekkelijke locatie is voor groot-
schalige bedrijven om zich in Friesland te vestigen en waarom dit dus een goede lokatie is voor de 

realisatie van het IBF:

1. Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van 

andere potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig […];

2. Een goede zonering ten opzichte van gevoelige functies zoals wonen en natuur, is mogelijk (net 

als overigens bij andere potentiële lokaties in Friesland);

3. Wat betreft de aspecten landschap, ecologie, bodem en water wordt de lokatie Heerenveen De 

Kavels niet problematisch geacht […];
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4. Een lokatie bij Heerenveen wordt op dit moment economisch gezien het meest kansrijk geacht; 

overigens zal door onze infrastructurele programma’s de concurrentiepositie voor het binnen-

halen van bedrijven in overig Friesland naar onze verwachting toenemen;

5. Deze lokatiekeuze sluit tevens aan bij de continue planologische lijn in ons beleid om meer 

grootschalige ontwikkelingen te concentreren bij één van de stedelijke centra in Friesland.

Op basis van tekstuele aanwijzingen zijn de volgende criteria te reconstrueren: ontsluiting; 

zonering; landschap; ecologie, bodem en water; economie; planologisch beleid. De vijf argu-

menten maken volgens de introductie duidelijk waarom locatie Heerenveen De Kavels ‘een 

aantrekkelijke locatie is voor grootbedrijven om zich in Friesland te vestigen’. Voor het eerste 

en tweede punt – ontsluiting en zonering – is wel duidelijk hoe deze aansluiten bij de ‘aan-

trekkelijkheid voor bedrijven’. Voor de punten 3-5 is dat niet het geval: waarom zouden de 

milieuaspecten, de economische haalbaarheid en het planologische beleid redenen zijn voor 

bedrijven om zich op de locatie te vestigen?

In de Notitie IBF kunnen intertekstuele aanwijzingen worden gevonden die duidelijkheid 

geven over de verzameling met criteria die bij deze afweging is gehanteerd. Volgens de notitie 

is er niet alleen sprake van vestigingscriteria voor bedrijven, maar spelen ook beleidscriteria 

en bestuurlijke criteria een rol (p. 5):93 

(88) De opgave waarvoor wij hebben gestaan was dan ook om binnen Friesland een locatie te zoeken 
die:

* zo optimaal mogelijk beantwoordt aan de vestigingscriteria van bedrijven uit het betrokken 
marktsegment;

* past in de hoofdlijnen van ons planologisch en milieubeleid, en

* bestuurlijk haalbaar is.

De beleidscriteria worden als volgt geconcretiseerd (Notitie IBF, p. 6):

(89) Wij hebben in onze analyse van potentiële locaties de volgende aspecten in ogenschouw genomen:

a. planmatige inbedding: het continue ruimtelijk beleid zoals dat is vastgelegd in ons Streekplan;

b. infrastructurele voorwaarden;

c. invloed op natuur en milieu en landschappelijke effecten;

d. economische aspecten; bijdrage van het IBF aan de economische ontwikkeling van de streek;

e. bestuurlijke aspecten: draagvlak bij betrokken overheden.

Deze vijf aspecten van beleid hebben, in samenhang met de beschreven bedrijfsvestigingscriteria, 

geleid tot een soort denkmatrix. Daarop gebaseerd hebben wij analytisch de in onze optiek als 

meest kansrijk te typeren locatie bepaald.

De beleidscriteria en vestigingscriteria zijn geïntegreerd in een ‘denkmatrix’, maar die wordt 

niet in de tekst weergegeven. De vestigingscriteria van bedrijven worden op een andere 

plaats in de notitie besproken (p. 3). Daar wordt een uitgebreide opsomming van deze criteria 

gegeven, waaronder ook punten vallen die te relateren zijn aan punten die in het besluit zijn 

93 Het fragment is in de oorspronkelijke tekst vetgedrukt.
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genoemd: een hoogwaardig snelwegennet en de nabijheid van een internationale luchtha-

ven; een optimale zonering van bedrijfsfuncties ten opzichte van het woonmilieu; specifieke 

kwaliteiten van natuur en landschap, steden en dorpen; snelle planologische en milieuproce-

dures, met eenduidigheid qua naleving en normstelling. De bestuurlijk aspecten worden niet 

uitgewerkt, die lijken minder belangrijk (p. 12):

(90) Bestuurlijke medewerking beschouwen wij in laatste instantie […] als van doorslaggevend belang.

Uit de gepresenteerde beleidscriteria en de vestigingscriteria in de Notitie IBF is af te leiden 

dat de argumenten in het besluit op beide typen criteria betrekking hebben. In Tabel 7.2 is de 

relatie tussen de criteria in het besluit en de twee typen criteria in de notitie weergegeven. 

Tabel 7.2 Beleidscriteria en vestigingscriteria in de Streekplanuitwerking IBF

Criteria in de beoordelingen 
in het besluit

Beleidscriteria 
Notitie IBF (pp. 6-12)

Vestigingscriteria 
Notitie IBF (p. 3)

‘de zwaarwegende factor 
ontsluiting’

infrastructurele voorwaarden aanwezigheid hoogwaardig 
snelwegennet en nabijheid 
internationale luchthaven

‘een goede zonering ten opzichte 
van gevoelige functies zoals wonen 
en natuur’

milieu, natuur en landschap: zonering de beschikbare milieuruimte, 
uitgaande van een optimale zonering 
van bedrijfsfuncties ten opzichte van 
het woonmilieu

‘de aspecten landschap, ecologie, 
bodem en water’

milieu, natuur en landschap: fysieke 
gebiedskenmerken 

specifieke kwaliteiten van natuur en 
landschap; snelle planologische en 
milieuprocedures, met eenduidigheid 
qua naleving en normstelling

‘economisch gezien’ economische aspecten, bijdrage aan de 
economische ontwikkeling van de streek

‘de continue planologische lijn in 
ons beleid om meer grootschalige 
ontwikkelingen te concentreren 
bij één van de stedelijke centra in 
Friesland’

planologisch beleid snelle planologische en milieu-
procedures, met eenduidigheid qua 
naleving en normstelling

De reconstructie van vijf criteria die is gemaakt op basis van aanwijzingen in de tekst, wordt 

door aanwijzingen in de intertekstuele context bevestigd. De aanvullende aanwijzingen maken 

tevens duidelijk dat de criteria deel uitmaken van een denkmatrix waarin zowel beleidscrite-

ria als vestigingscriteria voor bedrijven zijn geïntegreerd. Criteria die zowel beleidscriteria als 

vestigingscriteria vormen zijn: ontsluiting; zonering; fysieke gebiedskenmerken; planologisch 

beleid. Eén criterium is alleen een beleidscriterium: economische aspecten. Het leveren van een 

bijdrage aan de economische ontwikkeling van de streek is in beleidsmatig opzicht van groot 

belang: het stimuleren van de economische ontwikkeling is voor de provincie de belangrijkste 

reden om een IBF aan te leggen. Het project maakt deel uit van een ontwikkelingsprogramma 

dat gericht is op het aantrekken van bedrijvigheid en het verbeteren van de infrastructuur 

(Notitie IBF, p. 4).
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7.4 De reconstructie van de beoordelingen op de criteria

7.4.1 Een systematische beoordeling als leidraad voor de reconstructie

Na de reconstructie van de criteria (en daarmee de criteriumcomponenten) moeten de beoor-

delingen op die criteria worden gereconstrueerd. Dit zijn de beoordelingen die de beslisser op 

basis van de beschikbare informatie aan de alternatieven toekent. De standaardvorm van een 

beoordeling is als volgt:

[alternatief A
x
] [heeft…] [op criterium C

y
] […beoordeling B

AxCy
]

Bij de reconstructie van de beoordelingen wordt, net als bij de criteria, uitgegaan van een 

systematisch beslisproces. Bij een systematische aanpak worden de alternatieven consequent 

beoordeeld aan de hand van een vaste set met beoordelingscriteria. Het resultaat van een 

dergelijke aanpak is een verzameling beoordelingen die in een matrix kan worden gezet:

Alternatief
Criterium

A
1

A
2

A
3

C
1

1 2 3

C
2

1 3 2

C
3

2 1 3

De drie alternatieven in deze matrix zijn consequent op drie criteria beoordeeld. Het type 

beoordeling is steeds hetzelfde: de beoordelingen zijn kwalitatief en ordinaal van aard. Omdat 

het een rangorde van alternatieven betreft, kan worden geconcludeerd dat de beoordeling 

per criterium is toegekend, dat wil zeggen volgens een intradimensionale verwerkingswijze.

Het plaatsen van de gereconstrueerde beoordelingen in een tabel maakt het mogelijk om 

de beoordelingen te vergelijken. Hierdoor wordt duidelijk of er beoordelingen ontbreken, in 

hoeverre er sprake is van een systematische beoordeling, en of er een nadere reconstructie 

nodig is. De matrix is overigens niet altijd helemaal gevuld. Bij niet-compensatorische regels 

kan een beperkte beoordeling afdoende zijn om een keuze te maken. Het is dan niet altijd 

mogelijk om alle beoordelingen te reconstrueren, omdat ze niet allemaal zijn toegekend. 

Het verkrijgen van een overzicht met beoordelingen is van belang, omdat dit de basis 

vormt voor de reconstructie van de toegepaste beslisregel. Een beslisregel veronderstelt een 

bepaald type beoordelingen; de beoordelingen en de beslisregel moeten dus bij elkaar aan-

sluiten. Wordt voor de beslisregel een berekening uitgevoerd, dan moeten de beoordelingen 

kwantitatief van aard zijn. Vindt een toetsing aan eisen plaats, dan hebben de beoordelingen 

de ordinale vorm ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Uit een systematische beoordeling kan, uit-

gaande van een gemaakte keuze, worden afgeleid wat voor type regel er is toegepast.

In deze paragraaf worden aanwijzingen gepresenteerd voor de reconstructie van de 

beoordelingen van de alternatieven op de criteria. Ik bespreek aanwijzingen in de tekst en in 

de verschillende soorten contexten. Het resultaat van de reconstructie bestaat uit voorlopige 

beoordelingen op de criteria. Pas bij de reconstructie van de beslisregel kan de reconstructie 

definitief worden vastgesteld. Als er bijvoorbeeld sprake blijkt te zijn van een toetsing aan 

alternatieven, moeten de beoordelingen een daarbij passende formulering krijgen. Ook de 
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precieze argumentatiestructuur kan pas worden bepaald als duidelijk is welke regel moet 

worden gereconstrueerd.

7.4.2 Aanwijzingen in de tekst

Bij de reconstructie van de beoordelingen op de criteria kan gebruik worden gemaakt van aan-

wijzingen in de tekst. Als in argumentatieve passages criteria en beoordelingen zijn geïdenti-

ficeerd, dan kunnen de bijbehorende beoordelingen op die criteria worden gereconstrueerd. Ik 

laat aan de hand van de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem zien welke rol aanwijzingen 

in de tekst spelen bij de reconstructie. 

In het besluit wordt een keuze gemaakt uit de alternatieven Koningspleij-Noord, Nieuw-

graaf en Zweekhorst. Over deze alternatieven wordt informatie verstrekt die betrekking heeft 

op de volgende drie criteria: milieuhygiëne, doelmatigheid en bestuurlijk draagvlak. De beoor-

delingen op deze criteria zijn steeds gepresenteerd als een conclusie over de informatie over 

de alternatieven. 

De concluderende beoordeling van de alternatieven op het hoofdaspect milieuhygiëne 

wordt gepresenteerd onder het kopje ‘Conclusie milieuhygiënische aspecten’. Het oordeel 

over de alternatieven staat steeds aan het eind van een alinea:

(91) Conclusie milieuhygiënische aspecten

Bij de uiteindelijke milieuhygiënische afweging tussen de locaties zijn alle milieuhygiënische 

gegevens, die tijdens de wettelijke procedure naar voren zijn gebracht, betrokken. In het 

voorgaande is ten aanzien van een aantal milieuaspecten een nadere beschouwing gegeven. Het 

argument, dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijke beïnvloeding 

op de lange termijn van de huidige waterwinningen rond de locatie Koningspleij, welke van grote 

maatschappelijke betekenis zijn, is van doorslaggevende aard, zodat moet worden geconcludeerd 

dat het ongewenst is de locatie Koningspleij-Noord te gebruiken voor de opslag van afvalstoffen voor 

een oneindige termijn.

Ten aanzien van beide andere locaties kan worden opgemerkt dat ook daar milieu-effecten zul-

len optreden van onomkeerbare aard. Enerzijds zijn deze effecten inherent aan het oprichten en 

in werking hebben van een stortplaats, anderzijds kunnen door het stellen van voorschriften en 

beperkingen aan de vergunning, de effecten tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

De conclusie luidt dat locatie Koningspleij-Noord in milieuhygiënisch opzicht ongewenst is, 

de locaties Koningspleij-Noord en Zweekhorst zijn op dit criterium aanvaardbaar. De oorde-

len zijn gemeten op een ordinale schaal: het gaat om beoordelingen die in een volgorde te 

plaatsen zijn, maar waarbij niet duidelijk is in welke mate de alternatieven van elkaar verschil-

len. Bij milieuhygiëne is gebruik gemaakt van een schaal met de oordelen ‘aanvaardbaar’ en 

‘onaanvaardbaar’. Welk oordeel het alternatief krijgt toegekend, lijkt af te hangen van het al 

dan niet voldoen aan een bepaalde eis. Of hier sprake is van een toetsing aan eisen wordt in 

hoofdstuk 8 besproken.

De beoordeling op het tweede criterium, doelmatigheid, wordt bepaald aan de hand van 

twee subcriteria: continuïteit van de afvalverwijdering en tarieven:
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(92) 3.2 Doelmatigheid

[…]

In het kader van de doelmatigheidstoets dient dus niet alleen aandacht te worden besteed aan de 

situering van de be- en verwerkingsinrichtingen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het 

zogenaamde afvalzwaartepunt, maar ook aan de aspecten:

a continuïteit, of wel is de locatie tijdig te realiseren zodat de continuïteit van de afvalverwijde-

ring in het samenwerkingsgebied niet in gevaar komt;

b tarieven. (Alhoewel in het provinciaal Afvalstoffenplan rekening wordt gehouden met stij-

gende verwijderingskosten, is het belangrijk de beschikbare financiële middelen op een effec-

tieve wijze aan te wenden.)

Op het criterium continuïteit heeft de locatie Zweekhorst de voorkeur. Dit oordeel is gemeten 

op een ordinale schaal (verwerkingswijze per criterium), maar een oordeel over de andere 

alternatieven ontbreekt:

(93) Gelet op het bovenstaande gaat voor wat betreft de continuïteit van de afvalverwijdering in het 

Samenwerkingsgebied Regio Arnhem de voorkeur uit naar de locatie Zweekhorst te Zevenaar, omdat 

ten aanzien van deze locatie de minste belemmeringen aanwezig zijn voor een tijdige realisering.

De oordelen op continuïteit worden bepaald door het aantal belemmeringen voor een tij-

dige realisering: hoe minder belemmeringen, hoe beter het alternatief is op continuïteit. Dat 

bepaalt dus de rangorde van de alternatieven op dit criterium. De belemmeringen zijn gekop-

peld aan een aantal punten (subsubcriteria). Op het punt planologische procedure is er geen 

belemmering voor de locaties Koningspleij-Noord en Zweekhorst. Voor de locatie Nieuwgraaf 

(te Duiven) bestaat wel een belemmering, omdat het gemeentebestuur niet aan het project 

zal willen meewerken:

(94) *Eén van de factoren die hierbij een rol speelt is de planologische procedure. […] Voor wat betreft de 

locaties Koningspleij-Noord en Zweekhorst hebben de desbetreffende gemeenten reeds activiteiten 

ondernomen ter voorbereiding van de wijziging van het bestemmingsplan. […] gaat dan ook ten 

aanzien van dit aspect de voorkeur uit naar de locaties te Arnhem en Zevenaar.
Bovendien heeft het gemeentebestuur van Duiven te kennen gegeven geen (planologische) mede-

werking te verlenen bij het realiseren van een stortplaats op de locatie Nieuwgraaf. […]

Op het punt ontsluiting van de inrichting bestaat er een belemmering op de locaties Konings-

pleij-Noord en Nieuwgraaf; bij Zweekhorst is de situatie niet optimaal, maar zijn reeds verbe-

teringen in gang gezet:

(95) *Een volgende factor is de ontsluiting van de inrichting. De huidige ontsluiting van de locaties 

Koningspleij-Noord en Nieuwgraaf is onvoldoende. […] 

De ontsluiting van de locatie Zweekhorst is niet optimaal. Het gemeentebestuur van Zevenaar 

heeft reeds voorbereidingen getroffen tot verbetering van de ontsluiting. […]

Ten slotte wordt in een aparte alinea de haalbaarheid van locatie Nieuwgraaf betwijfeld:
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(96) In het kader van de haalbaarheid dient te worden opgemerkt dat op twee percelen van de locatie 

Nieuwgraaf een gastransportleiding aanwezig is. Dit behoeft op zich geen belemmering in de tijd 

te vormen omdat deze leiding niet ligt op dat gedeelte van de inrichting dat als eerste in gebruik 

zal worden genomen. Uiteindelijk dient deze leiding wel voor de realisatie van een stortplaats te 

worden verwijderd tot een afstand van minimaal 20 m uit de teen van het stortprobleem. Daar in 

het MER geen aandacht wordt besteed aan dit probleem en de financiering van de omlegging niet 

is aangegeven, kan dit problemen opleveren bij de grondverwerving, de bestemmingsplan wijziging 

en of de realisatie van de stortplaats.

Op locatie Nieuwgraaf ligt een gastransportleiding die problemen kan opleveren. Dit vormt 

een extra belemmering voor deze locatie. 

Samengevat: Zweekhorst heeft op geen van de subsubcriteria een belemmering, Konings-

pleij-Noord heeft alleen een belemmering op ontsluiting en Nieuwgraaf heeft op alle drie een 

belemmering. Zweekhorst heeft – met geen enkele belemmering – de voorkeur; daarna volgt 

Koningspleij-Noord met één belemmering; en tot slot Nieuwgraaf met drie belemmeringen. 

Het oordeel op het subcriterium continuïteit is dus een rangorde: 1. Zweekhorst, 2. Konings-

pleij-Noord, 3. Nieuwgraaf.

De beoordeling op het subcriterium tarieven wordt gegeven in de vorm van bedragen per 

locatie. Daarbij wordt aangegeven dat de cijfers onvergelijkbaar zijn (Beschikking afvalstort-

plaats regio Arnhem, p. 11): ‘Omdat bij de berekening van de tarieven van verschillende aan-

voercijfers is uitgegaan, zijn de getallen moeilijk te vergelijken (er bestaat geen lineair verband 

tussen het tarief en de jaarlijkse aanvoer).’ Omdat de cijfers niet te vergelijken zijn, maakt 

het bevoegd gezag geen gebruik van de gegevens op dit subcriterium. De beoordeling op het 

hoofdcriterium doelmatigheid wordt dus alleen bepaald door de beoordeling op het subcrite-

rium continuïteit. De beoordeling op doelmatigheid is dus hierdoor gelijk aan de beoordeling 

op continuïteit: 1. Zweekhorst, 2. Koningspleij-Noord, 3. Nieuwgraaf.

De beoordeling op het derde criterium, bestuurlijk draagvlak, wordt besproken in dit 

fragment:

(97) […] Door de Regioraad is op 16 juni 1988 gekozen voor de ontwikkeling van een regionale stort-

plaats in de gemeente Zevenaar (locatie Zweekhorst), zulks mede gelet op de taak en bevoegdhe-

den in deze van de Regio Arnhem op grond van de gemeenschappelijke “Regeling regio Arnhem 

1986”. In de regionale bestuursorganen werden bij de afwegingen, leidende tot de keuze voor de 
locatie Zweekhorst, de destijds eveneens in beeld zijnde locaties De Koningspleij te Arnhem en Nieuw-
graaf te Duiven betrokken.
Hieruit kan worden afgeleid dat de indiening van de aanvraag door de regio Arnhem wordt gedra-

gen door alle gemeenten van het samenwerkingsverband Regio Arnhem. Daar tevens door deze 

gemeenten zowel individueel als gemeenschappelijk geen bezwaar is ingediend tegen de aanvraag 

voor het oprichten van een regionale stortplaats door de Regio Arnhem, moet worden geconclu-
deerd dat er breed bestuurlijk draagvlak bestaat voor het realiseren van een regionale stortplaats in 
Zevenaar.

De beoordeling houdt in dat er voor de locatie Zweekhorst een breed bestuurlijk draagvlak 

bestaat. De beoordelingen van Koningspleij-Noord en Nieuwgraaf kunnen hiervan worden 

afgeleid. Deze twee locaties zijn samen met locatie Zweekhorst in de afwegingen van de 

gemeenten van de Regio Arnhem betrokken en bovendien hebben deze gemeenten geen 
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bezwaren tegen Zweekhorst ingediend. Hieruit is af te leiden dat er voor deze twee locaties 

geen bestuurlijk draagvlak aanwezig is.

In de eindafweging die volgt, worden de beoordelingen op de criteria samengevat en 

afgewogen:

(98) Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt er bezwaren bestaan ten 

aanzien van het realiseren van een onomkeerbare activiteit (het definitief op de bodem brengen 

van afvalstoffen) op de locatie Koningspleij-Noord.

Gelet op de continuïteit van de afvalverwijdering gaat zoals hiervoor gesteld de voorkeur uit naar 
de locatie Zweekhorst.

Omdat, gezien de ingebrachte informatie en de naar aanleiding van de aanvraag en het MER inge-

diende bezwaren en adviezen, de milieuhygiënische bezwaren ten aanzien van de locatie Zweek-

horst niet locatiegebonden zijn en kunnen worden weggenomen door het stellen van voorschriften 

en/of beperkingen, zijn wij van mening dat, mede gelet op het brede bestuurlijke draagvlak dat voor 
de locatie aanwezig is, de locatie Zweekhorst dient te worden ingericht als regionale stortplaats 

voor het samenwerkingsverband regio Arnhem.

De beoordelingen in deze afweging komen overeen met de hiervoor gereconstrueerde beoor-

delingen. Op basis hiervan kan de volgende matrix worden opgesteld:

Tabel 7.3 Beoordelingen van de alternatieven in de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem

Alternatieven
Criteria

Koningspleij-Noord Nieuwgraaf Zweekhorst

milieuhygiëne ongewenst aanvaardbaar aanvaardbaar

doelmatigheid (2) (3) 1
voorkeur

bestuurlijk draagvlak (afwezig) (afwezig) breed bestuurlijk 
draagvlak aanwezig

In Tabel 7.3 zijn de beoordelingen die in de tekst impliciet zijn gelaten tussen haakjes geplaatst. 

Er zijn ordinale beoordelingen toegekend, per criterium (intradimensionaal). Het is mogelijk 

dat ten aanzien van de criteria milieuhygiëne en bestuurlijk draagvlak een toetsing aan eisen 

heeft plaatsgevonden. De subargumenten met betrekking tot beoordelingen kunnen als volgt 

worden gereconstrueerd:

REC op het criterium milieuhygiëne heeft Koningspleij-Noord de beoordeling ‘ongewenst’; Nieuwgraaf 

en Zweekhorst hebben de beoordeling ‘aanvaardbaar’

REC op het criterium doelmatigheid heeft Zweekhorst de voorkeur (dan Koningspleij-Noord, dan Nieuw-

graaf)

REC op het criterium bestuurlijk draagvlak heeft Zweekhorst de beoordeling dat breed bestuurlijk draag-

vlak aanwezig is (Koningspleij-Noord en Nieuwgraaf hebben de beoordeling dat draagvlak afwezig 

is)
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7.4.3 Aanwijzingen in de micro-context

Bij de reconstructie van de beoordelingen op de criteria kan gebruik worden gemaakt van aan-

wijzingen in de micro-context. Deze kunnen bijvoorbeeld staan in de inleiding van het besluit 

staan of in een vergelijkingstabel in de tekst of in de bijlage. Aan de hand van fragmenten uit 

de PKB HSL-Zuid laat ik zien welke rol de vergelijkingstabel kan spelen bij de reconstructie van 

de beoordelingen.

In paragraaf 7.3.3 zijn reeds de criteria gereconstrueerd die een rol spelen in de eindaf-

weging van drie nieuwe tracés (B3, WB3 en A1) voor een hogesnelheidslijn (fragmenten (65)-

(68)). In Tabel 7.4 zijn de criteria met een groot verschil in beoordeling weergegeven (zie voor 

een uitgebreidere weergave Tabel 7.1). Deze criteria zijn op één na gepresenteerd in de pas-

sage met de afweging; criterium 7 en de beoordelingen daarop zijn impliciet en moesten wor-

den gereconstrueerd: 

Tabel 7.4 De criteria in de eindafweging in de PKB HSL-Zuid

Criteria met een groot  
verschil in beoordeling

Criteria met een 
doorslaggevende rol

Criteria gepresenteerd in de eindafweging

4 4b concept Groene Hart (4b)

5+6 5+6 lokale effecten in bestaand stedelijk gebied (5), 
belemmeren van stedelijke ontwikkeling conform VINEX (6)

7 7 (REC aanlegkosten (7))

9 9 jaar van ingebruikstelling (9)

10 – land- en tuinbouw (10)

Op basis van de gereconstrueerde criteria kunnen vervolgens de beoordelingen op deze crite-

ria worden gereconstrueerd. Ik reconstrueer bij deze beoordelingen ook de belangrijkste sub-

argumenten die betrekking hebben op het onderdeel ‘informatie over de alternatieven’, om te 

laten op welke manier deze informatie de beoordelingen ondersteunt.

In onderstaand fragment worden de tracés beoordeeld op het criterium concept Groene 

Hart (criterium 4b):

(99) Uitendelijk is het op grond van de navolgende motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, 

inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aangeduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.

 ̆ Het kabinet is van mening dat de aantasting van het concept Groene Hart bij tracé A1 met een 
tunnel onder het Groene Hart tussen de Does en Hazerswoude-Dorp nauwelijks verschilt van 
die bij WB3. De veronderstelde uitlokking van verstedelijking is door de aanleg in een tunnel 

niet meer aan de orde. Integendeel het kabinet zal bij volgende beslissingen ten aanzien van 

dit deel van het Groene Hart er voor waken dat de nu voorgestelde extra investeringen ten 

aanzien van de waarden in het Groene Hart niet teniet worden gedaan. Tevens zal er bij de 

lagere overheden op aangedrongen worden een gelijke handelwijze te volgen.

Ook verstedelijkingseffecten door een verondersteld station nabij Zoetermeer zijn niet aan de 

orde. Het verloop van het tracé dat in deze PKB is opgenomen maakt het technisch onmogelijk 

om nog een halte bij Zoetermeer te realiseren.
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Tracé B3 kent in zijn huidig ontwerp nog een bovengrondse en relatief hoge ligging in de buffer-

zone tussen Zoetermeer en Leidschendam; onderdeel van het Groene Hart. Daarmee acht het 

kabinet het effect op het Groene Hart ernstiger dan van de overige twee. Slechts tegen aanmer-

kelijke meerkosten is dit effect op dezelfde hoogte te brengen als dat van WB3 en A1.

Het bevoegd gezag beoordeelt de alternatieven hier door de effecten met elkaar te vergelij-

ken. In de eerste twee alinea’s worden de tracés A1 en WB3 met elkaar vergeleken. Ze leiden 

tot een nagenoeg gelijkwaardige aantasting van het concept Groene Hart. Tracé B3 wordt 

besproken in de laatste alinea. Dit tracé heeft een ernstiger effect dan de andere tracés, dat 

slechts tegen aanmerkelijke meerkosten op gelijk niveau kan worden gebracht met WB3 en 

A1. Hieruit is een vergelijkende beoordeling af te leiden: op het criterium concept Groene Hart 

zijn A1 en WB3 nagenoeg gelijkwaardig; B3 is ongunstiger dan A1 en WB3.

Hieronder is de gereconstrueerde beoordeling weergegeven. Daarbij is ook de belangrijk-

ste subargumentatie gereconstrueerd met betrekking tot de informatie over de alternatieven:

REC (op het criterium concept Groene Hart hebben A1 en WB3 een nagenoeg gelijkwaardig beoordeling; 

B3 heeft een ongunstiger beoordeling dan A1 en WB3)

…1a tracé WB3 en tracé A1 met een tunnel onder het Groene Hart tussen de Does en Hazers-

woude-Dorp leiden tot een nagenoeg gelijkwaardige aantasting van het concept Groene 

Hart

…1b tracé B3 leidt tot een ernstiger effect op het Groene Hart dan de overige twee tracés

…1c het effect van tracé B3 is slechts tegen aanmerkelijke meerkosten op dezelfde hoogte te 

brengen als dat van WB3 en A1

In het volgende fragment worden de alternatieven beoordeeld op de criteria bestaand stedelijk 

gebied en stedelijke ontwikkeling (criteria 5+6):

(100)  ̆ Wat betreft de gevolgen voor het bestaande stedelijke gebied en de hinder voor toekomstige, 
deels in gang gezette stedelijke ontwikkelingen in het kader van VINEX, acht het kabinet de gevol-
gen van tracé B3 zeer groot. Niet alleen Leiderdorp ondervindt hiervan – in combinatie met een 

eventuele verbreding van de autosnelweg A4 – aanzienlijke hinder, ook de gevolgen in Pijnac-

ker blijven met de beschreven aanpassingen aanzienlijk. Bij de effecten in Berkel en Rodenrijs 

gaat het ondermeer om de bouwlocatie Noordrand-III. Ook de gevolgen van WB3, die in Leider-
dorp gelijk zijn aan die van B3, acht het kabinet groot, gelet ook op ondermeer de effecten in de 

Vlietrandzone bij Leidschendam, de bouwlocatie Delfgauw en verschillende bedrijfsterreinen.

De effecten van tracé A1 op het gebied van Noordrand-I en II/III en op Zoetermeer-Oost zijn door 

een verdiepte ligging, respectievelijk randligging tot aanvaardbare proporties teruggebracht.

In dit fragment worden B3, WB3 en A1 afzonderlijk beoordeeld op criteria 5 en 6. Het is de vraag 

of B3 en WB3 als even ‘ongunstig’ worden beoordeeld of dat B3 ongunstiger is dan WB3. De 

indeling in twee alinea’s wijst erop dat B3 en WB3 gelijkwaardig zijn en tegenover A1 worden 

geplaatst. Ook de formulering ‘Ook de gevolgen van WB3 […] acht het kabinet groot’ vormt een 

aanwijzing voor een gelijkwaardige beoordeling van B3 en WB3. Dat wel onderscheid wordt 

gemaakt in de zeer grote gevolgen van B3 en de grote gevolgen van WB3, wijst daarentegen 

op een ongunstiger oordeel over B3. De tabel die in de micro-context is opgenomen biedt geen 

informatie over de relatieve ernst van de effecten. Bij de reconstructie houd ik daarom zo veel 
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mogelijk de letterlijke tekst aan. De beoordeling kan als volgt worden gereconstrueerd: (op de 

criteria lokale effecten in bestaand stedelijk gebied en belemmeren van stedelijke ontwikkeling 

conform VINEX is B3 zeer ongunstig, WB3 ongunstig en is A1 aanvaardbaar). Hieronder is de 

subargumentatie weergegeven inclusief de belangrijkste informatie over de alternatieven:

REC (op de criteria lokale effecten in bestaand stedelijk gebied en belemmeren van stedelijke ontwikkeling 

conform VINEX heeft B3 een zeer ongunstige beoordeling, WB3 een ongunstige beoordeling en A1 

de beoordeling ‘aanvaardbaar’)

…1a tracé B3 leidt tot zeer grote gevolgen voor het bestaande stedelijke gebied en leidt tot grote 

hinder voor toekomstige, deels in gang gezette stedelijke ontwikkelingen in het kader van 

VINEX

…1b de gevolgen van WB3 voor het bestaande stedelijke gebied en de stedelijke ontwikkeling 

conform VINEX zijn groot

…1c de effecten van tracé A1 op het gebied van Noordrand-I en II/III en op Zoetermeer-Oost zijn 

tot aanvaardbare proporties teruggebracht

Vervolgens vindt een beoordeling plaats op het criterium jaar van ingebruikstelling (criterium 9):

(101)  ̆ Met betrekking tot het jaar waarin de nieuwe spoorlijn in gebruik kan worden genomen hecht 

het kabinet aan een zo spoedig mogelijke indienststelling. Dit teneinde de bijdrage die de HSL-

Zuid levert aan het bereikbaar houden van de verschillende kernen in de Randstad en aan het 

gewenste beleid ten aanzien van Schiphol zo snel mogelijk te kunnen benutten. Tracé A1 biedt 
hiervoor het beste perspectief.

A1 biedt op dit criterium het beste perspectief. De vergelijkingstabel in de micro-context 

maakt een preciezere reconstructie mogelijk:

(102) Criterium BBLN B3 WB3 A1

… … … … …

9. jaar van ingebruikstelling later dan 
2008 door 
vertraging in 
de fase van PKB 
en door een 
veel langere 
aanlegperiode

later dan 
2005 door 
vertraging 
in de fase 
van PKB en 
tracébesluit

later dan 
2005 door 
vertraging 
in de fase 
van PKB en 
tracébesluit

2004
PKB-3 voor 
de zomer; 
tracébesluit 
binnen 1 jaar 
na PKB-4

Hieruit is af te leiden dat A1 het beste is en dat B3 en WB3 even goed zijn. De beoordeling luidt: 

op het criterium jaar van ingebruikstelling biedt alternatief A1 het beste perspectief (daarna 

komen B3 en WB3).

Met behulp van micro-contextuele aanwijzingen in de vergelijkingstabel, kan ook de 

ondersteunende informatie over de alternatieven worden gecompleteerd. Bij de vorige frag-

menten heeft de ondersteunende informatie steeds betrekking op de gevolgen van de alter-

natieven. Bij het jaar van ingebruikstelling gaat het om subargumentatie waarin een kenmerk 

van het alternatief wordt beschreven.
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REC op het criterium jaar van ingebruikstelling heeft alternatief A1 de beoordeling ‘het beste perspec-

tief’ (B3 en WB3 hebben de beoordeling ‘minder gunstig’)

…1a A1 kan in 2004 in gebruik worden genomen

…1b WB3 kan na 2005 in gebruik worden genomen

…1c B3 kan na 2005 in gebruik worden genomen

In het volgende fragment worden de tracés beoordeeld op het criterium land- en tuinbouw 

(criterium 10):

(103)  ̆ De gevolgen van tracé WB3 voor land- en tuinbouw zijn, ook naar de mening van het kabinet, 
duidelijk het geringst en wellicht door tal van kleinere aanpassingen nog te verminderen. Het 
tracé B3 heeft met name effecten in het glastuinbouwgebied van Noukoop dat schuin wordt 

doorsneden, en in de bufferzone tussen Zoetermeer en Leidschendam. Een groot deel van de 
bezwaren vanuit de land- en tuinbouw tegen het tracé A1 zijn echter ondervangen door de tunnel 

in het gebied tussen Benthuizen en Hoogmade en door de aanpassingen van het tracé in het 

glastuinbouwgebied van Bleiswijk. Het kabinet onderkent echter wel dat er aanmerkelijk effec-
ten in Bleiswijk blijven bestaan.

De informatie over de effecten van WB3 is niet eenduidig. Zijn de gevolgen van WB3 op land- 

en tuinbouw geringer dan de gevolgen van WB3 op andere criteria; of dan de gevolgen van 

A1 en B3 op land- en tuinbouw? Omdat het hier gaat om een vergelijkend oordeel op het cri-

terium land- en tuinbouw, wordt gekozen voor de tweede interpretatie. WB3 heeft de minste 

effecten. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het oordeel over A1 en B3. De vergelijkings-

tabel biedt ook geen onderscheidende informatie. Er is dus geen aanleiding om onderscheid 

te maken in de beoordelingen van de andere twee alternatieven. De beoordeling luidt: (op het 

criterium land- en tuinbouw is alternatief WB3 het minst ongunstig; B3 en A1 zijn ongunstiger 

dan WB3).

REC (op het criterium land- en tuinbouw is alternatief WB3 het minst ongunstig; B3 en A1 zijn ongunsti-

ger dan WB3)

…1a WB3 heeft voor land- en tuinbouw beperkte gevolgen, die door tal van kleine aanpassingen 

nog kunnen worden verminderd

…1b tracé B3 heeft effecten als gevolg van doorsnijding van het glastuinbouwgebied van 

Noukoop en effecten in de bufferzone tussen Zoetermeer en Leidschendam

…1c A1 heeft – in de aangepaste vorm – aanmerkelijke effecten 

Bij criterium 7, de aanlegkosten, is er sprake van een groot verschil tussen de alternatieven 

en het criterium is bovendien doorslaggevend geweest; het criterium ontbreekt echter in de 

eindafweging. Redelijkerwijs hebben de beoordelingen op dit criterium – gezien de doorslag-

gevende rol van het criterium – wel een plaats gehad in de eindafweging, maar is die impliciet 

gebleven in de tekst. Dit criterium moet dus voor de eindafweging worden gereconstrueerd. 

Dit is mogelijk met behulp van de vergelijkingstabel in de micro-context:

(104) Criterium BBLN B3 WB3 A1

… … … … …

9. jaar van ingebruikstelling ƒ 4,7 mld circa ƒ 4,1 mld > ƒ 4,2 mld ƒ 4,2 mld
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Uit de overzichtstabel zijn de kosten van de alternatieven af te leiden: B3 kost 4,1 miljard gul-

den, A1 4,2 miljard en WB3 meer dan 4,2 miljard. Omdat de andere beoordelingen kwalitatief 

van aard zijn, wordt voor dit criterium voorlopig ook een kwalitatieve, ordinale beoordeling 

gereconstrueerd: op het criterium aanlegkosten is alternatief B3 iets minder duur dan A1 en is 

A1 minder duur dan WB3. 

REC (op het criterium aanlegkosten is alternatief B3 iets minder duur dan A1 en is A1 minder duur dan 

WB3)

…1a B3 kost ƒ 4,1 miljard

…1b A1 kost ƒ 4,2 miljard

…1c WB3 kost meer dan ƒ 4,2 miljard

De beoordelingen van de alternatieven in de eindafweging zijn weergegeven in Tabel 7.5: 

Tabel 7.5 Beoordelingen van de alternatieven in de eindafweging in de PKB HSL-Zuid

Criteria Beoordelingen van de alternatieven

concept Groene Hart (4b) (A1 en WB3 zijn nagenoeg gelijkwaardig; B3 is 
ongunstiger dan A1 en WB3)

lokale effecten in bestaand stedelijk gebied en belemmeren van 
stedelijke ontwikkeling conform VINEX (5+6)

(B3 is zeer ongunstig, WB3 ongunstig en is A1 
aanvaardbaar)

jaar van ingebruikstelling (9) alternatief A1 biedt het beste perspectief 
(daarna komen B3 en WB3)

land- en tuinbouw (10) (alternatief WB3 het minst ongunstig; B3 en A1 
zijn ongunstiger dan WB3)

aanlegkosten (7) (alternatief B3 is iets minder duur dan A1 en is 
A1 minder duur dan WB3)

De beoordelingen zijn ordinaal van aard en vergelijkenderwijs, per criterium, toegekend. De 

enige beoordeling waarbij dat niet zeker is, is de beoordeling van A1 op criterium 5+6: ‘A1 

is aanvaardbaar’. Bij deze beoordeling zou er sprake kunnen zijn van een toetsing aan een 

eis, maar daar zijn in de tekst geen aanwijzingen voor. Vanwege de systematiek interpreteer 

ik deze beoordeling dan ook als een ordinale, vergelijkende beoordeling. Omdat het verschil 

tussen WB3 en A1 op aanlegkosten klein is, worden voor dat criterium twee mogelijkheden 

gereconstrueerd. De beoordelingen worden in Tabel 7.6 schematisch weergegeven:

Tabel 7.6 Vergelijkende beoordelingen in de eindafweging in de PKB HSL-Zuid

Criteria Beoordelingen van de alternatieven

concept Groene Hart (4b) (A1, WB3 > B3)

lokale effecten in bestaand stedelijk gebied en belemmeren van 
stedelijke ontwikkeling conform VINEX (5+6)

(A1 > WB3 > B3)

jaar van ingebruikstelling (9) A1 > (WB3, B3)

land- en tuinbouw (10) (WB3 > A1, B3) 

aanlegkosten (7) (B3 > A1 > WB3) of (B3, A1 > WB3)
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7.4.4 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context

Voor de reconstructie van de beoordelingen op de criteria kan gebruik worden gemaakt van 

macro-contextuele en intertekstuele aanwijzingen. Deze aanwijzingen worden in deze para-

graaf in samenhang met elkaar besproken aan de hand van voorbeelden uit de Tracévaststel-

ling rijksweg 58.

Het bevoegd gezag moet in het besluit rekening houden met alle milieugevolgen van de acti-

viteit en de alternatieven, en het moet aangeven op welke manier het dat heeft gedaan. Het 

moet daarbij gebruik maken van de informatie in het MER. In de analysestructuur is dit als 

volgt geformuleerd:

Het bevoegd gezag moet rekening houden met alle gevolgen die de activiteit waarop het besluit betrek-

king heeft, voor het milieu kan hebben. In de subargumentatie met betrekking tot de beoordelingen van 

de alternatieven op de m.e.r.-criteria en de informatie over de alternatieven moet het bevoegd gezag 

aangeven hoe rekening is gehouden met de mogelijke milieugevolgen van de activiteit en van de alterna-

tieven die zijn beschreven in het MER.

In de subargumentatie kan gebruik worden gemaakt van de vergelijkingstabel in het MER, waarin 

de gevolgen van de activiteit en de alternatieven worden beoordeeld ten opzichte van de autonome ont-

wikkeling, en van de onderbouwing daarvan met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksgegevens in 

de rest van het rapport en in deelrapporten. De onderzoeksgegevens hebben de vorm van gevolgen of 

kenmerken van de alternatieven. De aanvaardbaarheid van de gegevens in het MER is beoordeeld in de 

aanvaarbaarheidsbeoordeling door het bevoegd gezag (ontwerpbesluit) en in het toetsingsadvies van de 

Commissie m.e.r., die als een deskundige en onafhankelijke autoriteit moet worden beschouwd (definitief 

besluit). Als het bevoegd gezag van deze oordelen wil afwijken, moet dit worden gemotiveerd.

Voor de keuze voor KO1 in de eindafweging van de Tracévaststelling rijksweg 58 worden in 

onderstaand fragment enkele beoordelingen van KO1 aangedragen: 

(105) Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de vari-
ant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere 

varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. Ten opzichte van de 

beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel van een geringere versnippering. 

Het gebied ten noorden van Oostburg is een open poldergebied. Ik acht het van belang dat de aan-

tasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. De variant KO1 snijdt een geringer deel van het 

polderlandschap af dan de beide overige varianten. Bovendien is deze variant ook voor de landbouw 
het meest gunstig. De gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten deze variant eveneens 
aanvaardbaar. In het MER is deze variant aangemerkt als het meest milieuvriendelijk alternatief 
vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu.

In 7.3.4 zijn enkele van de gehanteerde criteria gereconstrueerd: leefklimaat, visueel-ruimte-

lijke structuur, bestuurlijk draagvlak en MMA. Daarnaast vindt een beoordeling plaats op het 

criterium landbouw. 

In de tweede zin worden de varianten beoordeeld op het criterium leefklimaat: de varian-

ten hebben als voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. Bij fragment 
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(69) is besproken dat hiermee wordt bedoeld dat de problemen voor het woon- en leefmilieu 

in de kern van Oostburg in een bepaalde mate worden opgelost. Dit kan worden gerecon-

strueerd als een gunstige beoordeling op het criterium leefklimaat. De alternatieven zijn op 

dit punt gelijkwaardig. Bij de eerdere keuzes in het besluit vindt op basis van dit criterium 

een toetsing plaats, waarbij alternatieven zijn afgevallen. Dit vormt een micro-contextuele 

aanwijzing dat het criterium leefklimaat in de eindafweging ook deze toetsende functie kan 

vervullen; het is ook mogelijk dat de toetsing al voor de eindafweging is afgerond en dat het 

criterium in de eindafweging anders wordt gebruikt. Of dit het geval is wordt nader bekeken 

bij het opstellen van een overzicht met beoordelingen. Als voorlopige beoordeling op leef-

klimaat kan worden gereconstrueerd: 

REC (op het criterium leefklimaat hebben KO1, KO2 en KO3 een positieve (gunstige/voldoende) beoor-

deling)

…1 bij deze varianten wordt het doorgaande verkeer om Oostburg geleid

Het volgende voordeel betreft de geringe versnippering van het poldergebied: KO1 heeft ten 

opzichte van KO2 en KO3 het voordeel van een geringere versnippering. Dit is een beoordeling 

op het milieuaspect visueel-ruimtelijke structuur. KO1 scoort op dit aspect iets beter dan de 

andere twee varianten. De beoordeling luidt: 

REC (op het criterium visueel-ruimtelijke structuur heeft KO1 een iets betere beoordeling dan KO2 en 

KO3)

…1 KO1 leidt tot minder versnippering dan KO2 en KO3

Dan volgt een beoordeling op het criterium landbouw: KO1 is voor de landbouw het meest 

gunstig. Deze beoordeling is te reconstrueren als: 

REC op het criterium landbouw is KO1 het meest gunstig (KO2 en KO3 zijn minder gunstig)

De volgende beoordeling is op het criterium bestuurlijk draagvlak: de gemeente Oostburg en 

de provincie Zeeland achten KO1 ‘eveneens’ aanvaardbaar. Het gebruik van ‘eveneens’ is hier 

niet eenduidig: er kan zijn bedoeld dat KO1 net als de andere varianten aanvaardbaar wordt 

geacht of dat hier een nieuw voordeel wordt genoemd. Omdat er geen aanwijzing is dat er 

ook draagvlak bestaat voor een ander alternatief, interpreteer ik ‘eveneens’ als een aanwij-

zing voor de opsomming van beoordelingen. Net als bij leefklimaat is het ook hier de vraag of 

er sprake is van een toetsing aan het criterium: is de aanwezigheid van draagvlak een voor-

waarde of een voordeel van het alternatief? De beoordeling luidt voorlopig als volgt: 

REC (op het criterium bestuurlijk draagvlak heeft KO1 een positieve (gunstige/voldoende) beoordeling, 

KO2 en KO3 hebben een negatieve (ongunstige/onvoldoende) beoordeling)

…1 de gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten deze variant aanvaardbaar

Tot slot worden de alternatieven beoordeeld op het criterium MMA: KO1 is aangemerkt als 

het meest milieuvriendelijk alternatief vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu. Hiervoor 

heb ik laten zien dat deze formulering nuancering behoeft: de varianten vormen gezamenlijk 

het meest milieuvriendelijke alternatief vanuit de milieuhygiënische invalshoek; KO1 is van de 
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drie varianten de meest milieuvriendelijke variant in algemene zin. De beoordeling op MMA 

luidt dus: 

REC op het criterium MMA is KO1 beter dan KO2 en KO3

(…1a) (KO1, KO2 en KO3 zijn alle drie MMA vanuit de milieuhygiënische invalshoek)

(…1b) (KO1 is van die drie varianten de meest milieuvriendelijke variant in algemene zin)

De milieugevolgen in de eindafweging hebben betrekking op het leefklimaat en op de visueel-

ruimtelijke structuur. De alternatieven worden in het MER echter ook op een aantal andere 

milieuaspecten beoordeeld. Er moet van uit worden gegaan dat de schrijver zich heeft gehou-

den aan de wettelijke eis dat rekening moet worden gehouden met alle relevante milieu-

gevolgen. Het is mogelijk dat bepaalde gevolgen impliciet zijn gelaten, bijvoorbeeld omdat de 

beoordelingen niet onderscheidend zijn. Om de afweging en uiteindelijk de beslisregel te kun-

nen reconstrueren, is het van belang dat de relevante gevolgen wel in kaart worden gebracht. 

Intertekstuele aanwijzingen voor een nadere reconstructie van de milieugevolgen zijn te 

vinden in de tracénota/MER. In de samenvatting is een vergelijkingstabel opgenomen die hier-

onder is weergegeven als Tabel 7.7:

Tabel 7.7 Samenvattende vergelijking van de alternatieven: waardering van totale gevolg

aspect nul-alt.
nul-
plus KO1

g
KO2

g
KO3

g
KO1

a
KO2

a
KO3

a

verkeerskundige aspecten
 – verkeersafwikkeling Rijksweg 58 0 0 + + + ++ ++ ++

 – bereikbaarheid
 – Oostburg
 – kuststrook
 – percelen langs Rijksweg 58

0
0
0

0
0
–

+
+
–

+
+
–

+
+
–

+
+

––

+
+

––

+
+

––

 – verkeersveiligheid 0 + + + + ++ ++ ++

 – barrièrewerking centrum Oostburg 0 + ++ ++ ++ ++ ++ ++

 – gevolgen voor het openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0

 – mogelijkheden voor gefaseerde aanleg 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

milieu-aspecten
 – archeologie 0 0 –– –– –– –– –– ––

 – cultuurhistorie 0 0 –– –– –– –– –– ––

 – geomorfologie 0 0 –– ––– ––– –– ––– –––

 – bodem en water 0 0 – – – – – –

 – geluidhinder
 – akoestisch ruimtebeslag
 – kwaliteit woonklimaat

0
0

++
+

0
+/++

0
+/++

0
+/++

–
+/++

––
+/++

––
+/++

 – luchtverontreiniging 0 + ++ ++ ++ ++ ++ ++

 – externe veiligheid 0 + +++ +++ +++ +++ +++ +++

 – biotisch milieu 0 0/– –– –– –– –– –– ––

 – visueel-ruimtelijke structuur 0 0 –– –– –– –– –– ––

 – functioneel-ruimtelijke structuur 0 + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

 – leefklimaat 0 0/+ + + + + + +
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aspect nul-alt.
nul-
plus KO1

g
KO2

g
KO3

g
KO1

a
KO2

a
KO3

a

overige aspecten
 – landbouw 0 0 – – – –– –– ––

 – stedebouw 0 – – – – – – –

 – recreatie 0 0 – –– –– – –– ––

 – nutsvoorzieningen 0 0 – – – – – –

 – economie 0 0 + + + + + +

kosten
 – uitvoeringskosten nvt 8.9 19.3 18.9 19.2 30.2 30.2 30.7

+++ sterke verbetering
++ aanzienlijke verbetering
+ lichte verbetering
0 geen of geen relevante verandering
– lichte verslechtering
–– aanzienlijke verslechtering
––– ernstige verslechtering

De tabel geeft een waardering voor het totale gevolg per aspect weer ten opzichte van het nul-alternatief in 2010. In de 
waardering van het totale gevolg per aspect heeft een weging tussen positieve en negatieve gevolgen plaatsgevonden.

Overgenomen uit Tracénota en milieu-effectrapport Rijksweg 58 gedeelte Schoondijke - Sluis: Samenvatting van 
Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 1991, p. 24, Tabel 2.

Uit Tabel 7.7 valt op te maken dat de alternatieven zijn beoordeeld op een groot aantal milieu-

aspecten, maar dat de effecten nauwelijks onderscheidend zijn. Dat bepaalde milieuaspecten 

niet in het besluit zijn vermeld, kan worden verklaard door de gelijkwaardige beoordelingen 

van de alternatieven op deze aspecten.

In de tabel is ook te zien dat de varianten op visueel-ruimtelijke structuur negatief scoren 

(er treedt een ‘aanzienlijke verslechtering’ op). In een andere tabel, waarin rangordenummers 

zijn toegekend, is te zien dat KO1 op dit punt inderdaad iets beter (dat wil zeggen: iets minder 

ongunstig) is dan KO2 en KO3. Ook op geomorfologie is KO1 iets minder ongunstig. De beoor-

deling op de milieuaspecten wordt in Tabel 7.8 gepreciseerd.

Tabel 7.8 Beoordelingen op de milieuaspecten in de Tracévaststelling rijksweg 58

Milieuaspecten Beoordelingen van de alternatieven

visueel-ruimtelijke structuur (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

leefklimaat (KO1, KO2 en KO3 hebben een gelijkwaardige/voldoende beoordeling)

geomorfologie (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

andere milieuaspecten (de varianten zijn gelijkwaardig)

MMA KO1 is iets beter dan KO2 en KO3

Het besluit moet behalve op de milieugevolgen ook gebaseerd zijn op andere relevante feiten 

en belangen. Informatie die daarover beschikbaar is moet het bevoegd gezag in beschouwing 

nemen. In de analysestructuur is hierover het volgende opgenomen:
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De beoordelingen kunnen, behalve op de milieugevolgen, ook betrekking hebben op andersoortige aspec-

ten van de activiteit en de alternatieven. In het algemeen geldt dat het besluit moet zijn gebaseerd op 

voldoende en juiste feiten en een afdoende belangenafweging. De gebruikte informatie over andere 

aspecten kan afkomstig zijn uit een of meer documenten die zijn opgesteld in het kader van de besluit-

vormingsprocedure of in een rapport waarin het MER is geïntegreerd (bijvoorbeeld een projectnota/MER). 

Als informatie beschikbaar is over onder meer de financiële, ruimtelijke en sociaal-economische aspecten 

van de voorgenomen activiteit, dan moet het bevoegd gezag deze in beschouwing nemen. Ook bij de 

andersoortige criteria gaat het om beoordelingen die worden ondersteund door onderzoeksgegevens in 

de vorm van gevolgen of kenmerken van alternatieven.

In de tracénota/MER worden naast de milieuaspecten ook andere aspecten besproken. Deze 

aspecten komen niet allemaal in het besluit aan de orde. Omdat ze voor het besluit wel zijn 

onderzocht, mag worden aangenomen dat het aspecten betreft die het bevoegd gezag wel 

degelijk in beschouwing heeft genomen.

In de tracénota/MER worden naast de milieuaspecten de volgende aspecten besproken: 

de verkeerskundige aspecten, de overige aspecten en de uitvoeringskosten. In de vergelijkings-

tabel is te zien dat de beoordelingen van de varianten op de verkeerskundige aspecten niet 

onderscheidend zijn. Op de overige aspecten is er een heel klein verschil op recreatie: KO1 is 

iets minder nadelig dan de andere twee alternatieven. Op landbouw is er een subtiel verschil, 

dat alleen in de rangordetabel zichtbaar is. Op de andere aspecten zijn de alternatieven gelijk-

waardig. De uitvoeringskosten voor aanleg van de weg verschillen voor de uitvoeringsvarian-

ten: een autoweg is veel duurder dan uitvoering als een weg-met-gesloten-verklaring voor 

langzaam verkeer (ongeveer 30 miljoen versus 19 miljoen euro). Binnen één uitvoeringswijze 

zijn KO1, KO2 en KO3 vergelijkbaar. Hieruit is af te leiden dat de criteria waarop er sprake is 

van een verschil in beoordeling in het besluit zijn vermeld; de criteria waarop de alternatieven 

gelijkwaardig scoren, zijn daarentegen niet vermeld. De gelijkwaardige beoordeling kan een 

reden zijn geweest om de beoordelingen in het besluit impliciet te laten. Dat is een goede 

reden om deze beoordelingen wel te reconstrueren.

Met behulp van macro- en intertekstuele aanwijzingen kunnen de beoordelingen worden 

gecompleteerd. Ze worden hieronder schematisch weergegeven in Tabel 7.9.

Tabel 7.9 Beoordelingen in de eindafweging in de Tracévaststelling rijksweg 58

Criteria Beoordelingen van de alternatieven

verkeerskundige aspecten (de varianten zijn gelijkwaardig)

milieuaspecten

visueel-ruimtelijke structuur (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

leefklimaat (KO1, KO2 en KO3 hebben een gelijkwaardige/voldoende beoordeling)

geomorfologie (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

negen andere milieuaspecten (de varianten zijn gelijkwaardig)

MMA KO1 is iets beter dan KO2 en KO3
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overige aspecten

landbouw KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3

recreatie (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

drie andere aspecten (de varianten zijn gelijkwaardig)

bestuurlijk draagvlak (KO1 is positief/aanvaardbaar, KO2 en KO3 zijn negatief/onaanvaardbaar)

uitvoeringskosten (de varianten zijn gelijkwaardig (voor dezelfde uitvoeringswijze))

7.5 Strategisch manoeuvreren met de voor- en nadelen van 
alternatieven

In het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis van m.e.r.’ manoeuvreert het 

bevoegd gezag strategisch met de voor- en nadelen van alternatieven. Hierbij maakt het een 

selectie uit het topisch potentieel, stemt het de tekst af op het publiek en past het effectieve 

presentatiemiddelen toe. Welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om hierin keuzes 

te maken wordt bepaald door institutionele factoren. In deze paragraaf wordt besproken 

op welke manieren het bevoegd gezag in overheidsbesluiten strategisch manoeuvreert met 

betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven en hoe inzicht daarin kan bijdragen 

aan een betere en meer verfijnde verantwoording van de analyse.

7.5.1 De selectie uit het topisch potentieel

De mogelijkheden om in een overheidsbesluit op basis van m.e.r. strategisch te manoeuvreren 

met het topisch potentieel van de voor- en nadelen zijn beperkt. Ten aanzien van de subargu-

mentatie met betrekking tot de te hanteren criteria en de informatie over de alternatieven 

heeft het bevoegd gezag relatief weinig mogelijkheden om te manoeuvreren, omdat relevante 

beschikbare informatie een rol moet spelen in de argumentatie. Het bevoegd gezag moet 

rekening houden met alle milieugevolgen van de activiteit en de alternatieven, wat neerkomt 

op de milieugevolgen die in het MER zijn beschreven. Ook ten aanzien van andere aspecten 

geldt dat relevante feiten en belangen afdoende moeten worden meegewogen. Als over deze 

aspecten relevante informatie beschikbaar is, moet het bevoegd gezag deze in beschouwing 

nemen. Ten aanzien van de niet-milieukundige aspecten heeft het bevoegd gezag wel meer 

vrijheid, omdat aan de informatie over deze aspecten veel minder strikte eisen zijn gesteld 

dan aan de informatie over de milieugevolgen, die tijdens de m.e.r.-procedure wordt verza-

meld. Ten aanzien van de subargumentatie met betrekking tot de beoordelingen heeft het 

bevoegd gezag wat meer vrijheid om keuzes te maken uit het topisch potentieel. Het baseert 

zich weliswaar op de verstrekte informatie, maar kan deze informatie bij het toekennen van 

beoordelingen interpreteren en afwegen, en daarbij eigen overwegingen een rol laten spelen.

De keuze van de criteria
Het bevoegd gezag kan, uitgaande van een bepaalde set met relevante criteria waaronder in 

ieder geval de milieu criteria, de indeling van die set op een strategische manier kiezen. Als 

een criterium uit een aantal subcriteria bestaat is het soms mogelijk om het criterium op te 
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splitsen en de subcriteria in een afweging als hoofdcriteria te laten fungeren. In dat geval 

weegt het hoofdcriterium indirect mee doordat de subcriteria worden meegewogen, maar 

worden de subcriteria tegelijkertijd op een effectieve manier ingezet. 

Een van de criteria die van belang zijn voor de keuzes in de PKB HSL-Zuid is het criterium 

ruimtelijke structuur van de Randstad. Dit criterium wordt gepresenteerd als hoofdcriterium 4:

(106) In de maatschappelijke discussie zijn, voor de keuze tussen de tracés A1, B3, WB3 en BBLN, de vol-

gende elementen als meest bepalend naar voren:

 – […] 

 – de mate waarin de ruimtelijke structuur van de Randstad wordt ondersteund, onderscheiden in 

deelaspecten als:

• het bieden van snelle hart-op-hartverbindingen tussen de knooppunten;

• het ontzien van het Groene Hart-concept;

• bijdragen aan de positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten

 – […]

In de vergelijkingstabel wordt dit hoofdcriterium (criterium 4) verdeeld in drie subcriteria: a. 

hart op hart, b. Groene Hart concept en c. positie stedelijk knooppunt. In de toelichting bij de 

tabel ontbreekt echter het hoofdcriterium en worden de subcriteria als zelfstandige punten 

gepresenteerd:

(107) Een beoordeling van de vier in het geding zijnde tracévarianten, aan de hand van deze meest bepa-

lend gebleken keuzecriteria, is samengevat in de overzichtstabel op de volgende bladzijde. Hier-

onder volgt een korte toelichting op deze criteria en op de wijze waarop ze voor de verschillende 

tracé-opties zijn toegepast.

 ̆ […]

 ̆ Snelle hart-op-hartverbindingen tussen de Randstad-knooppunten […]

 ̆ Het ontzien van het Groene Hart […]

 ̆ De positie van de afzonderlijke stedelijke knooppunten […]

 ̆ […]

De drie subcriteria lijken dus ook als hoofdcriteria te kunnen worden toegepast. 

Het bevoegd maakt gebruik van de mogelijkheid om criterium 4 op verschillende manie-

ren toe te passen. In de overwegingen bij de keuze voor een nieuwe hogesnelheidslijn vindt 

een beoordeling plaats op het hoofdcriterium ruimtelijke structuur:

(108) Op grond van de volgende overwegingen kiest het kabinet ook voor het traject Schiphol-Rotterdam 

voor de aanleg van een nieuwe hogesnelheidslijn:

 ̆ Een snelle rechtstreekse verbinding leidt tot een netstructuur die zowel de positie van de 

Randstad in het Europese hogesnelheidsnet, als de ruimtelijke structuur en het functioneren 

van de Randstad en de Stedenring Centraal Nederland optimaal ondersteunt. Met de nieuwe 

verbinding wordt voor de verdere toekomst een belangrijke ontbrekende schakel in een snel 

Randstad-netwerk aangebracht.

 […]
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In de eindafweging van nieuwe lijnen wordt het subcriterium Groene Hart concept (4c) als 

zelfstandig criterium gehanteerd:

(109)  ̆ Het kabinet is van mening dat de aantasting van het concept Groene Hart bij tracé A1 met een 

tunnel onder het Groene Hart tussen de Does en Hazerswoude-Dorp nauwelijks verschilt van 

die bij WB3. De veronderstelde uitlokking van verstedelijking is door de aanleg in een tunnel 

niet meer aan de orde. […]

Dat hier geen beoordeling op het hoofdcriterium ruimtelijke structuur maar op het subcri-

terium plaatsvindt is een strategische keuze: het beschermen van het Groene Hart is een 

belangrijke kwestie in de maatschappelijke discussie en in de besluitvorming. Dit discussie-

punt weegt nu als hoofdpunt mee en valt bovendien op. Deze verklaring voor het gebruik 

van een subcriterium als hoofdpunt in de eindafweging vormt een bevestiging voor de eer-

der (bij fragment (67)) gemaakte reconstructie op basis van tekstuele en micro-contextuele 

aanwijzingen.

Het is mogelijk dat een criterium uit twee subcriteria bestaat en dat een alternatief op het 

ene subcriterium gunstige effecten heeft en op het andere subcriterium ongunstige effec-

ten. In de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad wordt gekozen voor locatie Assendelft-

Noord op grond van voordelen op het gebied van ecologie, natuur, cultuurhistorie, bodem en 

water:

(110) Zwaarwegende bestuurlijke argumenten in de locatiekeuze vóór Assendelft-Noord als nieuwe 

woonwijk zijn de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, natuur, cultuurhistorie, 

bodem en water. Het bebouwen van Assendelft-Noord heeft vrijwel geen verlies van deze aspecten 

tot gevolg.

Assendelft-Noord heeft echter ook een aantal nadelen: 

(111) Naast aantasting van de agrarische mogelijkheden heeft Assendelft-Noord nog de volgende nade-

lige aspecten:

 – Minder gunstig vanwege nabijheid industrie, geluidhinder Schiphol en afstand tot centrum 

Zaandam.

 – Groter autogebruik in verband met geringer percentage fietsverkeer en minder goede open-

baar vervoersmogelijkheden.

 – Indirecte (visuele) gevolgen voor het Guisveld.

In het MER vallen ‘cultuurhistorie’ en ‘visuele gevolgen’ beide onder het criterium Landschap, 

archeologie en cultuurhistorie (LAC). Op dit criterium scoort Assendelft-Noord middelmatig 

tot zeer nadelig (afhankelijk van het aantal te bouwen woningen) (Provincie Noord-Holland, 

1993a, p. 134). Door een positief subpunt (een cultuurhistorisch voordeel) als zelfstandig cri-

terium in te zetten, wordt de subargumentatie versterkt. 

Het bevoegd gezag kan een selectie maken uit het topisch potentieel van relevante criteria 

door de criteria anders in te delen. Dit heeft tot doel de argumentatie kracht bij te zetten, ter-

wijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de institutionele eis om bepaalde relevante criteria een 

rol te geven in de afweging. Bij beide voorbeelden ondersteunt deze verklaring de reconstruc-

tie van een subcriterium als zelfstandig gebruikt criterium.
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De keuze van de beoordelingen en ondersteunende informatie
Het bevoegd gezag kent zelf de beoordelingen aan de alternatieven toe op basis van de 

beschikbare onderzoeksinformatie. Daarbij maakt het een selectie uit het topisch potentieel 

van mogelijke beoordelingen. 

Het bevoegd gezag kan bijvoorbeeld de informatie over de alternatieven op een bepaalde 

manier interpreteren en een beoordeling kiezen die daarbij aansluit. In de PKB HSL-Zuid wordt 

de bestaande lijn afgewogen tegen de nieuwe-lijnopties, waarbij wordt gekozen voor een 

nieuwe, rechtstreekse lijn. De opties worden in de subargumentatie onder andere beoordeeld 

op het criterium positie stedelijk knooppunt:

(112)  ̆ Den Haag wordt bij de aanleg van een rechtstreekse lijn Schiphol-Rotterdam bediend doordat 

een aantal van de treinen na Rotterdam over bestaand spoor doorrijdt naar Den Haag CS, en 

omgekeerd. Op momenten dat er geen hogesnelheidstrein naar Den Haag doorrijdt, wordt te 

Rotterdam een hoogwaardige overstap op treinen naar Den Haag geboden. Op deze wijze kan 

ook Den Haag optimaal profiteren van de internationale spoorverbinding. In eerste instantie 

is het aantal directe verbindingen weliswaar beperkt, maar deze rijden, in tegenstelling tot bij 

de BBLN, wel van en naar Den Haag CS waar het hart van het stedelijk centrum ligt. Het naar 

verwachting groeiende reizigersaanbod zal de exploitant er bovendien gaandeweg toe bren-

gen meer directe hogesnelheidstreinen naar Den Haag in te leggen.

In de BBLN-optie is station Den Haag HS als vast station opgenomen op de route tussen Rot-

terdam en Amsterdam. Het tracé voor de nieuwe-lijnopties loopt daarentegen niet via Den 

Haag, maar door het Groene Hart. Om Den Haag toch te laten profiteren van de internationale 

spoorverbinding, zal een aantal treinen na Rotterdam over bestaand spoor doorrijden naar 

Den Haag CS of wordt een hoogwaardige overstap geboden. Deze informatie kan voor zowel 

de BBLN als voor de nieuwe lijnen als een voordeel worden gezien, zo blijkt uit de vergelijkings-

tabel. De BBLN ‘versterkt stedelijke centra, inclusief Den Haag’; bij de nieuwe lijnen ‘profiteren 

R’dam en A’dam van een impuls; Den Haag kan als HST station meeprofiteren’:

(113) positie stedelijk 
knooppunt

versterkt 
stedelijke centra, 
inclusief Den 
Haag

conform tracé A1 conform tracé A1 R’dam en A’dam 
profiteren van 
een impuls. 
Den Haag kan 
als HST station 
meeprofiteren

Uit de informatie in de tabel blijkt niet dat de nieuwe lijnen in dit opzicht beter of slechter 

zijn dan de BBLN. Het bevoegd gezag kiest hier voor een gunstige beoordeling van de nieuwe 

lijnen, omdat dit een sterkere ondersteuning vormt van de gemaakte keuze dan wanneer een 

neutrale beoordeling wordt toegekend. De reconstructie van een subargument met een gun-

stige beoordeling voor de nieuwe lijnen wordt door de analyse als strategische manoeuvre 

bevestigd en tevens verfijnd.

Het bevoegd gezag kan ook een keuze maken uit het topisch potentieel op grond van eigen 

overwegingen die zijn gebaseerd op aanvullende informatie waarover het bevoegd gezag 

beschikt. Onderstaand voorbeeld hiervan is afkomstig uit de Streekplanuitwerking IBF. Het 

bevoegd gezag heeft in een eerdere notitie (de Notitie IBF) een voorkeur uitgesproken voor 

Heerenveen De Kavels als locatie voor een IBF. Uit het MER blijkt echter dat een andere locatie, 
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locatie Leeuwarden, vanuit milieuoogpunt het meest gunstig is. De tabel uit het besluit (geba-

seerd op het MER) is eerder in dit hoofdstuk opgenomen als fragment (25). Het bevoegd gezag 

kan op verschillende manieren met dit nadeel van Heerenveen De Kavels omgaan: het kan 

bijvoorbeeld aangeven dat het nadeel wordt gecompenseerd door sterke voordelen of het 

nadeel afzwakken. In dit geval kiest het voor de tweede mogelijkheid, waarbij het gebruik 

maakt van de ruimte die het volgens de institutionele regels heeft om overwegingen te heb-

ben ten opzichte van de onderzoeksinformatie in het MER. Binnen die ruimte kan het bevoegd 

gezag keuzes maken uit het topisch potentieel van beoordelingen. In onderstaand fragment 

wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij de resultaten in het MER:

(114) […] Doordat bij de selectie van de lokaties al rekening is gehouden met bijzondere milieu- en 

natuurwaarden zijn de verschillen tussen de vier lokaties in absolute zin relatief beperkt.

De eindvergelijking leidt tot de conclusie dat realisatie van het IBF bij Leeuwarden qua milieugevolgen 
het gunstigst is. Hierbij kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. In de eerste plaats is er in 

het MER vanuit gegaan dat de zgn. Haak om Leeuwarden binnen afzienbare tijd (voor 2010) wordt 

aangelegd. Het is evenwel onze bedoeling om het IBF voor 2000 te realiseren, inclusief een goede 

aansluiting op het hoofdwegennet. De kans dat aan de zuid-westkant van Leeuwarden al binnen 

enkele jaren een optimale snelwegsituatie is ontstaan achten wij zeer klein. Een tweede kantte-

kening is het feit dat de gemeente Leeuwarden inzet op de realisatie van een milieutechnologisch 

centrum (MTC) direct ten noorden van de potentiële IBF-lokatie, aansluitend aan een spoor- en 

vaarverbinding. De aard van de activiteiten op een MTC en het gewenste prestigieuze karakter 

van het IBF is volgens ons vanuit promotie- en acquisitiebelang geen ideale combinatie. Een derde 

kanttekening is dat als rekening wordt gehouden met de door ons gewenste aanleg van de Zuider-

zeespoorlijn de lokaties langs de A 7, waaronder die bij Heerenveen, op de lange termijn iets beter 

scoren op het thema mobiliteit.

Mede gezien deze kanttekeningen zijn wij van mening dat onze keuze voor een lokatie ten oosten 

van Heerenveen als IBF-lokatie ook vanuit milieu-overwegingen te verdedigen is. Uit het MER blijkt 

overigens dat de toepassing van maatregelen die de milieugevolgen verzachten of verkleinen 

relatief gunstig uitpakken voor de lokaties Drachten en Heerenveen-Joure, waarmee de scores voor 
de vier lokaties dichter bij elkaar komen te liggen. De “mitigerende” maatregelen die op of bij de 

lokatie Heerenveen De Kavels denkbaar zijn volgens het MER, komen in het volgende hoofdstuk 

aan de orde.

In de eerste en laatste alinea maakt het bevoegd gezag duidelijk dat de verschillen tussen de 

locaties klein zijn. In de middelste alinea worden drie kanttekeningen geplaatst bij het MER-

resultaat dat Leeuwarden vanuit milieuoogpunt de beste locatie is. Met de opmerkingen en 

kanttekeningen relativeert het bevoegd gezag de gunstige resultaten voor locatie Leeuwar-

den. Het maakt een strategische keuze uit het topisch potentieel, met de bedoeling om tot 

een gunstiger beoordeling te komen van Heerenveen De Kavels, de voorkeurslocatie van het 

bevoegd gezag. Het bevoegd gezag concludeert op basis van de kanttekeningen dat locatie 

Heerenveen de Kavels ‘ook vanuit milieu-overwegingen te verdedigen is’. De beoordeling die 

het bevoegd gezag aan de locaties toekent is impliciet in de tekst, maar kan luiden dat Heeren-

veen de Kavels en Leeuwarden op de milieu criteria even goed zijn, of dat Heerenveen de Kavels 

beter is. Voor een precieze reconstructie zijn meer aanwijzingen nodig, die in paragraaf 8.3.3 
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worden besproken. Het inzicht dat hier een strategische keuze wordt gemaakt uit het topisch 

potentieel, draagt bij aan een betere verantwoording van de reconstructie.

7.5.2 De afstemming op het publiek

Het bevoegd gezag manoeuvreert strategisch door het besluit zo goed mogelijk af te stem-

men op het lezerspubliek. Het houdt daarbij rekening met de voorkeuren van de verschillende 

partijen, waaronder de initiatiefnemer van het project, bestuurders, omwonenden en andere 

belanghebbenden. 

Afstemming van de criteria op het publiek
De hiervoor besproken topische keuze om voor de eindafweging het criterium concept Groene 

Hart als hoofdcriterium te laten fungeren en niet het criterium ruimtelijke structuur, is een 

strategische manier om een criterium af te stemmen op het lezerspubliek. Dat het bevoegd 

gezag bij de criteriakeuze rekening houdt met de voorkeuren van het lezerspubliek blijkt al bij 

de eerste introductie van de criteria, waarin wordt aangegeven dat de criteria afkomstig zijn 

uit ‘de maatschappelijke discussie’:

(115) In de maatschappelijke discussie zijn, voor de keuze tussen de tracés A1, B3, WB3 en BBLN, de vol-

gende elementen als meest bepalend naar voren:

De mogelijke aantasting van het Groene Hart is in de maatschappelijke discussie voorafgaand 

aan het besluit een belangrijke kwestie geweest, zo blijkt bij de beschrijving van tracé A1: 

‘Het in PKB-deel 1 gepresenteerde tracé A1 heeft in de maatschappelijke discussie met name 

reacties opgeroepen vanwege de nieuwe doorsnijding van het Groene Hart […]’ (PKB HSL-Zuid, 

p. 137). In de eindafweging kiest het bevoegd gezag voor tracé A1, waarin naar aanleiding 

van de inspraak een tunnel onder het Groene Hart is opgenomen. Dat dit gebied hierdoor 

wordt gespaard, is een voordeel van het gekozen tracé en tevens een belangrijke wens van 

het lezerspubliek. Door dit discussiepunt als hoofdcriterium mee te wegen en niet het meer 

algemene en abstracte criterium ruimtelijke structuur, wordt aangesloten bij de voorkeuren 

van het publiek. De gunstige beoordeling van tracé A1 op het criterium wordt hierdoor een 

krachtig argument, dat beter ontvangen zal worden dan een gunstige beoordeling op ruimte-

lijke structuur.

Ook in de presentatie kiest het bevoegd voor middelen die zijn afgestemd op het lezers-

publiek. Het kan gaan om het impliciet laten van onderdelen van de subargumentatie. In de 

Streekplanuitwerking IBF maken de gehanteerde criteria deel uit van een ‘denkmatrix’, die 

bestaat uit een mix van vestigingscriteria voor bedrijven en beleidscriteria. Dat de criteria 

deel uitmaken van een denkmatrix en wat dat precies inhoudt, blijft in het besluit impliciet. In 

de aankondiging van de argumenten met betrekking tot de voor- en nadelen van de alterna-

tieven wordt wel gerefereerd aan de vestigingscriteria:

(116) In de notitie “IBF, Verantwoording van de lokatiekeuze in retrospectief” hebben wij aangegeven 

waarom wij denken dat de lokatie Heerenveen De Kavels een aantrekkelijke locatie is voor groot-
schalige bedrijven om zich in Friesland te vestigen en waarom dit dus een goede lokatie is voor de 

realisatie van het IBF: […]
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Dat rekening wordt gehouden met vestigingscriteria zal bedrijven aanspreken die de doel-

groep vormen voor het aan te leggen bedrijventerrein. Voor de beleidscriteria, zoals de aan-

sluiting bij het planologisch beleid en economische ontwikkeling van het gebied, zullen lezers 

wellicht minder ontvankelijk zijn. Dat niet wordt vermeld dat de criteria ook beleidscriteria 

zijn, is een strategische manoeuvre. Dit inzicht bevestigt dat deze criteria als relevant crite-

rium moeten worden gereconstrueerd.

Afstemming op het publiek kan ook worden bereikt door de criteria op een strategische 

manier te formuleren en vorm te geven. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de PKB HSL-Zuid:

(117) VII  ̆ Een snelle rechtstreekse hogesnelheidsverbinding biedt toekomstwaarde zowel voor 

internationaal als voor binnenlands vervoer. De bestaande lijn blijft aldus geheel 

beschikbaar voor de verdere ontwikkeling van het InterCity-, het interregionaal- en het 

stadsgewestelijk openbaar vervoer.

De opvallende vormgeving van de term ‘toekomstwaarde’ suggereert dat het hier een beoor-

deling op het criterium toekomstwaarde betreft. De reconstructie met behulp van micro-

contextuele aanwijzingen bij fragment (72) maakt echter duidelijk dat in deze alinea sprake 

moet zijn van een beoordeling op lange termijn op de vervoerscriteria substitutie en vervoers-

waarde. Dat de schrijver deze criteria impliciet laat en een andere term laat opvallen, is te 

verklaren met behulp van strategisch manoeuvreren. De term ‘toekomstwaarde’ is een aan-

sprekende term, die door de lezer als positief zal worden ervaren. Hiermee wordt afgestemd 

op de voorkeur van het publiek, met als doel het voordeel van een nieuwe lijn (ten opzichte 

van de bestaande lijn) op de vervoerscriteria sterker te doen overkomen. De toegepaste pre-

sentatiemiddelen in deze alinea zijn strategisch gekozen. Dit vormt een ondersteuning van de 

reconstructie van de criteria substitutie en vervoerswaarde.

Een ander voorbeeld van een strategische formulering van het criterium is te zien in frag-

ment (112). Het criterium positie stedelijk knooppunt wordt gepresenteerd met de opvallend 

vormgegeven formulering ‘Den Haag CS’. Deze term is concreter, en kan bovendien lezers aan-

spreken die er belang bij hebben dat het centrum van Den Haag wordt aangesloten op het 

hogesnelheidsnet. Hiertoe behoren ook Tweede Kamerleden, die hun goedkeuring moeten 

geven aan het besluit. Bovendien ligt in ‘Den Haag CS’ het voordeel van de gekozen opties 

besloten: bij een nieuwe lijn wordt Den Haag CS het best bediend. Het inzicht dat de presen-

tatiekeuzes hier zijn afgestemd op de voorkeur van het publiek, draagt ertoe bij dat de recon-

structie van het criterium positie stedelijk knooppunt beter kan worden verantwoord.

Afstemmen van beoordelingen en ondersteunende informatie op het publiek
Een voorbeeld van de afstemming van beoordelingen en ondersteunende informatie op het 

publiek is te vinden in de PKB HSL-Zuid. In de afweging van de BBLN-optie versus nieuwe-lijn-

opties is de beoordeling op lokale effecten in bestaand stedelijk gebied (criterium 5) gesplitst 

in twee argumenten (zie hiervoor de bespreking bij de fragmenten (58)-(60)). De beoordeling 

zelf staat niet expliciet in de tekst. De ondersteunende informatie over de alternatieven is 

verdeeld over twee alinea’s, waarin twee onderwerpen worden besproken die te maken heb-

ben met criterium 5: omgevingseffecten en bouwhinder. De twee alinea’s volgen niet direct 

op elkaar:
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(118) IV  ̆ Ondanks het tegemoetkomen aan bepaalde inpassingswensen uit de omgeving, blijven 

de omgevingseffecten van het aangepaste BBLN-ontwerp in het stedelijk gebied van de 

Randstad ingrijpend. Hoewel een duurzame stedebouwkundige inpassing niet mogelijk 

is, zou het tegemoetkomen aan alle inpassingsbezwaren van de gemeenten de kosten 

van het BBLN-ontwerp veel hoger doen zijn dan de nu geraamde f 4,7 mld.

V  ̆ […]

VI  ̆ De afgelopen periode heeft, ondermeer op het traject waar het hier om gaat, geleerd dat 

de bouwhinder door het ombouwen van bestaande spoorlijnen de treindienst gedurende 

vele jaren onbetrouwbaar kan maken. Een keuze voor de BBLN maakt wederom een van 

de belangrijkste spoorverbindingen in de Randstad jarenlang tot een bouwput. De daar-

door veroorzaakte overlast in de vorm van treinvertragingen op het traject Amsterdam-

Den Haag-Rotterdam vormen een nadelig bij-effect van een dergelijke keuze.

In beide alinea’s vindt impliciet een beoordeling plaats op criterium 5; er zijn geen tekstuele 

of contextuele aanwijzingen dat er sprake is van twee zelfstandig gebruikte subcriteria. Bij de 

reconstructie worden de twee beoordelingen samengenomen als een beoordeling op crite-

rium 5. Dat is in overeenstemming met de set met criteria en met de gehanteerde beoorde-

lingssystematiek. Door de informatie in twee onderwerpen te splitsen en die in aparte alinea’s 

te presenteren, worden twee argumenten gegeven voor de gemaakte keuze, wat sterker over-

komt dan één argument. Deze argumenten zijn echter niet gelijkwaardig aan de argumenten 

in de overige alinea’s, want ze betreffen niet elk een beoordeling op een criterium maar heb-

ben betrekking op informatie over subpunten van het criterium. Uit de presentatie valt niet 

op te maken dat bovenstaande alinea’s beide criterium 5 betreffen; dat is impliciet gelaten. 

In beide alinea’s is gekozen voor een opvallende vormgeving van een term die het publiek zal 

aanspreken. Omwonenden zijn gevoelig voor argumenten die betrekking hebben op mogelijke 

negatieve effecten van een project op hun directe omgeving (‘omgevingseffecten’ en ‘bouw-

hinder’). De schrijver manoeuvreert hier strategisch door de beoordeling in tweeën te splitsen 

en twee termen die het publiek aanspreken opvallend te presenteren. Dit inzicht bevestigt dat 

voor de twee alinea’s één beoordeling op criterium 5 moet worden gereconstrueerd.

In de eindafweging van hetzelfde besluit vindt een beoordeling plaats van de nieuwe-

lijnopties WB3, B3 en A1 op het criterium land- en tuinbouw. Per optie wordt ingegaan op de 

effecten. De informatie over de effecten van het gekozen alternatief A1 wordt voorafgegaan 

door in te gaan op bezwaren tegen tracé A1 die vanuit de land- en tuinbouw naar voren zijn 

gebracht. De bezwaren hadden betrekking op een eerdere versie van het tracé:

(119) De gevolgen van tracé WB3 voor land- en tuinbouw zijn, ook naar de mening van het kabinet, dui-

delijk het geringst en wellicht door tal van kleinere aanpassingen nog te verminderen. Het tracé B3 

heeft met name effecten in het glastuinbouwgebied van Noukoop dat schuin wordt doorsneden, 

en in de bufferzone tussen Zoetermeer en Leidschendam. Een groot deel van de bezwaren vanuit 
de land- en tuinbouw tegen het tracé A1 zijn echter ondervangen door de tunnel in het gebied tussen 
Benthuizen en Hoogmade en door de aanpassingen van het tracé in het glastuinbouwgebied van 
Bleiswijk. Het kabinet onderkent echter wel dat er aanmerkelijk effecten in Bleiswijk blijven bestaan.
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Dat wordt aangegeven dat rekening is gehouden met bezwaren tegen het oorspronkelijke 

tracé (zonder tunnel) is een strategische keuze. De effecten van het aangepaste en ondertun-

nelde tracé A1 worden hier gerelateerd aan de effecten van het oude tracé, terwijl in deze 

alinea de vergelijking tussen de effecten van de drie nieuwe tracés centraal staat. Door aan te 

geven dat rekening is gehouden met bezwaren van het publiek wordt de tekst op het publiek 

afgestemd. Tevens lijken de te verwachten ‘aanmerkelijke effecten’ van A1 daarmee te worden 

verzacht. Dat de relatie tussen de weerlegging van de bezwaren en het subargument met de 

informatie over de aanmerkelijke effecten van A1 niet helemaal duidelijk is, kan worden ver-

klaard door deze strategische manoeuvre. Dit leidt tot de conclusie dat de beide argumenten 

wel moeten worden gereconstrueerd; de relatie tussen de argumenten kan vervolgens bij een 

evaluatie kritisch worden getoetst.

7.5.3 Het gebruik van presentatiemiddelen

Het bevoegd gezag heeft verschillende mogelijkheden om strategisch te manoeuvreren bij 

het gebruiken van presentatiemiddelen. Deze middelen kunnen onder meer betrekking heb-

ben op het expliciet of impliciet presenteren van onderdelen van de subargumentatie, en op 

de formulering en vormgeving van de onderdelen in de tekst. 

De presentatie van criteria
In de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad wordt gekozen voor locatie Assendelft-

Noord. De nadelen van dit alternatief worden puntsgewijs opgesomd:

(120) Naast aantasting van de agrarische mogelijkheden heeft Assendelft-Noord nog de volgende nade-

lige aspecten:

 – Minder gunstig vanwege nabijheid industrie, geluidhinder Schiphol en afstand tot centrum 

Zaandam.

 – Groter autogebruik in verband met geringer percentage fietsverkeer en minder goede open-

baar vervoersmogelijkheden.

 – Indirecte (visuele) gevolgen voor het Guisveld.

Het is derhalve noodzakelijk de effecten op mobiliteit, milieuhygiëne en landschap via verschil-

lende inrichtingsmaatregelen te verzachten. […]

Het is duidelijk dat dit nadelen zijn, maar uit de tekst blijkt niet voor alle nadelen op welk 

criterium het betrekking heeft. De gehanteerde criteria worden in de zin die volgt op de 

opsomming genoemd (‘mobiliteit, milieuhygiëne en landschap’), maar de volgorde is anders 

en milieuhygiëne is niet in het MER als criterium gebruikt. Hierdoor zijn de nadelen niet direct 

te relateren aan de criteriumgroepen in het MER en aan de in het MER versterkte informatie 

over de alternatieven. Dit is een strategische presentatiewijze. De criteria zijn wel te recon-

strueren: de nadelen hebben betrekking op respectievelijk woon- en leefmilieu, mobiliteit en 

landschap. Een lezer die geïnteresseerd is in de gehanteerde criteria of die de ernst van deze 

nadelen wil opzoeken in het MER, zal voor deze reconstructie enige moeite moeten doen. Dat 

het anders verwoorden van een criterium een strategische presentatiewijze is, ondersteunt de 

uitgevoerde reconstructie van de criteria bij deze opsomming. 

Behalve met het impliciet laten van criteria wordt ook gemanoeuvreerd met de formulering 
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en de vormgeving van de toegepaste criteria. Voorbeelden hiervan zijn besproken bij de frag-

menten (112) en (117). De formulering en opvallende vormgeving van ‘toekomstwaarde’ en 

‘Den Haag CS’ zijn in deze gevallen presentatiemiddelen waarmee de criteriumcomponent 

wordt afgestemd op de voorkeur van het publiek. 

De presentatie van beoordelingen en ondersteunende informatie
Er zijn verschillende mogelijkheden om strategisch te manoeuvreren met de beoordelingen 

van de alternatieven. De schrijver kan bijvoorbeeld de beoordeling op een criterium impli-

ciet laten. In de PKB HSL-Zuid ontbreekt in de eindafweging de beoordeling op het criterium 

aanlegkosten, terwijl in de tekst voorafgaand aan de afweging is aangegeven dat er op dit 

criterium grote verschillen zijn tussen de alternatieven en dat het criterium bij de uiteindelijke 

keuze een doorslaggevende rol heeft gespeeld:

(121) De grote verschillen zitten echter in de aspecten:

 – ruimtelijke structuur;

 – bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkeling;

 – aanlegkosten;
 – land- en tuinbouw en 

 – jaar van ingebruikstelling.

Van deze aspecten hebben, bij de uiteindelijke keuze tussen de drie overgebleven opties voor de 

aanleg van een nieuwe lijn, de tracés A1, WB3 en B3, voor het kabinet met name de volgende vier 

een doorslaggevende rol gespeeld:

 – De inpassing in het Groene Hart;

 – De invloed op de verstedelijking;

 – De proceduretijd, die voor de verschillende opties verschilt;

 – De aanlegkosten, met inbegrip van de resterende kostenrisico’s.

De beoordelingen op dit criterium moeten wel degelijk een plaats hebben gehad in de eindaf-

weging, maar die is in de tekst impliciet. Een mogelijke verklaring is dat het gekozen alterna-

tief op dit criterium geen duidelijk voordeel heeft: tracé B3 is met 4,1 miljard net iets beter dan 

A1, dat 4,2 miljard gaat kosten. De aanlegkosten vormen dus geen erg overtuigend argument 

voor de keuze van A1. Het impliciet laten van de aanlegkosten kan worden gezien als een 

strategische presentatie, waarbij een nadeel van het gekozen alternatief aan het zicht wordt 

onttrokken. Bij fragment (104) wordt de beoordeling voor alle alternatieven met behulp van 

aanwijzingen in de micro-context (de vergelijkingstabel) gereconstrueerd. De constatering 

dat het impliciet laten van de beoordeling een strategische keuze is, bevestigt de reconstructie 

van de beoordelingen op het criterium aanlegkosten.

Een andere mogelijkheid is dat een bepaalde beoordeling wel in de tekst is vermeld, maar 

dat dit niet systematisch voor alle afgewogen alternatieven is gebeurd. Het kan bijvoorbeeld 

effectief zijn om bij een bepaald criterium alleen te vermelden dat het gekozen alternatief op 

dat criterium een voordeel heeft, en het nadeel van de niet-gekozen alternatieven impliciet te 

laten. In andere gevallen is het effectief om juist het nadeel van een niet-gekozen alternatief 

te benadrukken en het voordeel van het gekozen alternatief niet expliciet te vermelden. In 

de PKB HSL-Zuid is het laatste het geval. Er wordt bij de keuze voor nieuwe lijnen aan de niet-

gekozen BBLN-optie een nadelige beoordeling toegekend op het criterium lokale effecten in 
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bestaand stedelijk gebied (gepresenteerd als ‘omgevingseffecten’ en ‘bouwhinder’ (zie hiervoor 

fragment (118)); dat de nieuwe lijnen op dit criterium een voordeel hebben wordt niet ver-

meld. Hierdoor gaat de aandacht uit naar het nadeel van de BBLN-optie. In dit geval is er nog 

een extra reden om de aandacht niet te vestigen op het voordeel van de nieuwe lijnen, want 

heel sterk is dat voordeel niet. Uit de vergelijkingstabel blijkt dat er sprake is van een relatief 

voordeel: ook de nieuwe lijnen hebben negatieve effecten voor de omgeving, maar kennelijk 

zijn die minder ernstig dan de effecten van de BBLN-optie. Het weglaten van het relatieve 

voordeel van de nieuwe lijnen is een strategische manoeuvre. Omdat bij de reconstructie 

wordt uitgegaan van een systematische beoordeling, worden de impliciete beoordelingen 

gereconstrueerd. Deze reconstructie wordt ondersteund door de constatering dat de schrijver 

hier een strategische presentatie heeft gekozen.

Ook kan strategisch worden gemanoeuvreerd met de formulering van de beoordelin-

gen. Een schrijver kan een voordeel van het gekozen alternatief sterker aanzetten, of voor 

een nadeel een formulering kiezen die het nadeel afzwakt, en andersom voor de niet-geko-

zen alternatieven. In de Tracévaststelling rijksweg 58 wordt de gekozen variant KO1 als volgt 

beoordeeld op landbouw: 

(122) Bovendien is deze variant ook voor de landbouw het meest gunstig.

Uit micro-contextuele aanwijzingen blijkt dat alle alternatieven in de afweging (KO1, KO2 en 

KO3) in absolute zin negatieve gevolgen hebben voor de landbouw: afhankelijk van de uitvoe-

ringswijze van de weg treedt bij de varianten allemaal ofwel een ‘lichte verslechtering’ ofwel 

een ‘aanzienlijke verslechtering’ op ten opzichte van de bestaande situatie (zie hiervoor Tabel 

7.7 in paragraaf 7.4.4). In een andere tabel (met rangordescores) is te zien dat KO1 iets minder 

ongunstig is dan beide andere varianten. In vergelijking met de twee andere alternatieven 

heeft KO1 dus wel een relatief voordeel. De schrijver had bij het formuleren van de beoorde-

ling dus de keuze uit in ieder geval twee mogelijkheden: KO1 is ten opzichte van KO2 en KO3 

voor de landbouw ‘het minst ongunstig’ of ‘het meest gunstig’. In het besluit is voor de laatste 

formulering gekozen, omdat het argument in die vorm de meest effectieve ondersteuning 

vormt voor de gemaakte keuze. Deze formulering drukt uit dat KO1 beter is dan de andere 

alternatieven en wekt tevens de indruk dat de variant gunstige effecten heeft op dit criterium. 

Het lijkt hierdoor een sterker argument. Op het eerste gezicht lijkt de negatieve score van KO1 

in het MER niet aan te sluiten bij de positieve beoordeling in het besluit. De schijnbare incon-

sistentie kan worden verklaard met behulp van strategisch manoeuvreren. Op basis hiervan 

kan de reconstructie worden uitgevoerd en verantwoord. 

Voor het sterker aanzetten dan wel afzwakken van beoordelingen of informatie over de 

alternatieven kan gebruik worden gemaakt van intensiverende stijlmiddelen. Schellens (2013, 

p. 107) beschrijft deze middelen als volgt: ‘Onder intensiveringen verstaan we alle stilistische 

middelen waarmee een evaluatieve uitspraak kracht kan worden bijgezet en waarmee de 

afwijking van neutraal dus groter wordt.’ Enkele middelen die hij noemt zijn intensiverende 

adjectiva en adverbia. Van dergelijke middelen is gebruik gemaakt in onderstaande fragmen-

ten uit de PKB HSL-Zuid. 

(123) De afgelopen periode heeft, ondermeer op het traject waar het hier om gaat, geleerd dat de 

bouwhinder door het ombouwen van bestaande spoorlijnen de treindienst gedurende vele jaren 

onbetrouwbaar kan maken. Een keuze voor de BBLN maakt wederom een van de belangrijkste 

spoorverbindingen in de Randstad jarenlang tot een bouwput. 
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(124) Slechts tegen aanmerkelijke meerkosten is dit effect op dezelfde hoogte te brengen als dat van WB3 

en A1.

(125) De gevolgen van tracé WB3 voor land- en tuinbouw zijn, ook naar de mening van het kabinet, dui-
delijk het geringst en wellicht door tal van kleinere aanpassingen nog te verminderen.

Deze termen zorgen ervoor dat deze passage bij de reconstructie gemakkelijker als beoorde-

lende passage wordt herkend. Als duidelijk is dat de formuleringen tot doel hebben de beoor-

delingen te versterken, kunnen deze bij de reconstructie van een systematische beoordeling 

zo nodig worden geneutraliseerd.

Een ander presentatiemiddel is de keuze voor een rapporterende stijl. Deze stijl wordt toe-

gepast voor beoordelingen en informatie die worden overgenomen uit een ander document, 

zoals te zien is in dit voorbeeld uit de Tracévaststelling rijksweg 58 (zie ook de fragmenten (6) 

en (7) in dit hoofdstuk):

(126) Het nieuwe weg-alternatief was in eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit 

enerzijds onvoldoende verkeer uit de kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat een nieuwe 

doorsnijding, gelet op de specifieke omstandigheden, niet in overeenstemming was met de SVV-2 

doelstellingen inzake versnippering. Op verzoek van de Commissie voor de milieu-effectrapportage 

is deze stelling in een aanvulling nader onderbouwd.

Het bevoegd gezag neemt in dit fragment argumenten over uit het MER. Door de beschrijvende 

stijl komt het betogende karakter van de tekst echter niet tot uiting en lijkt het ook alsof de 

gegeven informatie tot de uitgangspunten behoort, terwijl dat strikt genomen niet het geval 

is. Dat geldt ook voor de presentatie van het onderdeel ‘informatie over de alternatieven’. In 

een besluit wordt informatie afkomstig uit onderzoeksrapporten vaak in een beschrijvende 

stijl weergegeven, terwijl het ondersteunende informatie betreft, die deel uitmaakt van de 

argumentatie voor een gemaakte keuze. Een voorbeeld hiervan is te vinden in fragment (5) 

in het begin van dit hoofdstuk. Het inzicht dat deze stijl een strategische presentatiekeuze 

is, maakt het mogelijk om beoordelingen en informatie die in deze stijl zijn weergegeven als 

argumentatie te identificeren en als subargumenten te reconstrueren.

7.5.4 Conclusies 

In het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis van m.e.r.’ manoeuvreert het 

bevoegd gezag strategisch met de voor- en nadelen van de alternatieven. Het heeft verschil-

lende mogelijkheden om strategische keuzes te maken ten aanzien van de onderdelen van de 

subargumentatie: de set met criteria, de beoordelingen van de alternatieven op die criteria en 

de ondersteunende informatie over die alternatieven. 

De mogelijkheden om strategische selecties te maken uit het topisch potentieel zijn 

beperkt. In het besluit moet het bevoegd gezag rekening houden met bepaalde criteria en 

informatie over de alternatieven, waaronder de milieu criteria en de informatie over de mili-

eugevolgen die in het MER wordt beschreven. Het kan de verstrekte informatie wel strate-

gisch ordenen, bijvoorbeeld door subcriteria als zelfstandig criterium te laten fungeren. Het 

is ook mogelijk om overwegingen met betrekking tot de verstrekte informatie naar voren te 
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brengen, wat ruimte biedt om keuzes te maken bij het toekennen van beoordelingen aan de 

alternatieven. Er zijn verschillende manieren om de onderdelen van de subargumentatie af te 

stemmen op de voorkeuren van het publiek. Er kan bijvoorbeeld voor een aansprekende for-

mulering worden gekozen of worden gerefereerd aan bezwaren die door belanghebbenden in 

de procedure of in de maatschappelijke discussie naar voren zijn gebracht. Voor de presentatie 

van de subargumentatie kunnen effectieve middelen worden gebruikt, zoals het expliciet of 

juist impliciet presenteren van de onderdelen of componenten daarvan, en het kiezen van een 

opvallende of juist onopvallende formulering en vormgeving. Ook kan voor een rapporterende 

stijl worden gekozen, die het argumentatieve karakter van de subargumenten verhult.

Strategisch manoeuvreren met voor- en nadelen van alternatieven is er in het algemeen 

op gericht om sterke punten van de argumentatie te benadrukken en zwakke punten onop-

vallend weer te geven of aan het zicht te onttrekken. Sterke punten zijn in ieder geval de 

voordelen van het gekozen alternatief en de nadelen van niet-gekozen alternatieven; zwakke 

punten zijn in ieder geval de nadelen van het gekozen alternatief en de voordelen van de niet-

gekozen alternatieven.

Een mogelijke tactiek is het vergroten van een voordeel van het gekozen alternatief of van 

een nadeel van een niet-gekozen alternatief. Dit kan bijvoorbeeld door een subargument of 

een component daarvan strategisch te selecteren uit het topisch potentieel, en door gebruik 

te maken van een aansprekende of versterkende formulering en een opvallende vormgeving. 

Een voordeel kan hierbij enigszins geflatteerd worden voorgesteld.

Een andere tactiek is het verkleinen van een nadeel van het gekozen alternatief of van een 

voordeel van een niet-gekozen alternatief. Een subargument of een component daarvan kan 

impliciet zijn gelaten, er kan een relativerende, verzachtende of vage formulering zijn gebruikt 

of er kan een onopvallende vormgeving zijn gekozen. Het is ook mogelijk dat een beoordeling 

door een strategische keuze van argumenten wordt gerelativeerd of afgezwakt.

Welke tactieken in een bepaalde afweging effectief zijn, hangt af van de specifieke voor- 

en nadelen van de alternatieven. Als het gekozen alternatief bijvoorbeeld een groot voordeel 

heeft op een bepaald criterium, dan is het strategisch om dat te benadrukken. Scoort het alter-

natief niet heel gunstig op een criterium maar heeft het wel een relatief voordeel ten opzichte 

van een niet-gekozen alternatief, dan kan het effectiever zijn om de aandacht te vestigen op 

het nadeel van het niet-gekozen alternatief. Als een gekozen alternatief ten aanzien van een 

criterium in absolute zin negatieve gevolgen heeft, maar op dat criterium ten opzichte van 

andere alternatieven relatief gunstig is, dan kan een positief geformuleerde beoordeling wor-

den gekozen, waardoor de negatieve effecten worden ‘verbloemd’.

Inzicht in de manier waarop het bevoegd gezag strategisch manoeuvreert en in de daarbij 

gebruikte tactieken leidt tot preciezere reconstructies en een betere verantwoording daarvan.

7.6 De reconstructie van de subargumentatie

Als in een overheidsbesluit op basis van m.e.r. de standpunten met betrekking tot een keuze 

zijn gereconstrueerd, kan per keuze een analyse worden gemaakt van de subargumentatie 

met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven. In dit hoofdstuk is gedemon-

streerd hoe, uitgaande van de analysestructuur, de reconstructie van de subargumentatie 

moet worden uitgevoerd. De onderdelen van de subargumentatie die hierbij zijn besproken 

zijn de te hanteren beoordelingscriteria, de beoordelingen van de alternatieven op die criteria 
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en de informatie over de alternatieven die de beoordelingen ondersteunt. Verschillende soor-

ten aanwijzingen (in de tekst, micro-context, macro-context en intertekstuele context) zijn 

uitgewerkt voor het identificeren van de onderdelen in een besluit en voor de reconstructie 

van de subargumenten. 

Eerst moeten de onderdelen van de subargumentatie in de tekst worden geïdentificeerd. 

De grote lijn in besluiten is dat de onderdelen van de subargumentatie in opeenvolgende argu-

mentatieve passages worden gepresenteerd in de volgorde waarin ze zich in een systematisch 

beslisproces voordoen: stap voor stap wordt naar de gemaakte keuze toegewerkt. Daarnaast 

wordt vaak een rapporterende stijl gebruikt, waaruit niet blijkt dat het argumentatieve onder-

delen betreft. Inzicht in de procesmatige presentatiewijze die besluiten kenmerkt, kan helpen 

bij het opsporen van de onderdelen van de subargumentatie in de tekst. De subargumentatie 

is in deze passages te herkennen aan de verschillende componenten van de onderdelen en 

aan de gebruikte argumentatieve indicatoren.

Bij de reconstructie van de subargumentatie dient de beslissystematiek in de analyse-

structuur leidend te zijn. De beoordelingscriteria vormen in die systematiek de rode draad. Er 

wordt van uitgegaan dat de criteria in de subargumentatie consequent worden gehanteerd 

en een consistent geheel vormen. Voor de reconstructie van de criteriumcomponenten in de 

onderdelen van de subargumentatie kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten 

aanwijzingen in de tekst en de context. Als bijvoorbeeld voorin het besluit een vergelijkings-

tabel is opgenomen met de resultaten uit het MER, kan dat een micro-contextuele aanwijzing 

vormen voor de reconstructie van de criteria die bij het beoordelen van de alternatieven zijn 

toegepast. Als duidelijk is welke criteria bij de beoordeling zijn gehanteerd, kan ook de set met 

gehanteerde criteria worden gereconstrueerd.

Ook bij de reconstructie van de beoordelingen op de criteria en de ondersteunende infor-

matie wordt ervan uitgegaan dat de alternatieven consequent zijn beoordeeld aan de hand 

van een vaste set met criteria en dat steeds een bepaald type beoordeling is toegekend. Er 

kunnen bijvoorbeeld consequent beoordelingen zijn toegekend waarbij per criterium een 

rangorde van de alternatieven is bepaald. De ondersteunende informatie over de alternatie-

ven wordt in dat geval ook per criterium gestructureerd. Er kan gebruik worden gemaakt van 

diverse soorten aanwijzingen. Informatie over de gevolgen van de alternatieven in het MER 

(de intertekstuele context) kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het preciseren van de onder-

steunende informatie in het besluit en bij de reconstructie van de beoordelingen. 

Aanvullende aanwijzingen kunnen worden verkregen door te letten op manieren waarop 

strategisch wordt gemanoeuvreerd met de voor- en nadelen. Een mogelijke tactiek is het ver-

groten van een voordeel van het gekozen alternatief door bij de beoordeling gebruik te maken 

van een sterke, positieve formulering en een opvallende vormgeving of door een enigszins 

geflatteerde voorstelling van zaken te geven. Een andere tactiek is het verkleinen of ‘verhul-

len’ van een nadeel van het gekozen alternatief door een afzwakkende formulering te kiezen 

of door de nadelige beoordeling impliciet te laten. Aanwijzingen voor dergelijke strategische 

keuzes kunnen bijdragen aan een preciezere en beter verantwoorde reconstructie.

Op basis van de verschillende aanwijzingen kan een overzicht met subargumenten wor-

den verkregen. Voor het opstellen van een precieze argumentatiestructuur is het nodig dat 

eerst de rol van de criteria wordt vastgesteld, die samenhangt met de gehanteerde beslisregel. 

Als er bijvoorbeeld ten aanzien van een criterium een eis is gesteld, is dat van invloed op het 

type beoordelingen en op de structuur van de subargumentatie.
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HOOFDSTUK 8

De reconstructie 
van de argumentatie 
met betrekking tot 

de beslisregel 

8.1 Inleiding

Als de keuzes in een besluit zijn gereconstrueerd en per keuze de subargumentatie met betrek-

king tot de voor- en nadelen is geanalyseerd, kan de argumentatie op het tussenliggende 

niveau worden gereconstrueerd. In dit hoofdstuk wordt de reconstructie van de argumentatie 

met betrekking tot de gehanteerde beslisregel besproken. In Figuur 8.1 is het gedeelte van de 

analysestructuur weergegeven dat hierop betrekking heeft.

De argumentatie met betrekking tot de beslisregel bestaat uit een aantal onderdelen. In 

het onderdeel ‘toetsingsresultaat’ wordt het resultaat uitgedrukt van de toetsing aan het keu-

zeprincipe van de beslisregel. Het onderdeel ‘beslisregel’ vormt het verzwegen argument dat 

het verband duidelijk maakt tussen het toetsingsresultaat en het standpunt met betrekking 

tot de gemaakte keuze. Het toetsingsresultaat heeft voor compensatorische en niet-compen-

satorische regels een verschillende vorm. Bij niet-compensatorische beslisregels is de keuze 

gebaseerd op afzonderlijke beoordelingen, preciezer gezegd op een bepaald type beoorde-

ling van een alternatief op een bepaald type criterium. Bij compensatorische regels wordt bij 

het maken van de keuze rekening gehouden met de beoordelingen op alle criteria, waarbij 

ongunstige beoordelingen van een alternatief door gunstige beoordelingen kunnen worden 

gecompenseerd. Omdat voor het combineren van de beoordelingen tot een keuze doorgaans 

een rekenkundige bewerking nodig is, wordt het toetsingsresultaat ondersteund door het 

onderdeel ‘uitkomst van een rekenkundige bewerking’.

Voor de beslisregel zijn daarnaast twee onderdelen relevant die deel uitmaken van de 

subargumentatie: de ‘rol van de criteria’ en de ‘eisen ten aanzien van de criteria’. De beoor-

delingscriteria kunnen in het afwegingsproces twee mogelijke rollen spelen: ten aanzien van 

het criterium wordt een eis gesteld waaraan de alternatieven moeten voldoen, of er wordt 

gewicht aan het criterium toegekend. Een toetsing aan eisen komt voor bij niet-compensa-

torische beslisregels, een gewichttoekenning bij zowel compensatorische als niet-compen-

satorische regels. De concrete eisen die ten aanzien van de criteria worden gesteld, worden 
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gepreciseerd in een apart onderdeel, zoals te zien is in de beknopte weergave van de analyse-

structuur in Figuur 8.2. 

In 8.2 demonstreer ik hoe kan worden herkend dat eisen zijn gesteld en hoe de argumenta-

tie in dat geval moeten worden gereconstrueerd. In 8.3 wordt besproken hoe kan worden her-

kend dat sprake is van een gewichttoekenning aan de criteria en hoe deze gewichten moeten 

worden gereconstrueerd. In 8.4 staat de reconstructie van de beslisregel centraal. Mogelijk-

heden die het bevoegd heeft om strategisch te manoeuvreren met de beslisregel komen aan 

de orde in 8.5. Ik laat zien op welke manier inzicht daarin kan leiden tot een betere verant-

woording van de reconstructie. In 8.6 ten slotte licht ik toe hoe de reconstructie van de argu-

mentatie tot stand komt.

8.2 De reconstructie van eisen ten aanzien van de criteria

Ten aanzien van een of meer criteria kan een eis zijn gesteld waaraan de alternatieven moeten 

voldoen. Zo is het mogelijk dat op het criterium kosten binnen een bepaald budget moet wor-

den gebleven of dat aan bepaalde milieuvoorschriften moet worden voldaan. De beoordeling 

van een alternatief op dit criterium heeft de vorm dat al dan niet aan de eis is voldaan, op een 

tweepuntsschaal: ‘(on)voldoende’, ‘(on)aanvaardbaar’, ‘+ of -’. Als er een eis is gesteld, dan wijst 

ARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE BESLISREGEL

NIET-COMPENSATORISCHE REGEL

toetsingsresultaat 
[alternatief A

1
] [heeft…] [op criterium/criteria type X] 

[…een beoordeling type Y] [en de alternatieven A
2
…A

n
 

hebben dat niet]

COMPENSATORISCHE REGEL

toetsingsresultaat
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst type U van bewerking B 

op basis van de benodigde gegevens] [en de alternatie-

ven A
2
…A

n
 hebben dat type uitkomst niet]

 

 \

uitkomst van een rekenkundige bewerking
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst U

1
 van bewerking B op 

basis van de benodigde gegevens],… [alternatief A
n
] 

[heeft uitkomst U
n
 van bewerking B op basis van de 

benodigde gegevens]

&

&

(‘) beslisregel
[als een alternatief] [op criterium/criteria 

type X] [een beoordeling type Y heeft], 

[dan heeft…] [dat alternatief] […de voor-

keur] [boven andere alternatieven]

(‘) beslisregel
[als een alternatief] [uitkomst type U 

heeft van bewerking B op basis van de 

benodigde gegevens], [dan heeft dat 

alternatief de voorkeur] [boven andere 

alternatieven]

Figuur 8.1 De argumentatie met betrekking tot de beslisregel in de analysestructuur
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dat op de toepassing van een niet-compensatorische beslisregel: een onvoldoende beoorde-

ling op een criterium met een eis leidt ertoe dat het alternatief als mogelijkheid afvalt.

Twee onderdelen uit de analysestructuur hebben betrekking op de criteria die bij de beoor-

deling van de alternatieven moeten worden gehanteerd: in de eerste plaats de ‘rol van de cri-

teria: criteria met eisen’, waarin wordt uitgedrukt dat er sprake is van een eis, en in de tweede 

plaats ‘eisen ten aanzien van de criteria’, waarin de concrete eis is uitgedrukt. Deze onderdelen 

hebben de volgende standaardvorm:

Rol van de criteria: criteria met eisen
[ten aanzien van C

x
] [is het aanvaardbaar om een eis te stellen]

Eisen ten aanzien van de criteria
[ten aanzien van criterium C

x
] [is het aanvaardbaar om eis E

x
 te stellen]

In deze paragraaf worden aanwijzingen gepresenteerd voor de reconstructie van boven-

genoemde onderdelen. Ik bespreek eerst aanwijzingen in de tekst en vervolgens aanwijzingen 

in de verschillende soorten context.

SUBARGUMENTATIE MET BETREKKING TOT DE VOOR- EN NADELEN VAN DE ALTERNATIEVEN

criteria  – rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

criteria met eisen

[ten aanzien van C
x
] 

[is het aanvaardbaar om 

een eis te stellen], … 

[ten aanzien van C
n
]

[is het aanvaardbaar om 

een eis te stellen]

PER ALTERNATIEF, vast MEETNIVEAU

PER CRITERIUM, vast MEETNIVEAU

gewichttoekenning aan criteria

[criterium C
1
] [heeft gewicht 

G
1
], … [criterium C

n
] [heeft 

gewicht G
n
]

eisen t.a.v. de criteria informatie over de alternatieven 

[ten aanzien van criterium C
x
] 

[is het aanvaardbaar om eis E
x
 

te stellen]

PER ALTERNATIEF

PER CRITERIUM

gevolgen, kenmerken, waarden

gevolgen, kenmerken, waarden

Figuur 8.2 Onderdelen in de subargumentatie die relevant zijn voor de beslisregel 
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8.2.1 Aanwijzingen in de tekst 

Aanwijzingen in de tekst die betrekking hebben op gestelde eisen kunnen aanwezig zijn in het 

betreffende onderdeel of in een ander onderdeel van de argumentatie.

Aanwijzingen in het betreffende argumentatieve onderdeel 
Als bij een keuze de alternatieven zijn getoetst aan eisen ten aanzien van een of meer criteria, 

kan dit expliciet in de tekst zijn aangegeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om budgettaire eisen, 

milieuvoorschriften of veiligheidseisen. In het onderzoeksmateriaal zijn dergelijke tekstuele 

vermeldingen niet heel expliciet aanwezig; er is altijd enige interpretatie en reconstructie 

nodig. Hieronder volgen twee voorbeelden.

In de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad wordt aangegeven dat bij locatie Assen-

delft de geschiktheid als bouwlocatie een rol speelt: 

(1) Bij de bestuurlijke afweging of Assendelft-Noord een geschikte bouwlocatie is speelt de externe 
veiligheid en de mate van geluidhinder (inclusief de nachtvluchten) vanwege Schiphol een belangrijke 
rol. […]

De formulering ‘geschikte bouwlocatie’ maakt duidelijk dat het alternatief ‘geschikt’ moet zijn. 

Uit het feit dat ‘de externe veiligheid en de mate van geluidhinder […] vanwege Schiphol een 

belangrijke rol’ spelen, kan worden opgemaakt dat deze twee factoren als criteria fungeren ten 

aanzien waarvan een bepaalde eis is gesteld. De volgende reconstructie kan worden gemaakt:

REC ten aanzien van externe veiligheid en geluidhinder is het aanvaardbaar om een eis te stellen

In de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid worden uit dertien alternatieven voor een wegverbin-

ding de drie autosnelwegalternatieven D1-D3 geselecteerd:

(2) Autosnelweg

Uit een vergelijking van de onderscheiden alternatieven blijkt dat, uitgaande van een succesvol 

SVV-2-beleid en gelet op het probleem van de bereikbaarheid, het noodzakelijk is om een autosnel-

weg aan te leggen: de alternatieven D1, D2 en D3. Een en ander wordt toegelicht in bijlage A.

Hier blijkt uit de formulering ‘dat … het noodzakelijk is’, dat er een eis is gesteld: er moet een 

snelweg worden aangelegd, want het bereikbaarheidsprobleem moet worden opgelost. Het 

gaat hier om het (gereconstrueerde) criterium bereikbaarheid, ten aanzien waarvan in dit frag-

ment de eis wordt geformuleerd dat het bereikbaarheidsprobleem afdoende moet worden 

opgelost (zie ook de reconstructie in paragraaf 9.4.2):

REC ten aanzien van bereikbaarheid is het aanvaardbaar om een eis te stellen

REC ten aanzien van bereikbaarheid is het aanvaardbaar om de eis te stellen dat het bereikbaarheids-

probleem afdoende moet worden opgelost
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Aanwijzingen in andere argumentatieve onderdelen 
Vaak worden eisen in de tekst niet expliciet vermeld en zijn er voor de reconstructie andere 

aanwijzingen nodig, bijvoorbeeld in de subargumentatie die betrekking heeft op de onderde-

len ‘beoordelingen van de alternatieven’ en ‘informatie over de alternatieven’. 

In de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad wordt Assendelft-Noord getoetst aan 

eisen ten aanzien van geluidhinder en externe veiligheid:

(3) Bij de bestuurlijke afweging of Assendelft-Noord een geschikte bouwlocatie is speelt de externe 

veiligheid en de mate van geluidhinder (inclusief de nachtvluchten) vanwege Schiphol een belang-

rijke rol. […] Volgens onderzoek zal de toekomstige woonwijk op termijn blijvend buiten de 30 Ke-
contour komen te liggen maar – voor een deel – wel in de zone met een geluidsbelasting van 20 tot 

30 Ke. […] Dit betekent dat er, volgens de huidige inzichten, vanuit geluidhinder geen belemmerin-
gen voor de woningbouw zijn. Voor de externe veiligheid is de verwachting dat, gezien de afstand 

tot Schiphol, er sprake zal zijn van een aanvaardbaar risico.

Ten aanzien van het criterium geluidhinder is de eis gesteld dat een woonwijk buiten de 30 Ke-

contour moet liggen; de beoordeling van Assendelft-Noord op dit criterium is dat de locatie 

voldoet: er zijn op deze locatie geen belemmeringen voor de woningbouw. Ten aanzien van de 

externe veiligheid wordt vermeld dat het risico ‘aanvaardbaar’ is. Aan de hand van de analy-

sestructuur kunnen vervolgens de subargumenten worden gereconstrueerd. In onderstaande 

schematische weergave is te zien dat op basis van tekstuele aanwijzingen over de informatie 

van het alternatief en het gereconstrueerde onderdeel ‘rol van de criteria’ de andere onderde-

len (beoordelingen en gestelde eisen) kunnen worden gereconstrueerd.

rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

ten aanzien van externe veiligheid en 

geluidhinder is het aanvaardbaar om 

een eis te stellen (zie bij (1))

TEKSTUELE AANWIJZING: ‘geen belemmeringen’

locatie AN heeft op geluidhinder de beoordeling ‘voldoende’ 

(locatie AN heeft op externe veiligheid de beoordeling ‘vol-

doende’/ ‘aanvaardbaar’)

eisen t.a.v. criteria informatie over de alternatieven

(ten aanzien van geluidhinder is het 

aanvaardbaar om de eis te stellen dat 

de woonwijk buiten de 30 Ke-contour 

moet komen te liggen)

(ten aanzien van externe veiligheid is 

het aanvaardbaar om de eis te stellen 

dat de risico’s veroorzaakt door Schip-

hol aanvaardbaar moeten zijn)

TEKSTUELE AANWIJZINGEN
‘de woonwijk zal op termijn blijvend buiten 

de 30 Ke-contour komen te liggen’

‘voor de externe veiligheid is de verwachting 

dat er sprake zal zijn van een aanvaardbaar 

risico’

  \
‘gezien de afstand tot Schiphol’

Voor de reconstructie moet soms gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in meer passa-

ges. Dit is het geval in onderstaand voorbeeld uit de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem. 
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Het gaat hier om de reconstructie van een eis ten aanzien van een criterium die is gebaseerd 

op een eis ten aanzien van een subcriterium. 

(4) 3.4 Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt er bezwaren bestaan ten 
aanzien van het realiseren van een onomkeerbare activiteit (het definitief op de bodem brengen van 
afvalstoffen) op de locatie Koningspleij-Noord.

Gelet op de continuïteit van de afvalverwijdering gaat zoals hiervoor gesteld de voorkeur uit naar 

de locatie Zweekhorst.

Omdat, gezien de ingebrachte informatie en de naar aanleiding van de aanvraag en het MER inge-

diende bezwaren en adviezen, de milieuhygiënische bezwaren ten aanzien van de locatie Zweekhorst 
niet locatiegebonden zijn en kunnen worden weggenomen door het stellen van voorschriften en/of 
beperkingen, zijn wij van mening dat, mede gelet op het brede bestuurlijke draagvlak dat voor de 

locatie aanwezig is, de locatie Zweekhorst dient te worden ingericht als regionale stortplaats voor 

het samenwerkingsverband regio Arnhem.

Er zijn vanuit milieuhygiënisch oogpunt ‘bezwaren’ tegen een stortplaats op locatie Konings-

pleij-Noord. De vraag is of uit deze formulering kan worden opgemaakt dat niet is voldaan 

aan een eis. In een eerdere passage vindt de beoordeling op milieuhygiëne plaats. Bij deze 

beoordeling speelt een aantal subcriteria een rol, waaronder het subcriterium grondwater. Bij 

de bespreking op dit subcriterium wordt duidelijk gemaakt dat de beoordeling van de locatie 

Koningspleij-Noord zodanig is dat deze alleen al op grond daarvan zou afvallen:

(5) A Koningspleij-Noord

*Grondwater

[…] Gelet op deze onzekerheden in combinatie met de nabij gelegen drinkwaterwinning, waarbij 

bovendien bedacht moet worden dat het gaat om een onomkeerbare activiteit (het definitief op de 

bodem brengen van afvalstoffen) zijn wij van mening dat op deze locatie alleen al op grond van dit 
aspect bij voorkeur niet een stortplaats dient te worden gerealiseerd.

Dat een alternatief op grond van één subcriterium afvalt, wijst erop dat een eis is gesteld 

aan dit subcriterium, een harde randvoorwaarde, waaraan locatie Koningspleij-Noord in dit 

geval niet voldoet. In de conclusie over het criterium milieuhygiëne wordt dit als volgt duide-

lijk gemaakt:

(6) Conclusie milieuhygiënische aspecten

Bij de uiteindelijke milieuhygiënische afweging tussen de locaties zijn alle milieuhygiënische gege-

vens, die tijdens de wettelijke procedure naar voren zijn gebracht, betrokken. In het voorgaande 

is ten aanzien van een aantal milieuaspecten een nadere beschouwing gegeven. Het argument, 

dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijke beïnvloeding op de lange 

termijn van de huidige waterwinningen rond de locatie Koningspleij, welke van grote maatschap-

pelijke betekenis zijn, is van doorslaggevende aard, zodat moet worden geconcludeerd dat het 
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ongewenst is de locatie Koningspleij-Noord te gebruiken voor de opslag van afvalstoffen voor een 
oneindige termijn.

Ten aanzien van beide andere locaties kan worden opgemerkt dat ook daar milieu-effecten 

zullen optreden van onomkeerbare aard. Enerzijds zijn deze effecten inherent aan het oprichten 

en in werking hebben van een stortplaats, anderzijds kunnen door het stellen van voorschriften en 

beperkingen aan de vergunning, de effecten tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

De locatie Koningspleij-Noord is ongeschikt op grond van het ‘doorslaggevende’ argument dat 

niet voldaan is aan de eis ten aanzien van het subcriterium grondwater. Die eis kan worden 

geformuleerd als ‘de verspreiding via het grondwater mag niet tot gevolg hebben dat de drink-

waterwinningen in de omgeving worden beïnvloed’. Daarnaast speelt het definitieve karakter 

van een eventuele beïnvloeding een rol. De eis luidt dus: de verspreiding via het grondwater 

mag niet tot gevolg hebben dat de drinkwaterwinningen in de omgeving op een onomkeer-

bare manier worden beïnvloed. De conclusie is dat de locatie niet voldoet aan de gestelde eis 

en op grond hiervan al zou moeten afvallen (in combinatie met het vorige fragment). 

Een andere aanwijzing is de kwalificatie ‘aanvaardbaar’ voor een effect: bij de andere twee 

locaties kunnen de effecten tot een ‘aanvaardbaar minimum’ worden beperkt. Deze formu-

lering maakt duidelijk maakt dat aan een eis is voldaan. In de tekst zijn dus in ieder geval de 

beoordelingen van de alternatieven te herkennen. Deze maken duidelijk dat er sprake is van 

een toetsing aan eisen. Op basis hiervan kunnen de argumenten van de onderdelen ‘rol van de 

criteria’ en ‘gestelde eisen ten aanzien van criteria’ worden gereconstrueerd:

rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

(ten aanzien van milieuhygiëne is het 

aanvaardbaar om een eis te stellen)

TEKSTUELE AANWIJZINGEN: 
‘dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt bezwaren bestaan’: 

(het alternatief Koningspleij-Noord heeft op milieuhygiëne de 

beoordeling ‘onvoldoende’)

(de andere locaties hebben op milieuhygiëne de beoordeling 

‘voldoende’)

eisen t.a.v. criteria beoordelingen op de subcriteria

(ten aanzien van milieuhygiëne 

is het aanvaardbaar om de eis te 

stellen dat de beoordeling op de 

subcriteria voldoende moet zijn)

TEKSTUELE AANWIJZINGEN IN ANDERE PASSAGE
‘ongewenst’: alternatief Koningspleij-Noord 

heeft op subcriterium grondwater de beoorde-

ling ‘onvoldoende’

‘aanvaardbaar’: de beide andere alternatieven 

hebben op subcriterium grondwater de beoorde-

ling ‘voldoende’
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eisen t.a.v. subcriteria informatie over de alternatieven

(ten aanzien van grondwater is 

het aanvaardbaar om de eis te 

stellen dat de verspreiding via 

het grondwater niet tot gevolg 

mag hebben dat de drink-

waterwinningen in de omgeving 

op een onomkeerbare manier 

worden beïnvloed)

TEKSTUELE AANWIJZINGEN IN 
ANDERE PASSAGE
‘bij Koningspleij-Noord kan geen 

volledige zekerheid worden 

gegeven omtrent de mogelijke en 

onomkeerbare beïnvloeding op 

de lange termijn van de huidige 

waterwinningen rond de locatie’

‘bij de andere locaties […] kun-

nen door het stellen van voor-

schriften en beperkingen aan de 

vergunning, de effecten tot een 

aanvaardbaar minimum worden 

beperkt’

8.2.2 Aanwijzingen in de micro-context

Bij de reconstructie van de gestelde eisen kan behalve van aanwijzingen in de tekst ook 

gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de micro-context. Het is bijvoorbeeld mogelijk 

dat voorin het besluit is aangegeven dat de alternatieven aan bepaalde eisen moeten voldoen. 

Eisen kunnen ook bij meer keuzes een rol spelen, omdat alternatieven stapsgewijs kunnen 

afvallen. De reconstructie bij een eis bij de ene keuze kan een aanwijzing vormen voor de 

reconstructie van een eis bij de andere keuze.

In de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad worden in een paragraaf voorafgaand 

aan de beleidskeuze de uitgangspunten van het beleid beschreven. Voor geluidhinder geldt de 

volgende regel (p. 8).

(7) Onverkort geldt de regel dat in gebieden die blijvend worden belast met een geluidsbelasting 

hoger dan 35 Kosteneenheden (Ke) in principe geen woningbouw mag plaatsvinden. 

De vrijwaringszone, zoals in het PASO is aangekondigd, is geëxpliciteerd tot de zone met een blij-

vende geluidsbelasting tussen de 30 en 35 Ke. In deze zone wordt woningbouw niet zonder meer 

uitgesloten maar zijn ‘zwaarwegende argumenten’ noodzakelijk om woningbouw toe te staan.

Een harde randvoorwaarde voor de geluidsbelasting wordt gevormd door de contour van 

35 Ke. De provincie hanteert de regel van 30 Ke, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om 

daarvan af te wijken. De reconstructie van de eis bij fragment (3) kan met behulp van deze 

informatie worden gepreciseerd als: ‘het is ten aanzien van geluidhinder aanvaardbaar om de 

eis te stellen dat de woonwijk in ieder geval buiten de 35 Ke-contour moet komen te liggen en 

in principe ook buiten de 30 Ke-contour’.

In de Tracévaststelling rijksweg 58 vindt een toetsing plaats aan een eis op het criterium 

leefklimaat (zie paragraaf 7.3.4 voor de reconstructie van het criterium). Aan de alternatieven 
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wordt de eis gesteld dat de problemen ten aanzien van het woon- en leefmilieu in de gemeente 

Oostburg, die de aanleiding vormden voor het project, in afdoende mate worden opgelost. Dat 

al dan niet aan die eis is voldaan, kan worden gereconstrueerd op basis van de informatie over 

het betreffende alternatief, aangevuld met de reconstructie van de eis in een andere passage.

Eerst valt het alternatief ‘handhaving bestaande situatie’ af, ‘omdat het de geconstateerde 

problemen niet oplost’. En vervolgens valt het nieuwe-wegalternatief af, omdat het ‘onvol-

doende verkeer uit de kern van Oostburg zou halen’:

(8) Vanuit de geconstateerde problemen op het gebied van het woon- en leefmilieu is een aantal moge-

lijke oplossingen geformuleerd: handhaving bestaande situatie, beperkte verbetering bestaande 

situatie, een rondweg waarbij vier uitvoeringsvarianten zijn uitgewerkt en een nieuwe weg-alter-

natief. Handhaving bestaande situatie, het zogenaamde nul-alternatief is als referentie-alternatief 

gebruikt omdat het de geconstateerde problemen niet oplost. Het nieuwe weg-alternatief was in 

eerste instantie slechts in beperkte mate uitgewerkt omdat dit enerzijds onvoldoende verkeer uit de 
kern Oostburg zou halen en anderzijds omdat […]

De reconstructie van de eisen kan plaatsvinden op basis van een tekstuele aanwijzing in de 

vorm van informatie over het alternatief. De reconstructie is hierna schematisch weergegeven:

rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

(ten aanzien van leefklimaat is het aan-

vaardbaar om een eis te stellen)

(het alternatief ‘handhaving bestaande situatie’ heeft op 

leefklimaat een onvoldoende beoordeling)

eisen t.a.v. criteria beoordelingen op de subcriteria

(ten aanzien van leefklimaat is het aan-

vaardbaar om de eis te stellen dat de 

problemen afdoende moeten worden 

opgelost)

TEKSTUELE AANWIJZING
‘handhaving bestaande situatie […] lost de 

geconstateerde problemen niet op’

De reconstructie van de eis bij bovenstaande keuze (het afvallen van ‘handhaving bestaande 

situatie’) vormt een aanwijzing voor de reconstructie van dezelfde eis bij de tweede keuze (het 

afvallen van het nieuwe-wegalternatief):
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rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

(ten aanzien van leefklimaat is het aan-

vaardbaar om een eis te stellen)

(het alternatief ‘handhaving bestaande situatie’ heeft op 

leefklimaat een onvoldoende beoordeling)

gestelde eisen t.a.v. criteria informatie over de alternatieven

MICRO-CONTEXTUELE AANWIJZING
(ten aanzien van leefklimaat is het aan-

vaardbaar om de eis te stellen dat de 

problemen afdoende moeten worden 

opgelost)

(het nieuwe-wegalternatief leidt niet tot een 

oplossing van de problemen ten aanzien van 

woon- en leefmilieu)

 \
TEKSTUELE AANWIJZING
‘het zou onvoldoende verkeer uit de kern van 

Oostburg halen’

Nog een voorbeeld van aanwijzingen voor de gestelde eisen in andere argumentatieve onder-

delen van het document, is het volgende fragment uit de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (zie 

ook paragraaf 9.5.3). Er wordt een keuze gemaakt uit de autowegalternatieven C1, C2 en C3. 

Gekozen wordt voor C1 en C3 als voorlopige maatregel, voorafgaand aan de aanleg van een 

autosnelweg (D1 of D3):

(9) Ook de lang slepende onduidelijkheid voor de regio vereist op korte termijn een uitvoerbare oplos-

sing. 

Hiervoor is gesteld dat een autosnelweg dient te worden aangelegd: de alternatieven D1 of D3. Dit 

is gebaseerd op het uitgangspunt dat de weg op termijn adequaat moet kunnen functioneren als 

onderdeel van het landelijk hoofdwegennet. Gegeven de noodzaak om op korte termijn te komen tot 
een oplossing van de meest urgente problemen wordt ervoor gekozen om als eerste fase dan ook een 

autoweg te realiseren (de alternatieven C1 of C3), inclusief daarbij het pakket behorende aanvul-

lende maatregelen. Hierbij worden de ergste knelpunten het eerst weggenomen. 
Het tijdstip van ombouw tot autosnelweg wordt bepaald door de ontwikkeling van de verkeersin-

tensiteiten.

In de eerste zin is aangegeven dat op korte termijn een uitvoerbare oplossing is vereist. Dit 

duidt op eisen ten aanzien van twee criteria: doeltreffendheid korte termijn en uitvoerbaar-

heid. Vervolgens wordt de eis ten aanzien van het eerste criterium geformuleerd: ‘Gegeven de 

noodzaak om op korte termijn te komen tot een oplossing van de meest urgente problemen…’. 

De eis is dat de problemen op korte termijn moeten worden opgelost.

Dat ook wordt getoetst aan de andere eis blijkt uit de formulering ‘ombouw tot autosnel-

weg’, waaruit de eis is af te leiden dat het mogelijk moet zijn om het autowegalternatief op 

den duur om te bouwen tot autosnelweg. Op basis hiervan kan het tweede criterium worden 

gepreciseerd tot technische uitvoerbaarheid. Een andere aanwijzing is aanwezig in een eerdere 

passage (micro-context). Voor ombouw tot autosnelweg moeten de tracés min of meer het-

zelfde zijn. Bij een vorige keuze is dat ook genoemd, maar dan ten aanzien van C1, C2 en C3, 

die vergelijkbaar zijn met D1, D2 en D3:
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(10) Keuze Lateraalkanaal – Napoleonswegtracé

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de aanleg van een autosnelweg noodzakelijk is. Op de 

middellange termijn kunnen de autowegalternatieven (C1, C2 en C3) de problemen oplossen. De 
tracés van de respectievelijke alternatieven lopen nagenoeg gelijk. 

Een verantwoorde analyse houdt in dat C1 wordt geselecteerd als voorlopige maatregel bij D1 

en C3 als voorlopige maatregel bij D3, omdat ze voldoen aan een eis op het criterium doeltref-

fendheid korte termijn (het alternatief moet op korte termijn de problemen oplossen) en aan 

een eis op het criterium technische uitvoerbaarheid (ombouw tot autosnelweg moet mogelijk 

zijn). 

criteria  – rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

(de te hante-

ren criteria zijn 

doeltreffendheid 

korte termijn en 

technische 

uitvoerbaarheid)

TEKSTUELE AANWIJZING
ten aanzien van doeltref-

fendheid korte termijn en ten 

aanzien van technische uit-

voerbaarheid is het aanvaard-

baar om een eis te stellen

(C1 en C3 hebben op doeltreffendheid korte termijn 

en technische uitvoerbaarheid een voldoende 

beoordeling)

gestelde eisen t.a.v. de criteria – informatie over de alternatieven 

TEKSTUELE AANWIJZING
ten aanzien van doeltreffendheid korte 

termijn is het aanvaardbaar om de eis 

te stellen dat op korte termijn moet 

worden gekomen ‘tot een oplossing 

van de meest urgente problemen’

TEKSTUELE AANWIJZING
‘C1 en C3 hebben tot gevolg dat de 

ergste knelpunten het eerst worden 

weggenomen’

(ten aanzien van technische uitvoer-

baarheid is het aanvaardbaar om de eis 

te stellen dat het technisch mogelijk 

moet zijn de weg om te bouwen tot 

autosnelweg (de lange-termijnoplos-

sing))

(bij de autowegalternatieven C1 en C3 

is het technisch mogelijk de weg om te 

bouwen tot autosnelweg)

  \
MICRO-CONTEXTUELE AANWIJZING
‘de tracés van de respectievelijke alter-

natieven lopen nagenoeg gelijk’

8.2.3 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context

Bij de reconstructie van gestelde eisen kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de 

macro-context en de intertekstuele context.
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Macro-contextuele aanwijzingen
In de macro-context kunnen bepaalde normen gelden voor de milieueffecten die mogen 

optreden. Er kan bijvoorbeeld een bepaalde geluidscontour zijn vastgesteld of een bepaalde 

toegestane mate van vervuiling. Eisen die in het besluit worden gehanteerd kunnen bijvoor-

beeld wettelijk zijn vastgelegd of voortkomen uit kaderstellend, juridisch gefundeerd beleid. 

Het kunnen ook eisen zijn die in het MER worden gesteld. In de analysestructuur is dit als volgt 

geformuleerd:

Ten aanzien van bepaalde criteria kunnen wettelijke eisen gelden, bijvoorbeeld ten aanzien van de milieu-

criteria. Ook kunnen eisen zijn vastgelegd in de richtlijnen. In het MER kunnen eisen zijn gehanteerd bij de 

selectie van de te onderzoeken alternatieven. Als de voorgenomen activiteit tot doel heeft een bestaand 

probleem op te lossen, dan kan een eis zijn dat dit probleem door het gekozen alternatief in afdoende 

mate wordt opgelost.

In de Tracévaststelling rijksweg 58 wordt verwezen naar eisen die in het MER zijn gesteld. In 

onderstaand fragment is aangegeven dat een rondwegvariant (KO4) als mogelijkheid afvalt, 

omdat deze ‘een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse alsmede versnippering 

[zou] opleveren’ (p. 2): 

(11) Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn drie 

varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse als-

mede versnippering opleveren.

De vierde variant valt af omdat deze niet voldoet aan een eis ten aanzien van de aantasting 

van het krekenstelsel en ten aanzien van versnippering. Deze selectie is in het MER gemaakt; 

dat document bevat aanwijzingen voor een precieze reconstructie.

Ook wordt in dit besluit gebruik gemaakt van de eis die in het MER is gehanteerd dat alter-

natieven een afdoende oplossing moeten bieden voor de problemen die in de huidige situatie 

bestaan ten aanzien van het leefklimaat in de gemeente Oostburg. Deze eis is in paragraaf 

8.2.2 besproken.

In hetzelfde besluit staat het argument dat de gemeente Oostburg en de provincie Zeeland 

variant KO1 ‘eveneens aanvaardbaar’ achten.

(12) De gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten deze variant eveneens aanvaardbaar. 

De formulering ‘aanvaardbaar’ kan erop wijzen dat er hier sprake is van een eis. De term heeft 

betrekking op het standpunt van de gemeente Oostburg en de provincie Zeeland: zij achten de 

variant aanvaardbaar. Het is echter de vraag of er een eis geldt ten aanzien van het criterium 

waarop optie KO1 hier wordt beoordeeld: het criterium bestuurlijk draagvlak. Wordt bedoeld 

dat KO1 voldoet aan de eis dat er bestuurlijk draagvlak voor de keuze moet zijn of dat KO1 een 

gunstige beoordeling heeft op het criterium? De tekst biedt hierover geen uitsluitsel. 

De macro-context maakt duidelijk dat er geen sprake hoeft te zijn van een vereiste. Het 

komt voor dat een gemeente de keuze van een minister niet steunt en dat uiteindelijk een 

aanwijzing via een daarvoor bestemde procedure nodig is. Er hoeft dus geen sprake te zijn 

van een eis op grond van institutionele aanwijzingen. Op grond van de plaats in de tekst, 
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tussen diverse beoordelingen waarbij sprake is van een ordinale beoordeling in termen van 

‘beter’ en ‘best’ en niet van een toetsing aan eisen, kan hier het best een beoordeling worden 

gereconstrueerd die daarmee overeenstemt, zoals KO1 is op bestuurlijk draagvlak beter dan 

KO2 en KO3.

Intertekstuele aanwijzingen: documenten gerelateerd aan de m.e.r.-procedure
Bij de reconstructie kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen in de intertekstuele con-

text in de vorm van documenten die een rol spelen in de m.e.r.-procedure. Als in het MER 

keuzes zijn gemaakt, neemt het bevoegd gezag die doorgaans over in het besluit, inclusief de 

motivering. Het MER biedt dus informatie die bruikbaar kan zijn voor de reconstructie van de 

betreffende afweging in het besluit.

In dit voorbeeld uit de Tracévaststelling rijksweg 58 valt KO4 als optie af, omdat de variant 

het krekenstelsel te veel aantast en tot versnippering leidt:

(13) Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn drie 

varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse als-
mede versnippering opleveren.

De formulering ‘een te grote aantasting’ wijst op het niet voldoen aan de eis, maar bij de for-

mulering ‘versnippering’ is dat niet het geval. Van hoeveel eisen is hier sprake? 

De tracénota/MER verschaft in dit geval intertekstuele aanwijzingen voor een nadere 

reconstructie. KO4 valt in dit rapport af. Het alternatief leidt op allerlei manieren tot versnip-

pering: het tracé doorsnijdt onder meer kreekstelsels, een grote open ruimtelijke eenheid, een 

ecologische hoofdstructuur, landbouwgrond (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 1991a, p. 97):

(14) Aan variant KO4 kleven verscheidene nadelen die bij de andere varianten niet of in veel mindere 

mate aanwezig zijn, te weten:

 – KO4 doorsnijdt enkele kreekstelsels […]; 

 – KO4 doorsnijdt een grote open ruimtelijke eenheid […];

 – …

Aan deze nadelen (op het criterium visueel-ruimtelijke structuur) worden in de tracénota/MER 

geen eisen of grenswaarden gesteld. Er worden ook voordelen van KO4 opgesomd en uitein-

delijk worden de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen (Rijkswaterstaat Directie Zeeland, 

1991a, p. 97):

(15) KO4 heeft ook enkele voordelen ten opzichte van de andere varianten: het tracé ligt ver weg van de 

waardevolle terp bij Oostburg en mijdt de Veerhoekpolder; er ontstaat minder geluidoverlast voor 

woningen langs de bestaande weg en in Draaiburg; enkele woningen langs de bestaande weg die 

bij verbreding mogelijk moeten verdwijnen worden gehandhaafd.

Deze voordelen wegen echter niet op tegen de nadelen van KO4. Daarom worden vooralsnog alleen 
varianten KO1, KO2 en KO3 nader uitgewerkt.

In de tracénota/MER wordt een afweging van de voor- en nadelen gemaakt, terwijl in het 

besluit wordt gesuggereerd dat een toetsing aan ten minste één eis heeft plaatsgevonden, 

namelijk een eis aan de mate van aantasting van het krekenstelsel ter plaatse. Het is mogelijk 
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dat het bevoegd gezag in het besluit de onderbouwing van de keuze niet overneemt, maar 

eigen argumentatie naar voren brengt voor het laten afvallen van variant KO4. De formu-

lering in het besluit wijst er echter op dat de argumentatie uit de tracénota/MER wel is 

overgenomen:

(16) Uiteindelijk zijn drie varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het kreken-

stelsel ter plaatse alsmede versnippering opleveren.

De puntkomma duidt op een toelichting bij de keuze die destijds is gemaakt voor de drie vari-

anten, evenals de formulering met ‘zou’. Dit is een reden om in het besluit uit te gaan van de 

afwegingswijze in de tracénota/MER en niet van een toetsing aan eisen. De conclusie moet 

zijn dat in het besluit de belangrijkste nadelen van KO4 worden samengevat. Bij de recon-

structie wordt het woordje ‘te’ (dat duidt op een toetsing aan een eis) buiten beschouwing 

gelaten.

Intertekstuele aanwijzingen: documenten gerelateerd aan de besluitvormingsprocedure
Bij de reconstructie kan ook gebruik worden gemaakt van teksten die deel uitmaken van de 

besluitvormingsprocedure.

In de Streekplanuitwerking IBF wordt een keuze gemaakt voor Heerenveen De Kavels als 

locatie voor een IBF:

(17) Verantwoording lokatiekeuze IBF

In de notitie “IBF, Verantwoording van de lokatiekeuze in retrospectief” hebben wij aangegeven 

waarom wij denken dat de lokatie Heerenveen De Kavels een aantrekkelijke locatie is voor groot-

schalige bedrijven om zich in Friesland te vestigen en waarom dit dus een goede lokatie is voor de 

realisatie van het IBF:

1. Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van 

andere potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig […];

2. Een goede zonering ten opzichte van gevoelige functies zoals wonen en natuur, is mogelijk (net 

als overigens bij andere potentiële lokaties in Friesland);

3. Wat betreft de aspecten landschap, ecologie, bodem en water wordt de lokatie Heerenveen De 

Kavels niet problematisch geacht […];

4. Een lokatie bij Heerenveen wordt op dit moment economisch gezien het meest kansrijk geacht; 

overigens zal door onze infrastructurele programma’s de concurrentiepositie voor het binnen-

halen van bedrijven in overig Friesland naar onze verwachting toenemen;

5. Deze lokatiekeuze sluit tevens aan bij de continue planologische lijn in ons beleid om meer 

grootschalige ontwikkelingen te concentreren bij één van de stedelijke centra in Friesland.

Met behulp van de notitie waarnaar wordt verwezen, zijn in paragraaf 7.3.4 de volgende cri-

teria gereconstrueerd: ontsluiting, zonering, fysieke gebiedskenmerken, economie en planolo-

gisch beleid. Alle beoordelingen op deze criteria betreffen voordelen van de gekozen locatie 

Heerenveen De Kavels. De formuleringen bij de punten 2, 3 en 5 zouden beoordelingen kun-

nen zijn die op de schaal ‘voldoende’/’onvoldoende’ zijn gemeten; hierbij kan er dus sprake 

zijn van een toetsing aan eisen. Bij zonering (punt 2) is het de vraag wat ‘is mogelijk’ bete-

kent: wordt bedoeld dat de locatie op dit punt voldoende is of is het een relatieve beoordeling, 
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bijvoorbeeld dat de locatie ‘gunstig’ is? Op fysieke gebiedskenmerken (punt 3) is de locatie ‘niet 

problematisch’. Dit kan betekenen dat het alternatief voldoet aan de eis dat een alternatief 

niet problematisch mag zijn voor het milieu. Bij planologisch beleid (5) zou dat ook het geval 

kunnen zijn, met als eis dat het alternatief moet aansluiten bij het planologisch beleid.

Het rapport waarin deze keuze oorspronkelijk werd verdedigd, de Notitie IBF, verschaft 

nadere informatie voor de reconstructie. Over de criteria zonering en fysieke gebiedskenmer-

ken wordt in de notitie het volgende opgemerkt (p. 10): 

(18) In de lijn van ons beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap hebben wij overwogen dat een 

locatie voor een IBF gekenmerkt dient te worden door: 

1. Een optimale zonering ten opzichte van gevoelige functies (wonen, natuur); 

2.  Fysieke gebiedskenmerken die de activiteiten toelaten zonder onevenredige belasting van 

bodem en water, natuur en landschap.

Ten aanzien van zonering lijkt gestreefd te worden naar optimalisering, wat niet duidt op een 

eis. Er staat echter ook dat de locatie door een optimale zonering ‘gekenmerkt dient te wor-

den’. Hieruit blijkt dat aan de locatie de eis wordt gesteld van een optimale zonering: er moet 

zowel voldoende bedrijfsruimte aanwezig zijn als voldoende milieuruimte (afstand tot ‘gevoe-

lige functies’). Dit sluit aan bij de formulering in het besluit: een goede (optimale) zonering is 

mogelijk. Ook ten aanzien van het criterium fysieke gebiedskenmerken is een eis gesteld, blijkt 

uit het vorige fragment: de activiteiten mogen geen onevenredige belasting zijn van bodem 

en water, natuur en landschap. Dit is ook eerder in de notitie aangegeven, bij de formulering 

van de oorspronkelijke zoekopdracht (Notitie IBF, p. 5):

(19) De opgave waarvoor wij hebben gestaan was dan ook om binnen Friesland een locatie te zoeken 

die:

* zo optimaal mogelijk beantwoordt aan de vestigingscriteria van bedrijven uit het betrokken 

marktsegment;

* past in de hoofdlijnen van ons planologisch en milieubeleid, en

* bestuurlijk haalbaar is.

Wij zijn ons er van bewust geweest dat deze benadering van de locatiekeuze niet op voorhand 

hoeft te leiden tot de locatie die uit milieuoogpunt maximaal scoort. Uitgangspunt en eis van onze 

kant was wel dat de beoogde, meest kansrijke locatie ruimschoots voldoet aan de te stellen milieu-
kwaliteitseisen.

De locatie moet aansluiten bij het bestaande milieubeleid. De locatie moet op milieu criteria 

zelfs ruimschoots aan de gestelde milieukwaliteitseisen voldoen.

Uit dit fragment is ook af te leiden dat een eis is gesteld ten aanzien van het criterium pla-

nologisch beleid: de locatie moet passen in de hoofdlijnen van het planologisch beleid. Ook uit 

een andere passage blijkt dat dit een ‘hard’ selectiecriterium is (Notitie IBF, p. 12):

(20) Zwaarwegend zijn de aansluiting op het snelwegennet, de kortere afstanden tot afzetmarkten en 

de omgevingskenmerken die goed kunnen aansluiten op de bedrijfsprofilering.

In die visie en met als voorselectie ons continue planologische beleid is onze keuze […]
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Op basis hiervan kan de volgende reconstructie worden gemaakt ten aanzien van de criteria 

zonering, fysieke gebiedskenmerken en planologisch beleid:

criteria  – rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

(de te hante-

ren criteria zijn 

ontsluiting, 

zonering, fysieke 

gebieds kenmerken, 

economie en pla-

nologisch beleid)

(ten aanzien van zonering, 

fysieke gebiedskenmerken 

en planologisch beleid is het 

aanvaardbaar om een eis te 

stellen)

(locatie Heerenveen De Kavels en de andere loca-

ties hebben op zonering een voldoende beoorde-

ling)

(locatie Heerenveen De Kavels heeft op fysieke 

gebiedskenmerken een voldoende beoordeling)

(locatie Heerenveen De Kavels heeft op planolo-

gisch beleid een voldoende beoordeling)

gestelde eisen t.a.v. de criteria – informatie over de alternatieven 

INTERTEKSTUELE AANWIJZINGEN

ten aanzien van zonering is het aanvaard-

baar om de eis te stellen dat de locatie 

‘gekenmerkt dient te worden door een 

optimale zonering’ 

ten aanzien van fysieke gebiedskenmerken 

is het aanvaardbaar om de eis te stellen 

dat ‘de locatie moet passen in de hoofdlij-

nen van ons milieubeleid’, dat wil zeggen 

dat de locatie: ‘ruimschoots moet voldoen 

aan de te stellen milieukwaliteitseisen’

ten aanzien van planologisch beleid is het 

aanvaardbaar om de eis te stellen dat de 

locatie ‘moet passen in de hoofdlijnen van 

ons planologisch beleid’

TEKSTUELE AANWIJZINGEN

‘een goede zonering ten opzichte van 

gevoelige functies zoals wonen en 

natuur, is mogelijk (net als overigens bij 

andere potentiële locaties in Friesland)’

‘locatie Heerenveen De Kavels wordt wat 

betreft landschap, ecologie, bodem en 

water niet problematisch geacht’

‘locatie Heerenveen De Kavels sluit aan 

bij de continue planologische lijn in ons 

beleid om meer grootschalige ontwik-

kelingen te concentreren bij één van de 

stedelijke centra in Friesland.’

8.3 De reconstructie van een gewichtverdeling over de criteria

Aan de criteria die in een afweging worden gehanteerd, kan kwalitatief of kwantitatief 

gewicht zijn toegekend. Bij kwalitatieve gewichten is aan een criterium al dan niet gewicht 

toegekend (nominale schaal) of is een rangorde bepaald, waarbij het ene criterium belangrij-

ker is dan het andere (ordinale schaal). Als een gewichtverdeling kwantitatief van aard is heeft 

elk criterium een bepaald percentage van het totale gewicht. Het onderdeel dat betrekking 

heeft op de gewichttoekenning heeft de volgende standaardvorm:
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Rol van de criteria: gewichttoekenning aan criteria
[criterium C

x
] [heeft gewicht G

y
]

De standaardvorm bestaat uit een criteriumcomponent en een gewichtscomponent.

8.3.1 Aanwijzingen in de tekst 

In het besluit kunnen aanwijzingen te vinden zijn dat aan de criteria gewicht is toegekend. Bij 

de analyse wordt er in principe van uitgegaan dat de criteria die bij de beoordeling zijn toege-

past allemaal even belangrijk zijn, tenzij er aanwijzingen zijn dat aan de afzonderlijke criteria 

verschillend gewicht is toegekend.

Aanwijzingen in het betreffende argumentatieve onderdeel 
Het onderdeel met de gewichttoekenning kan expliciet in de tekst aanwezig zijn. Het is dan te 

herkennen aan een formulering die verwijst naar de gewichtscomponent van het onderdeel, 

zoals de formuleringen ‘belangrijk’ of ‘zwaarwegend’. Een dergelijke aanwijzing is te vinden in 

onderstaand fragment uit de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid:

(21) De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate geba-
seerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden.

Het criterium faseringsmogelijkheden lijkt zwaarder mee te tellen dan andere criteria. De 

aanduiding ‘belangrijk’ vormt echter geen sterke aanwijzing voor een gewichtverdeling. Dat 

woord kan ook alleen betekenen dat een bepaald criterium een rol speelt in de afweging. In dit 

fragment uit de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem wordt het criterium planologische 

procedure aangekondigd als een factor met ‘een belangrijke rol’:

(22) Van belang is dus te bezien ten aanzien van welke locatie een vertraging kan ontstaan inzake de 

realisatie van de stortplaats.

Eén van de factoren die hierbij een rol speelt is de planologische procedure. Alhoewel de planolo-

gische inpassing geen belang is dat de Afvalstoffenwet beoogt te beschermen, speelt de planolo-

gische procedure in dit kader een belangrijke rol.

Een reconstructie maakt duidelijk dat planologische procedure een van de subpunten is bij het 

criterium continuïteit, en dat de beoordeling op dat criterium afhangt van het aantal belem-

meringen voor een tijdige realisering van het project dat ten aanzien van die subpunten 

aanwezig is (zie hiervoor paragraaf 7.4.2). Er is dus geen sprake van een ordinale gewichtver-

deling: het aantal subpunten ten aanzien waarvan een belemmering te verwachten is, wordt 

opgeteld en elk subpunt telt daarbij even zwaar mee.

Een formulering dat criteria of beoordelingen ‘belangrijk’ zijn, wijst niet altijd op een 

gewichttoekenning. Soms is er sprake van een hele andere rol, namelijk een toetsing aan eisen. 

Dit is het geval in het volgende voorbeeld uit de Streekplanherziening woningbouw Zaanstad:
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(23) Bij de bestuurlijke afweging of Assendelft-Noord een geschikte bouwlocatie is speelt de externe 

veiligheid en de mate van geluidhinder (inclusief de nachtvluchten) vanwege Schiphol een belang-
rijke rol. […]

Dat de externe veiligheid en de geluidhinder een belangrijke rol spelen, betekent hier dat er 

eisen zijn gesteld ten aanzien van deze criteria, zoals is toegelicht in paragraaf 8.2.1 (bij frag-

ment (1) en (3)).

Aanwijzingen in andere argumentatieve onderdelen
Aanwijzingen in het onderdeel ‘gewichttoekenning’ zijn vaak weinig eenduidig en op zichzelf 

niet voldoende om te bepalen welk gewicht er precies wordt toegekend. In de tekst kunnen 

ook andersoortige aanwijzingen worden gegeven:

 – formuleringen die wijzen op een gewichttoekenning;

 – de afwezigheid van een criterium in de afweging;

 – het verband tussen de beoordelingen en de keuze.

Deze aanwijzingen worden hierna toegelicht.

Formuleringen die wijzen op een gewichttoekenning

In het onderdeel ‘beoordelingen op de criteria’ kunnen formuleringen voorkomen die erop wij-

zen dat de criteria een bepaald gewicht hebben. In een van de beoordelingen in de Streekplan-

herziening IBF wordt het criterium ontsluiting ‘zwaarwegend’ genoemd: 

(24) Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van andere 

potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig (directe aansluiting op de hoofdtransportas over 

de weg naar Friesland, nabij een hoofdspoorverbinding, op kruispunt van nuts-infrastructuur);

De term ‘zwaarwegend’ houdt letterlijk in dat het criterium ontsluiting zwaar weegt, maar 

of dit criterium zwaarder weegt dan de andere criteria blijkt hier niet uit. Voor een precieze 

reconstructie zijn meer aanwijzingen nodig.

Als niet expliciet wordt gesproken over het gewicht van een criterium maar over zwaar-

wegende ‘argumenten’ of ‘overwegingen’, is het de vraag wat er precies zwaar weegt. Het is 

mogelijk dat het criterium belangrijk is, of dat het een beoordeling of een gevolg betreft dat 

aanzienlijk of significant is. In onderstaand fragment uit de Streekplanherziening woningbouw 

Zaanstad vormt de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, natuur cultuurhis-

torie, bodem en water een ‘zwaarwegend argument’ voor de keuze van de locatie:

(25) Zwaarwegende bestuurlijke argumenten in de locatiekeuze vóór Assendelft-Noord als nieuwe 

woonwijk zijn de relatief geringe betekenis van het gebied voor ecologie, natuur, cultuurhistorie, 

bodem en water.

Hier lijkt te zijn bedoeld dat de beperkte schade aan onder andere de natuur een belangrijke 

reden is om voor locatie Assendelft-Noord te kiezen, en niet dat de genoemde criteria relatief 

belangrijke criteria zijn.
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In onderstaande conclusie uit de Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem worden eerst 

nadelen en voordelen van de afgewogen locaties gegeven. Dan volgt een voordeel van de 

gekozen locatie Zweekhorst, dat wordt voorafgegaan door ‘mede gelet op’:

(26) Samenvattend kan worden gesteld dat vanuit milieuhygiënisch oogpunt er bezwaren bestaan ten 

aanzien van het realiseren van een onomkeerbare activiteit (het definitief op de bodem brengen 

van afvalstoffen) op de locatie Koningspleij-Noord.

Gelet op de continuïteit van de afvalverwijdering gaat zoals hiervoor gesteld de voorkeur uit naar 

de locatie Zweekhorst.

Omdat, gezien de ingebrachte informatie en de naar aanleiding van de aanvraag en het MER inge-

diende bezwaren en adviezen, de milieuhygiënische bezwaren ten aanzien van de locatie Zweek-

horst niet locatiegebonden zijn en kunnen worden weggenomen door het stellen van voorschriften 

en/of beperkingen, zijn wij van mening dat, mede gelet op het brede bestuurlijke draagvlak dat voor 
de locatie aanwezig is, de locatie Zweekhorst dient te worden ingericht als regionale stortplaats 

voor het samenwerkingsverband regio Arnhem.

De formulering ‘mede’ kan verwijzen naar een gewichttoekenning. Het is mogelijk dat het 

criterium bestuurlijk draagvlak minder zwaar meeweegt dan de andere criteria, en eerder een 

‘bijkomend voordeel’ is. De ondergeschikte plaats van het voordeel in een bijzin, ondersteunt 

deze interpretatie. Voor de reconstructie van een verschil in gewicht zijn echter meer of dui-

delijker aanwijzingen nodig. 

In onderstaand fragment uit de PKB HSL-Zuid wordt uiteindelijk uit drie opties (A1, WB3 en 

B3) gekozen voor tracé A1. In de vergelijkingstabel zijn de alternatieven op elf criteria beoor-

deeld. In de afweging wordt onderscheid gemaakt tussen criteria met een gering verschil tus-

sen de drie tracés en criteria met een groot verschil. Voor de reconstructie van het gewicht van 

de criteria met een gering verschil in beoordeling kan gebruik worden gemaakt van formule-

ringen in de tekst:

(27) Bij de afweging tussen de verschillende nieuwe-lijn-varianten voor het gedeelte ten noorden van 

Rotterdam, heeft het kabinet het volgende overwogen.

Kijken we in de overzichtstabel naar de aspecten: bereikbaarheid van de Randstad;

 – substitutie en vervoerswaarde;

 – exploitatieresultaat en

 – ruimtelijk economische effecten;

dan zit er een gering verschil tussen de drie nieuwe-lijn-varianten A1, B3 en WB3. Omdat tracé A1 

de kortste reistijd heeft, is deze op de genoemde punten iets beter. Tracé A1 biedt daardoor het 

meeste perspectief voor de toekomst en een wat betere uitgangspositie voor een verbetering van 

de bereikbaarheid en voor een grotere substitutie op het moment dat flankerend beleid wordt 

gerealiseerd.

De grote verschillen zitten echter in de aspecten:

 – ruimtelijke structuur;

 – bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkeling;

 – aanlegkosten;

 – land- en tuinbouw en 

 – jaar van ingebruikstelling.
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Van deze aspecten hebben, bij de uiteindelijke keuze tussen de drie overgebleven opties voor de 

aanleg van een nieuwe lijn, de tracés A1, WB3 en B3, voor het kabinet met name de volgende vier 

een doorslaggevende rol gespeeld: […]

Uitendelijk is het op grond van de navolgende motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, 

inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aangeduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht. 

[…]

De criteria met een klein verschil in beoordeling lijken geen rol te spelen in de eindafweging, 

wat blijkt uit de volgende formuleringen: ‘De grote verschillen zitten echter in de aspecten: 

[…]’. Het woord ‘echter’ duidt op een tegenstelling: het gaat uiteindelijk om de criteria met 

een groot verschil in beoordeling. Een andere aanwijzing, in de laatste alinea, is de formule-

ring ‘Van deze aspecten’, waarmee wordt verwezen naar de criteria met een groot verschil in 

beoordeling; hiervan hebben er vier een doorslaggevende rol gespeeld bij de eindkeuze. Over 

de criteria met geringe verschillen wordt bij de eindafweging niet meer gerept.

Het komt ook voor dat formuleringen in de subargumentatie lijken te verwijzen naar een 

gewichtverdeling, maar in feite betrekking hebben op een toetsing aan eisen: 

(28) Het argument, dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven omtrent de mogelijke beïnvloe-

ding op de lange termijn van de huidige waterwinningen rond de locatie Koningspleij, welke van 

grote maatschappelijke betekenis zijn, is van doorslaggevende aard, zodat moet worden geconclu-

deerd dat het ongewenst is de locatie Koningspleij-Noord te gebruiken voor de opslag van afval-

stoffen voor een oneindige termijn.

(29) Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbetering van de woon- en leefsitu-

atie betekent.

In bovenstaande voorbeelden wordt het feit dat een alternatief niet aan de gestelde eis vol-

doet als doorslaggevend of belangrijk gepresenteerd. De reconstructie van deze eisen is te 

vinden bij fragment (6) en (41) in dit hoofdstuk. De formulering wijst hier dus niet op een 

gewichttoekenning.

De afwezigheid van een criterium in de afweging 

Als een criterium dat bij de beoordeling van de alternatieven een rol speelt, ontbreekt in de 

uiteindelijke afweging, kan dat betekenen dat het criterium in die afweging geen gewicht 

heeft. Ik licht dit type aanwijzing toe aan de hand van voorbeelden uit twee besluiten.

In de eindafweging van de PKB HSL-Zuid speelt ‘met name’ een aantal criteria ‘een door-

slaggevende rol’ (zie fragment (29)). Het gaat om de criteria waarop de alternatieven veel van 

elkaar verschillen: 

(30) De grote verschillen zitten echter in de aspecten:

 – ruimtelijke structuur;

 – bestaand stedelijk gebied en stedelijke ontwikkeling;

 – aanlegkosten;

 – land- en tuinbouw en 

 – jaar van ingebruikstelling.
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Van deze aspecten hebben, bij de uiteindelijke keuze tussen de drie overgebleven opties voor de 

aanleg van een nieuwe lijn, de tracés A1, WB3 en B3, voor het kabinet met name de volgende vier 

een doorslaggevende rol gespeeld:

 – De inpassing in het Groene Hart;

 – De invloed op de verstedelijking;

 – De proceduretijd, die voor de verschillende opties verschilt;

 – De aanlegkosten, met inbegrip van de resterende kostenrisico’s.

[…]

Uitendelijk is het op grond van de navolgende motieven dat het kabinet kiest voor het tracé A1, 

inclusief de verbeteringen die in $ 4.3 zijn aangeduid en in hoofdstuk 5 nader worden toegelicht.

Een aantal criteria heeft ‘een doorslaggevende rol’ gespeeld, wat betekent dat ze bepalend 

zijn geweest voor de keuze. De formulering ‘met name’ kan alleen worden geïnterpreteerd als 

een versterking van ‘doorslaggevend’. De criteria met een groot verschil in beoordeling en de 

criteria met een doorslaggevende rol zijn in paragraaf 7.3.3 (Tabel 7.1) gereconstrueerd. Ook 

is bekeken van welke criteria de beoordelingen in de eindafweging zijn gepresenteerd. De 

resultaten zijn weergegeven in Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Criteria en beoordelingen in de eindafweging in de PKB HSL-Zuid

Criteria met een groot verschil 
in beoordeling

Criteria met een 
doorslaggevende rol

Criteria gepresenteerd 
in de eindafweging

Gereconstrueerde 
beoordelingen

‘ruimtelijke structuur’ (4) 4b 4b (A1, WB3 > B3)

‘bestaand stedelijk gebied en 
stedelijke ontwikkeling’ (5+6)

5+6 5+6 (A1 > WB3 > B3)

aanlegkosten (7) 7 –
[RECONSTRUCTIE]

(B3 > A1 > WB3)
of (B3, A1 > WB3)

jaar van ingebruikstelling (9) 9 9 A1 > (WB3, B3)

land- en tuinbouw (10) – 10 (WB3 > A1, B3)

Het criterium aanlegkosten (7) ontbreekt in de eindafweging, wat erop kan duiden dat dit cri-

terium daarin geen gewicht heeft. Uit de aankondiging dat dit criterium een doorslaggevende 

rol heeft gespeeld, valt af te leiden dat de aanlegkosten wel degelijk gewicht hebben. De afwe-

zigheid van een criterium in de afweging hoeft dus niet te betekenen dat het criterium niet 

meeweegt. In bovenstaand fragment kan uit formuleringen worden afgeleid dat het criterium 

aanlegkosten wel meetelt, maar niet in de afweging is gepresenteerd. Het criterium en de bij-

behorende beoordelingen zijn impliciet en moeten worden gereconstrueerd.

Een ander voorbeeld is afkomstig uit de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid. In dit fragment 

wordt een keuze gemaakt uit twee tracés voor de rijksweg op de westoever van de Maas: het 

Lateraalkanaaltracé en het Napoleonswegtracé. 

(31) De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate geba-

seerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden. Bij de bouw van het 
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bestaande viaduct in de kruising van de Napoleonsweg met de N68 is indertijd rekening gehouden 

met de aanleg van rijksweg 73 als autosnelweg. Keuze voor het Napoleonswegtracé brengt met 

zich mee dat de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond - Weert nabij Haelen als tunnel 

wordt uitgevoerd. Dit heeft voordelen ten aanzien van de geluidhinder en het ruimtebeslag van het 

regionale bedrijventerrein Windmolenbos bij Haelen. Voorts wordt de cultuurhistorische omgeving 

van kasteel Horn ontzien. Tegenover deze voordelen staat het verlies aan natuurgebied aan weers-

zijden van de Napoleonsweg (Beegderheide, Tuspeel en Heelderpeel).

Bij keuze voor het Lateraalkanaaltracé wordt de uitvoering van de aansluiting nabij Wessem uit-
voeringstechnisch moeilijk geoordeeld. Dat zelfde geldt voor de aansluiting op de A68 nabij Horn.

Conclusie
Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebeslag heeft 
het alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaaltracé.

De tracés worden beoordeeld op een zestal criteria in termen van een vergelijkende beoordeling. 

Een reconstructie, die wordt besproken in paragraaf 9.5.2, leidt tot het overzicht in Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Criteria en beoordelingen in de afweging van de tracés op de westoever

 
Criteria

Paarsgewijze 
vergelijking

Napoleonswegtracé
D3

Lateraalkanaaltracé
D2

faseringsmogelijkheden D3 > D2 (+) (-)

geluidhinder D3 > D2 + (-)

ruimtebeslag (Windmolenbos) D3 > D2 + (-)

cultuurhistorie D3 > D2 (+) (-)

natuurgebied D2 > D3 – (+)

technische uitvoerbaarheid D3 > D2 (+) (–)

Aanwijzingen voor een gewichttoekenning zijn in dit geval te vinden in een combinatie van 

formuleringen en de afwezigheid van bepaalde criteria in de afweging. Volgens de openings-

zin van het fragment vormen de faseringsmogelijkheden een belangrijk criterium: ‘De keuze 

[…] is in belangrijke mate gebaseerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten 

plaats vinden’. Behalve faseringsmogelijkheden zijn – zo blijkt uit de afweging in de conclusie – 

ook geluidhinder en ruimtebeslag van belang. In de afweging worden drie van de zes criteria 

genoemd. De drie andere criteria ontbreken, wat erop kan wijzen dat ze geen gewicht hebben 

gekregen.

Een andere aanwijzing wordt gevormd door de formulering ‘Op grond van de overwegin-

gen mogelijkheden tot fasering, […]’ (in de afsluitende conclusie). Er lijkt specifiek te worden 

verwezen naar de criteria en niet naar de voordelen op de criteria: er staat niet ‘op grond van 

de voordelen van D3 op de criteria faseringsmogelijkheden, geluidhinder en ruimtebeslag’. Dit 

ondersteunt de reconstructie van een gewichttoekenning aan maar drie van de zes criteria.
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Het verband tussen de beoordelingen en de keuze

Een derde soort aanwijzing voor een gewichttoekenning wordt gevormd door het verband 

tussen de beoordelingen en de keuze. Soms is, uitgaande van een bepaald overzicht met gere-

construeerde beoordelingen een gemaakte keuze alleen te verklaren als wordt uitgegaan van 

een bepaalde gewichttoekenning. Ik licht dit type aanwijzing toe aan de hand van het hier-

voor besproken fragment.

Een mogelijke verklaring voor de afwezigheid van drie beoordelingscriteria in de afweging 

in fragment (31) zou kunnen zijn dat deze criteria wel gewicht hebben, maar in de eindaf-

weging in de ‘Conclusie’ impliciet zijn gelaten. In bovenstaand overzicht met beoordelingen 

is echter te zien dat het gekozen alternatief D3 op de drie criteria die niet in de afweging 

zijn vermeld, twee voordelen (op cultuurhistorie en technische uitvoerbaarheid) en één nadeel 

(op natuurgebied) heeft. Deze beoordelingen vormen de volgende aanwijzing. Als deze twee 

voordelen een rol hebben gespeeld, zou het bevoegd gezag ze in de afweging zeker hebben 

genoemd. Kennelijk doen die twee positieve beoordelingen van het gekozen alternatief niet 

ter zake. De drie pluspunten die wel in de conclusie staan, zijn, ongeacht de oordelen op de 

overige criteria, voldoende reden om een voorkeur voor D3 uit te spreken. Dit wijst erop dat 

alleen deze drie criteria gewicht hebben en dat dus alleen de beoordelingen op deze criteria in 

de afweging zijn betrokken.

Een ander voorbeeld komt uit de PKB HSL-Zuid. Voor de eindafweging wordt aangekondigd 

dat een aantal criteria doorslaggevend is geweest:

(32) Van deze aspecten hebben, bij de uiteindelijke keuze tussen de drie overgebleven opties voor de 

aanleg van een nieuwe lijn, de tracés A1, WB3 en B3, voor het kabinet met name de volgende vier 

een doorslaggevende rol gespeeld:

 – De inpassing in het Groene Hart;

 – De invloed op de verstedelijking;

 – De proceduretijd, die voor de verschillende opties verschilt;

 – De aanlegkosten, met inbegrip van de resterende kostenrisico’s.

De formulering ‘doorslaggevend’ kan betrekking hebben op drie aspecten van de afweging:

1 het gewicht van de criteria: de vier genoemde criteria zijn samen doorslaggevend, ze 

wegen gezamenlijk zwaarder dan landbouw;

2 de beoordelingen op de criteria: de beoordelingen op de vier criteria zijn bepalend;

3 het gewicht en de beoordelingen samen: het saldo van A1 (gebaseerd op het gewicht van 

de criteria en de beoordelingen op die criteria) is gunstiger en dat komt met name door 

deze vier criteria en de beoordelingen daarop. 

De eerste optie ligt niet voor de hand, omdat dan geen rekening is gehouden met verschillen 

in de beoordeling van de alternatieven, en dat is onwaarschijnlijk. Dat de beoordelingen een 

rol spelen, kan worden opgemaakt uit de formulering in de opsomming in (32): hierin wordt 

niet alleen verwezen naar criteria, maar ook naar de effecten van de alternatieven, die de basis 

vormen voor de beoordelingen. Er staat bijvoorbeeld: ‘de proceduretijd, die voor de verschil-

lende opties verschilt’ en ‘de invloed op de verstedelijking’.

Voor een keuze uit de tweede en derde optie kan gebruik worden gemaakt van het ver-

band tussen de keuze voor A1 en de beoordelingen van de alternatieven, die hiervoor zijn 
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weergegeven in Tabel 8.1. Op de doorslaggevende criteria heeft A1 steeds een gunstige beoor-

deling; op criterium 7 is het voordeel minder groot, maar nog steeds gunstig. Op het niet-door-

slaggevende criterium landbouw scoort A1 minder dan de andere opties. De voordelen van 

A1 lijken in dit geval ‘doorslaggevend’ te zijn geweest. Optie 2 is goed te verantwoorden op 

basis van de tekst en op basis van het verband tussen de beoordelingen en de keuze. Optie 3 

zou op basis van het verband tussen beoordelingen en keuze ook een mogelijkheid zijn, maar 

voor de toekenning van een gewichtverdeling en een saldobepaling worden in de tekst geen 

verdere aanwijzingen gegeven. Op basis van aanwijzingen in de tekst is de conclusie dat in 

dit fragment de criteria dezelfde rol spelen en dat met ‘doorslaggevend’ wordt bedoeld dat de 

gunstige beoordelingen bepalend zijn geweest.

8.3.2 Aanwijzingen in de micro-context

Het is mogelijk dat in de micro-context aanwijzingen te vinden zijn voor de reconstructie van 

een gewichtverdeling. Het bevoegd gezag kan bijvoorbeeld in de inleiding van een besluit ver-

melden welke rol de criteria in de afweging spelen. In de PKB HSL-Zuid lijkt dit het geval te zijn:

(33) Het op grond van de in de tabel gepresenteerde feitelijkheden bepalen van een voorkeur voor één 

van de vier beschreven opties is niet eenvoudig. Een dergelijke keuze wordt ook niet alleen bepaald 

door het gepresenteerde vergelijkingsmateriaal. Inzichten en visies van bestuurlijke en politieke 

aard en daarmee het gewicht dat aan de verschillende aspecten wordt gehecht, bepalen uiteinde-

lijk de keuze. 

Dit is een aanwijzing dat bij het maken van de eindafweging toch gewichten een rol hebben 

gespeeld (zie optie 1 en 3 bij fragment (32). In de afweging zelf zijn echter onvoldoende aan-

wijzingen aanwezig om een dergelijke gewichtverdeling te reconstrueren. Op basis van de 

tekst is alleen optie 2 te verantwoorden.

8.3.3 Aanwijzingen in de macro-context en de intertekstuele context

Bij de reconstructie van een gewichtverdeling kan gebruik worden gemaakt van aanwijzingen 

in de macro-context en in de intertekstuele context.

Macro-contextuele aanwijzingen
In de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure geldt de wettelijke regel dat rekening moet worden 

gehouden met het milieubelang, dat wil zeggen met alle milieugevolgen die de voorgenomen 

activiteit kan hebben. De milieugevolgen moeten dus gewicht hebben in de afweging. Over 

de verdeling van gewicht zijn geen wettelijke regels opgenomen. Wel is het mogelijk dat het 

bevoegd gezag hierover een uitspraak doet in de richtlijnen voor het MER. In de analysestruc-

tuur is dit als volgt geformuleerd:
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Over de rol van de criteria in de afweging (een gewichtverdeling over de criteria of te stellen eisen) is 

wettelijk bepaald dat rekening moet worden gehouden met alle milieugevolgen, ofwel dat alle milieu-

criteria gewicht hebben in de afweging. Welk gewicht dat moet zijn, ligt niet vast. Over de rol van de 

criteria kunnen uitgangspunten zijn opgenomen in de richtlijnen voor het MER.

In de Streekplanuitwerking IBF neemt het bevoegd gezag een keuze over uit een eerdere noti-

tie. Het draagt daarvoor een aantal punten aan die tot de subargumentatie met betrekking 

tot de voor- en nadelen behoren:

(34) Verantwoording lokatiekeuze IBF

In de notitie “IBF, Verantwoording van de lokatiekeuze in retrospectief” hebben wij aangegeven 

waarom wij denken dat de lokatie Heerenveen De Kavels een aantrekkelijke locatie is voor groot-

schalige bedrijven om zich in Friesland te vestigen en waarom dit dus een goede lokatie is voor de 

realisatie van het IBF:

1. Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van 

andere potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig […];

2. Een goede zonering ten opzichte van gevoelige functies zoals wonen en natuur, is mogelijk (net 

als overigens bij andere potentiële lokaties in Friesland);

3. Wat betreft de aspecten landschap, ecologie, bodem en water wordt de lokatie Heerenveen De 

Kavels niet problematisch geacht […];

4. Een lokatie bij Heerenveen wordt op dit moment economisch gezien het meest kansrijk geacht; 

overigens zal door onze infrastructurele programma’s de concurrentiepositie voor het binnen-

halen van bedrijven in overig Friesland naar onze verwachting toenemen;

5. Deze lokatiekeuze sluit tevens aan bij de continue planologische lijn in ons beleid om meer 

grootschalige ontwikkelingen te concentreren bij één van de stedelijke centra in Friesland.

Vervolgens wordt verslag gedaan van de resultaten van het milieuonderzoek, die in het MER 

zijn opgenomen (Streekplanuitwerking IBF, p. 10): 

(35) EINDVERGELIJKING LOKATIE-ALTERNATIEVEN OP GROND VAN SCORES EN RANGORDE

LOKATIES NATUURLIJK MILIEU WOON- EN LEEFMILIEU MOBILITEIT

Drachten  37 (2)  30 (4)  55 (3)

Heerenveen-Joure  17 (4)  40 (2-3)  50 (4)

Heerenveen-Kavels  32 (3)  40 (2-3)  60 (2)

Leeuwarden  52 (1)  60 (1)  80 (1)

 Bron: MER Streekplanuitwerking IBF; DHV, november 1994.

Uit de vergelijking in de tabel blijkt dat de locatie Leeuwarden wat betreft de milieugevolgen 

het meest gunstig is. Het bevoegd plaatst hier wel een aantal kanttekeningen bij, waarmee 

het de beoordeling van Leeuwarden relativeert (zie ook fragment (114) in paragraaf 7.5.1). De 
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conclusie luidt vervolgens dat de keuze voor Heerenveen De Kavels ‘ook vanuit milieu-overwe-

gingen te verdedigen is’: 

(36) De eindvergelijking leidt tot de conclusie dat realisatie van het IBF bij Leeuwarden qua milieuge-

volgen het gunstigst is. Hierbij kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. […] Mede gezien 

deze kanttekeningen zijn wij van mening dat onze keuze voor een lokatie ten oosten van Heerenveen 
als IBF-lokatie ook vanuit milieu-overwegingen te verdedigen is.

Welke rol kent het bevoegd gezag hiermee toe aan de resultaten in de tabel en de daarin 

gehanteerde criteria? Een eerste mogelijkheid is dat het bevoegd gezag bedoelt dat Heeren-

veen De Kavels vanuit milieuoogpunt aan de eisen voldoet. In de tekst zijn echter geen aan-

wijzingen te vinden voor een toetsing aan milieueisen. Een tweede optie is dat het bevoegd 

gezag met de conclusie bedoelt dat Heerenveen De Kavels in milieuopzicht net zo goed of 

beter is dan de andere locaties. Deze interpretatie wijkt echter nogal af van de resultaten in 

de tabel: Leeuwarden is op alle criteria het beste alternatief. Het bevoegd gezag heeft hier wel 

kanttekeningen bij, maar de kans bestaat dat het bevoegd gezag op deze manier een te sterke 

uitspraak in de schoenen wordt geschoven.

De derde mogelijkheid is dat in de afweging zowel de beoordelingen in de Notitie IBF als de 

MER-resultaten en de overwegingen van het bevoegd gezag zijn betrokken. Deze mogelijkheid 

is het meest conform de bedoeling van de m.e.r.-regeling. Een alternatief hoeft niet het beste 

te zijn voor het milieu, het milieubelang hoeft niet zwaarder te wegen dan andere belangen, 

maar het moet wel gewicht hebben in de afweging. De rol van het milieubelang volgens de 

m.e.r.-regeling vormt een macro-contextuele aanwijzing voor de reconstructie. Op basis hier-

van kan worden gereconstrueerd dat zowel de criteria in de Notitie IBF als de milieu criteria in 

het MER gewicht hebben in de afweging. Het bevoegd gezag bedoelt dan dat Heerenveen De 

Kavels in milieuopzicht misschien iets minder gunstig is, maar dat de locatie andere voorde-

len heeft die dit nadeel compenseren. Indien rekening wordt gehouden met zowel de milieu-

criteria in het MER als de criteria in de Notitie IBF, gaat de voorkeur dan ook uit naar locatie 

Heerenveen De Kavels.

Intertekstuele aanwijzingen: documenten gerelateerd aan de m.e.r.-procedure en de 
besluitvormingsprocedure
Documenten die deel uitmaken van de m.e.r-procedure of die zijn gerelateerd aan de besluit-

vormingsprocedure kunnen aanwijzingen bevatten voor een toekenning van gewicht aan de 

criteria. In de Streekplanuitwerking IBF wordt de keuze uit de Notitie IBF overgenomen. In het 

eerste argument wordt een beoordeling gegeven op het criterium ontsluiting (uitgebreider 

weergegeven bij fragment (34)):

(37) Vanuit de zwaarwegende factor ontsluiting is een lokatie bij Heerenveen ten opzichte van andere 

potentiële lokaties in Friesland het meest gunstig […]

In de tekst wordt een aanwijzing gegeven voor de rol van het criterium ontsluiting: het is een 

‘zwaarwegende factor’. Het criterium weegt zwaar of zwaarder dan de andere criteria. In de 

Notitie IBF wordt de ontsluiting een kernfactor genoemd (Notitie IBF, p. 5):
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(38) Wij hebben bij de overweging op welke locatie wij ons initiatief voor realisatie van een IBF zouden 

moeten richten op voorhand een zwaarwegende betekenis toegekend aan de vestigingscriteria 

van de te verwerven bedrijven. […] Kernfactor hierin is de aansluiting op het hoofdsnelwegennet.

Dit is een intertekstuele aanwijzing dat aan dit criterium een groot gewicht is toegekend. 

Hoe groot dat gewicht precies is, kan alleen in combinatie met andere aanwijzingen worden 

gereconstrueerd.

8.4 De reconstructie van de beslisregel

8.4.1 Aanwijzingen voor de reconstructie

Als er duidelijkheid bestaat over de rol van de criteria, kan de argumentatie met betrekking 

tot de beslisregel worden gereconstrueerd: de beslisregel en het toetsingsresultaat, dat bij 

bepaalde regels wordt ondersteund door de uitkomst van een bewerking. Deze onderdelen 

worden in besluiten doorgaans niet expliciet gepresenteerd. Als ze wel worden vermeld, 

gebeurt dat op een weinig duidelijke manier. In onderstaande voorbeelden wordt vermeld dat 

de keuze is gemaakt op basis van een ‘afweging van belangen’:

(39) Na afweging van alle belangen heeft de variant KO1 mijn voorkeur.

De formulering doet vermoeden dat een compensatorische beslisregel is toegepast, waarbij 

beoordelingen elkaar kunnen compenseren, en dat een weging heeft plaatsgevonden, maar 

welke beslisregel het precies betreft, blijkt hier niet uit. In de tracénota/MER over rijksweg 58 

is bij de keuze om KO4 te laten afvallen (die in het besluit is overgenomen) het toetsingsresul-

taat in een vergelijkbare algemene formulering aangegeven:

(40) Deze voordelen wegen echter niet op tegen de nadelen van KO4. Daarom worden vooralsnog alleen 

varianten KO1, KO2 en KO3 nader uitgewerkt.

KO4 valt af omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. Het is mogelijk dat daarbij 

gewicht aan de criteria is toegekend, maar er kan ook een optelsom zijn gemaakt van voor- en 

nadelen.

Aanwijzingen in de tekst, micro-context en intertekstuele context die direct betrekking 

hebben op de argumentatie met betrekking tot de beslisregel zijn heel beperkt en bovendien 

niet erg informatief. Ook de macro-context biedt bij de reconstructie weinig houvast. Als voor 

een project bepaalde wettelijke eisen gelden, dan moet daaraan worden getoetst. Er kan over 

de beslisregels ook iets zijn bepaald in de richtlijnen voor het MER. In de analysestructuur is 

dit als volgt geformuleerd:

Welke beslisregel het bevoegd gezag moet hanteren bij het maken van afwegingen voor de benodigde 

keuzes is niet in het algemeen wettelijk bepaald. Als ten aanzien van een of meer criteria eisen zijn 

gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van milieunormen, dan moet (bij een van de keuzes) een toetsende regel 

worden toegepast. Ook is het mogelijk dat een uitgangspunt is vastgelegd in de richtlijnen voor het MER,
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bijvoorbeeld dat een regel op basis van een toetsing aan eisen wordt toegepast, of dat de voor- en nadelen 

van de alternatieven op een andere manier tegen elkaar zullen worden afgewogen.

Omdat de aanwijzingen die direct betrekking hebben op de argumentatie met betrekking 

tot de beslisregel heel beperkt zijn, moet de reconstructie grotendeels worden gebaseerd op 

de andere, reeds gereconstrueerde onderdelen van de argumentatie. De subargumentatie 

met betrekking tot de beoordelingen en eventuele eisen of gewichten en het standpunt met 

betrekking tot de gemaakte keuze vormen hierbij belangrijke aanknopingspunten. Het over-

zicht met gereconstrueerde beoordelingen wordt als vertrekpunt genomen. Dit biedt inzicht 

in de voor- en nadelen van de alternatieven, het type beoordelingen (het meetniveau) dat is 

toegekend en – bij vergelijkende beoordelingen per criterium – in de wijze van informatiever-

werking. Ook de gereconstrueerde rol van de criteria en concrete eisen of een gewichtverde-

ling bieden informatie over de gehanteerde beslisregel. 

Daarnaast kan gericht worden gelet op aanwijzingen in de presentatie van de subar-

gumentatie in de tekst. De volgorde waarin de beoordelingen worden gepresenteerd kan 

de benodigde duidelijkheid bieden over de wijze van verwerking. Specifieke formuleringen 

kunnen aanknopingspunten vormen voor de reconstructie van de criteriumcomponent en 

de beoordelingscomponent. Hebben beoordelingen de vorm ‘beste’, dan is dat bijvoorbeeld 

een teken dat het in het keuzeprincipe om superieure beoordelingen op een criterium gaat. 

Dat bepaalde voor- of nadelen impliciet zijn gelaten, kan soms goed worden verklaard aan de 

hand van een kandidaat voor het keuzeprincipe: het betreft dan beoordelingen die passen bij 

het principe, maar niet de sterkste argumenten vormen. Als de beoordelingen niet op pre-

cies dezelfde schaal zijn gemeten, kan bekeken worden of het verantwoord is om deze meer 

op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt bepaald of er al dan niet sprake is van een regel 

met een compensatorisch karakter, waarbij de beoordelingen elkaar kunnen compenseren en 

waarbij een bewerking wordt uitgevoerd.

Uit de beschikbare aanwijzingen kan vervolgens worden afgeleid op basis van welk prin-

cipe de keuze in de tekst tot stand is gekomen. Daarvoor moeten de beoordelingen worden 

gegeneraliseerd op een manier die aansluit bij de gemaakte keuze. Als het keuzeprincipe is 

verhelderd, kan het toetsingsresultaat worden gereconstrueerd. Op basis van het toetsings-

resultaat en het standpunt met betrekking tot de keuze kan vervolgens de beslisregel worden 

gereconstrueerd met behulp van een ‘als (argument), dan (standpunt)’-uitspraak.

Het is de bedoeling om uiteindelijk tot een reconstructie van de argumentatie te komen 

die zo goed mogelijk weergeeft waar de schrijver aan gebonden kan worden geacht. Dat vormt 

de leidraad in het pragma-dialectisch analyse-instrument. De argumentatie wordt daarbij in 

argumentatief opzicht zo sterk mogelijk geïnterpreteerd en gereconstrueerd (Van Eemeren & 

Grootendorst, 2004, pp. 115-117). Daardoor wordt maximaal recht gedaan aan dialectische 

redelijkheid en krijgt de schrijver in dialectisch opzicht zo veel mogelijk krediet.94 De recon-

structie moet op basis van de analysestructuur en de gevonden aanwijzingen in de tekst en 

context (en daarnaast algemene en specifieke achtergrondkennis) te verantwoorden zijn.

94 In de pragma-dialectische argumentatietheorie zijn maximaalstrategieën ontwikkeld die kunnen worden 
toegepast in geval van twijfel over de strekking van uitspraken en over de te reconstrueren argumentatie-
vorm (Van Eemeren et al., 1983, pp. 143-144; Van Eemeren & Grootendorst, 2004, pp. 115-117). Ik licht de 
strategieën kort toe in paragraaf 3.2.
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Soms lijken er op basis van het overzicht met beoordelingen op het eerste gezicht meer 

kandidaten te zijn er voor de reconstructie van het keuzeprincipe. In de tekst moet dan wor-

den nagegaan of voor een van beide opties beslissende aanwijzingen te vinden zijn. De stra-

tegie om de argumentatie zo sterk mogelijk te interpreteren kan ook uitsluitsel bieden. Op 

voorhand is niet te zeggen of de ene beslisregel het betoog sterker maakt dan de andere; dat 

hangt ook af van situationele factoren en van de precieze voor- en nadelen in de subargumen-

tatie. Als er voor meer kandidaten aanwijzingen te vinden zijn, moet worden gekozen voor de 

beslisregel waaraan het bevoegd gezag op basis van de tekst in ieder geval aan kan worden 

gehouden.

De reconstructie wordt hierna apart uitgewerkt voor niet-compensatorische regels en 

voor compensatorische regels.

8.4.2 De reconstructie van een niet-compensatorische beslisregel

De argumentatie met betrekking tot een niet-compensatorische beslisregel bestaat uit de 

onderdelen ‘toetsingsresultaat’ en ‘beslisregel’. Deze hebben de volgende standaardvorm:

NIET-COMPENSATORISCHE REGEL

toetsingsresultaat 
[alternatief A

1
] [heeft…] [op criterium/criteria type X] […een beoordeling type Y] [en de alternatieven A

2
…

A
n
 hebben dat niet]

(‘) beslisregel
[als een alternatief] [op criterium/criteria type X] [een beoordeling type Y heeft], [dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur] [boven andere alternatieven]

De standaardvormen bestaan uit een aantal componenten. De alternatievencomponenten 

kunnen worden afgeleid uit het reeds gereconstrueerde standpunt met betrekking tot de 

keuze. Bij niet-compensatorische regels moeten daarnaast de volgende twee componenten 

worden gereconstrueerd: de criteriumcomponent [op criterium/criteria type X] en de beoor-

delingscomponent [een beoordeling type Y]. Deze twee componenten bepalen het keuzeprin-

cipe van de beslisregel.

De componenten krijgen voor verschillende beslisregels een verschillende invulling. 

Voor de criteriumcomponent [op criterium/criteria type X] bestaan ten minste de volgende 

mogelijkheden: 

 – op alle criteria;

 – op het grootste aantal criteria;

 – op het belangrijkste / op een na belangrijkste / minst belangrijke criterium;

 – op ten minste / hoogste één criterium;

 – op criteria ten aanzien waarvan een eis is gesteld;

 – op geen enkel criterium.
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De beoordelingscomponent [een beoordeling type Y] kan onder meer op de volgende manie-

ren worden ingevuld:

 – de beste / een superieure beoordeling;

 – een gelijkwaardige beoordeling;

 – een voldoende / onvoldoende beoordeling;

 – de slechtste beoordeling.

Voor enkele niet-compensatorische beslisregels is hieronder weergegeven op welke wijze de 

criteriumcomponent en de beoordelingscomponent zijn ingevuld:

conjunctieve regel: als een alternatief [op de criteria ten aanzien waarvan een eis is 

gesteld] [een beoordeling ‘voldoende’] heeft, dan heeft dat alternatief 

de voorkeur boven andere alternatieven

dominantieregel: als een alternatief [op minimaal één criterium] [de beoordeling ‘het 

beste’] heeft [en op de overige criteria] [even goed is als de andere 

alternatieven], dan heeft dat alternatief de voorkeur boven die 

andere alternatieven

lexicografische regel: als een alternatief [op het belangrijkste criterium] [de beoordeling 

‘het beste’] heeft, dan heeft dat alternatief de voorkeur boven andere 

alternatieven

Bij niet-compensatorische regels kan sprake zijn van een gewichttoekenning, bijvoorbeeld 

bij de lexicografische beslisregel. In paragraaf 8.3 heb ik laten zien dat in de geanalyseerde 

besluiten verschillende uitspraken voorkomen die verwijzen naar de toekenning van een 

gewichtverdeling. Deze uitspraken kunnen echter zo vaag zijn dat er geen reconstructie op 

kan worden gebaseerd. Als de aanwijzingen voor een gewichtverdeling niet sterk genoeg zijn, 

moet worden gekozen voor de reconstructie van een beslisregel zonder gewichtverdeling die 

wel goed kan worden verantwoord.

De reconstructie van de beslisregel en het toetsingsresultaat wordt hierna gedemonstreerd 

aan de hand van twee voorbeelden uit de Tracévaststelling rijksweg 58.

(41) Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn voor- 

en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbetering van 

de woon- en leefsituatie betekent.

In bovenstaand fragment wordt een keuze gemaakt uit vier kernomleidingsvarianten en 

het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ (het nulplusalternatief), waarbij het laatste 

alternatief afvalt. Op basis van de reconstructie in paragraaf 7.3.4 is vast te stellen dat het 

alternatief wordt beoordeeld op het criterium leefklimaat. Ten aanzien van dat criterium is 

de eis gesteld dat de problemen afdoende moeten worden opgelost (zie paragraaf 8.2.2). 

Het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ heeft op leefklimaat een onvoldoende beoor-

deling. Uitgaande van een systematische beoordeling kan voor de andere alternatieven de 

beoordeling worden gereconstrueerd dat deze wel voldoen aan deze eis. Uit de beoordelingen 

en de gemaakte keuze kan het volgende keuzeprincipe worden afgeleid: er is gekozen voor 



273

alternatieven die [op de criteria ten aanzien waarvan een eis is gesteld] [de beoordeling ‘vol-

doende’] hebben. Dit keuzeprincipe vormt de kern van de conjunctieve beslisregel. Op basis 

van dit principe kan het argument met betrekking tot het toetsingsresultaat worden gere-

construeerd, en vervolgens het verzwegen argument met betrekking tot de beslisregel. De 

argumentatiestructuur kan als volgt worden opgesteld:

(1)

(van het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ en KO1, KO2, KO3 en KO4 hebben KO1, KO2, KO3 en 

KO4 de voorkeur boven het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’)

(…1) (van het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ en KO1, KO2, KO3 en KO4 voldoen alleen KO1, 

KO2, KO3 en KO4 aan de eisen)

(…1a) (het te hanteren criterium is leefklimaat)

(…1b) (het is aanvaardbaar om ten aanzien van leefklimaat een eis te stellen)

(…1c) (het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ heeft op leefklimaat een onvoldoende 

beoordeling)

(…1a) (ten aanzien van leefklimaat is het aanvaardbaar om de eis te stellen dat de proble-

men afdoende moeten worden opgelost)

…1b het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ leidt niet tot een wezenlijke verbete-

ring van de woon- en leefsituatie

(…1d) (de varianten KO1, KO2, KO3 en KO4 hebben op leefklimaat een voldoende beoordeling)

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft dat alternatief de 

voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

De eindafweging vindt plaats in onderstaand fragment, waarbij wordt gekozen voor variant 

KO1:

(42) Na afweging van de voor- en nadelen van de drie varianten heb ik uiteindelijk gekozen voor de vari-

ant die het dichtst bij de bebouwde kom van Oostburg is gelegen. Deze variant heeft met de andere 

varianten het voordeel dat het doorgaande verkeer om Oostburg wordt geleid. Ten opzichte van 

de beide andere varianten heeft deze variant bovendien het voordeel van een geringere versnip-

pering. Het gebied ten noorden van Oostburg is een open poldergebied. Ik acht het van belang dat 

de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft. De variant KO1 snijdt een geringer deel 

van het polderlandschap af dan de beide overige varianten. Bovendien is deze variant ook voor de 

landbouw het meest gunstig. De gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten deze vari-

ant eveneens aanvaardbaar. In het MER is deze variant aangemerkt als het meest milieuvriendelijk 

alternatief vanuit de invalshoek woon- en leefmilieu.

De beoordelingen van de drie varianten zijn in hoofdstuk 7 gereconstrueerd (Tabel 7.9). Ze 

worden hieronder weergegeven in Tabel 8.3. De beoordelingen op leefklimaat en bestuurlijk 

draagvlak zijn daarbij, uitgaande van een systematische beoordeling, afgestemd op de andere 

vergelijkende beoordelingen (zie voor bestuurlijk draagvlak ook fragment (12) in dit hoofdstuk).
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Tabel 8.3 Overzicht met beoordelingen in de eindafweging in de Tracévaststelling rijksweg 58

criterium
beoordeling kernomleidingsvarianten KO1, KO2, KO3

verkeerskundige aspecten
[zes aspecten] (de varianten zijn gelijkwaardig)

milieuaspecten

visueel-ruimtelijke structuur (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

leefklimaat (KO1, KO2 en KO3 hebben een gelijkwaardige beoordeling)

geomorfologie (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

[negen andere milieuaspecten] (de varianten zijn gelijkwaardig)

MMA KO1 is iets beter dan KO2 en KO3

overige aspecten

landbouw KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3

recreatie (KO1 is iets minder ongunstig dan KO2 en KO3)

[drie andere aspecten] (de varianten zijn gelijkwaardig)

bestuurlijk draagvlak (KO1 is gunstiger dan KO2 en KO3)

kosten

uitvoeringskosten (de varianten zijn gelijkwaardig (voor dezelfde uitvoeringswijze))

KO1 is ten opzichte van KO2 en KO3 op een aantal criteria iets gunstiger (of minder ongun-

stig). Op bestuurlijk draagvlak is KO1 gunstiger. Op de overige criteria zijn de beoordelingen 

gelijkwaardig. De beoordelingen zijn in de tekst per criterium (intradimensionaal) toegekend. 

Aan de beoordelingen is niet te zien of ze elkaar kunnen compenseren, want KO1 heeft geen 

nadelen. Een aanvullende aanwijzing is dat in de tekst bij de beoordeling op landbouw de for-

mulering ‘het meest gunstig’ is gebruikt, waaruit kan worden opgemaakt dat het van belang 

is welk alternatief superieur is op een criterium. 

Uit het overzicht en de extra aanwijzingen is af te leiden dat KO1 is gekozen voor het 

alternatief dat op ten minste één criterium de beoordeling ‘het beste’ heeft en op de overige 

criteria de beoordeling ‘even goed’. Dat is het keuzeprincipe van de dominantieregel. Dit 

principe verklaart ook waarom een groot aantal beoordelingen impliciet is in de tekst: deze 

niet-onderscheidende beoordelingen maken wel deel uit van de afweging maar zijn niet 

beslissend bij het maken van de keuze. Vervolgens kan een reconstructie worden gemaakt 

van het toetsingresultaat (‘KO1 heeft op ten minste één criterium de beoordeling ‘het beste’ 

en op de overige beoordeling ‘even goed’) en de beslisregel. Het resultaat is de volgende 

argumentatiestructuur:
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1

KO1 heeft de voorkeur (boven KO2, KO en KO3)

(…1) (KO1 is op minimaal één criterium het beste en op de overige criteria even goed als KO2 en KO3)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn [zes verkeerskundige aspecten], visueel-ruimtelijke structuur, 

leefklimaat, geomorfologie, [negen andere milieuaspecten], MMA, landbouw, recreatie, [drie 

‘overige’ aspecten], bestuurlijk draagvlak, uitvoeringskosten)

(…1b) (op visueel-ruimtelijke structuur is KO1 beter (minder ongunstig) dan KO2 en KO3)

…1a KO1 leidt tot minder versnippering dan KO2 en KO3

…1a het is een open poldergebied

…1b KO1 snijdt een geringer deel van het polderlandschap af dan de beide overige 

varianten

…1b het is van belang dat de aantasting van dit gebied zoveel mogelijk beperkt blijft

(…1c) (op geomorfologie is KO1 beter dan KO2 en KO3)

…1d op landbouw is KO1 beter dan KO2 en KO3

(…1e) (op recreatie is KO1 beter dan KO2 en KO3)

(…1f) (op bestuurlijk draagvlak is KO1 beter dan KO2 en KO3)

…1 de gemeente Oostburg en de provincie Zeeland achten variant KO1 aanvaardbaar

…1g op MMA is KO1 beter dan KO2 en KO3

(…1h) (op de verkeerskundige aspecten, leefklimaat, [negen andere milieuaspecten], [drie ‘overige’ 

aspecten] en uitvoeringskosten zijn KO1, KO2 en KO3 even goed)

(…1’) (als een alternatief op minimaal één criterium het beste is en op de overige criteria even goed als 

de andere alternatieven, dan heeft dat alternatief de voorkeur boven die andere alternatieven)

8.4.3 De reconstructie van een compensatorische beslisregel

De argumentatie met betrekking tot een compensatorische beslisregel bestaat uit de onder-

delen ‘toetsingsresultaat’, ‘beslisregel’ en daarnaast de ‘uitkomst van een rekenkundige 

bewerking’, die het toetsingsresultaat ondersteunt. De onderdelen hebben de volgende 

standaardvormen:

COMPENSATORISCHE REGEL

toetsingsresultaat
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst type U van bewerking B op basis van de benodigde gegevens] [en de 

alternatieven A
2
…A

n
 hebben dat type uitkomst niet]

(‘) beslisregel
[als een alternatief] [uitkomst type U heeft van bewerking B op basis van de benodigde gegevens], [dan 

heeft dat alternatief de voorkeur] [boven andere alternatieven]

uitkomst van een rekenkundige bewerking
[alternatief A

1
] [heeft uitkomst U1 van bewerking B op basis van de benodigde gegevens],… [alt A

n
] 

[heeft uitkomst U
n
 van bewerking B op basis van de benodigde gegevens]
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Bij de reconstructie van het toetsingsresultaat staat de component met [uitkomst type U…] 

centraal. Deze component heeft betrekking op het keuzeprincipe van compensatorische 

regels: deze gaan uit van het principe dat een bepaald type uitkomst moet zijn behaald op 

basis van een bewerking van gegevens. Het gewenste type uitkomst is doorgaans ‘het beste’, 

‘het meeste’ of ‘het hoogste’. De bewerking kan een optelsom zijn van alle beoordelingen, 

mogelijk gecombineerd met een extra variabele (gewicht). Voor een aantal compensatorische 

beslisregels is in Tabel 8.3 weergegeven op welke manier de component is ingevuld:

Tabel 8.3 Uitkomstcomponent voor enkele compensatorische beslisregels

beslisregel type uitkomst beslisregel in standaardvorm

regel ‘het meest aantrekkelijk op 
het grootste aantal aspecten’

hoogste som van ‘beste’ 
beoordelingen

als een alternatief [op het grootste aantal 
criteria het beste resultaat heeft], dan heeft 
dat alternatief de voorkeur boven andere 
alternatieven

regel op basis van saldobepaling hoogste/positief netto saldo 
van voor- en nadelen (of 
beoordelingen)

als een alternatief [het hoogste saldo 
van beoordelingen heeft], dan heeft dat 
alternatieven de voorkeur boven andere 
alternatieven

additie-van-utiliteiten-regel hoogste som van utiliteiten 
(gewogen beoordelingen)

als een alternatief [het beste saldo van 
utiliteiten heeft], dan heeft dat alternatief 
de voorkeur boven andere alternatieven

Het toegepaste keuzeprincipe moet worden afgeleid uit het overzicht met beoordelingen en 

andere gevonden aanwijzingen.

Als het op grond van de verzamelde aanwijzingen duidelijk is dat een compensatorische 

regel is toegepast, waarbij voor- en nadelen zijn afgewogen, is het van belang om te bepalen 

in hoeverre de precisie van de beoordelingen een rol speelt. Er kan een optelsom zijn gemaakt 

van plussen en minnen of er kan gerekend zijn met getalsmatige beoordelingen. Daarnaast 

kan ook gewicht aan de criteria zijn toegekend. In de onderzochte besluiten wordt soms wel 

gesuggereerd dat met de omvang van de effecten is gerekend of met precieze gewichten, 

maar het is op basis van de aanwezige aanwijzingen niet mogelijk om die te reconstrueren. 

Het is in die gevallen wel mogelijk om een verantwoorde reconstructie te maken van een 

minder complexe regel.

Ik demonstreer de reconstructie van de argumentatie bij een compensatorische regel aan de 

hand van de eindafweging in de PKB HSL-Zuid. In paragraaf 7.4.3 en 8.3 is een analyse gegeven 

van de subargumentatie en de rol van de criteria. Het resultaat hiervan staat Tabel 8.4:
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Tabel 8.4 Overzicht van criteria met een groot verschil in beoordeling in de PKB HSL-Zuid

criteria met een groot verschil 
in beoordeling

criteria met een 
doorslaggevende rol

criteria gepresenteerd in 
de eindafweging

gereconstrueerde 
beoordelingen

ruimtelijke structuur (4) 4b
Groene Hart concept

4b (A1, WB3 > B3)

bestaand stedelijk gebied en 
stedelijke ontwikkeling (5+6)

5+6 5+6 (A1 > WB3 > B3)

aanlegkosten (7) 7 -- (B3 > A1 > WB3)
of (B3, A1 > WB3)

jaar van ingebruikstelling (9) 9 9 A1 > (WB3, B3)

land- en tuinbouw (10) -- 10 (WB3 > A1, B3)

Bij fragment (31) is besproken dat bij de keuze voor optie A1 de gunstige beoordelingen van 

het alternatief op vier criteria ‘doorslaggevend’ zijn geweest. De beoordeling van A1 op land-

bouw is niet doorslaggevend, want A1 scoort op dit criterium minder goed dan de andere 

opties. De beoordelingen kunnen elkaar compenseren, want het nadeel van A1 op landbouw 

maakt deel uit van de eindafweging. De beoordelingen zijn ordinaal van aard en per criterium 

(intradimensionaal) toegekend. De formulering van twee voordelen in de eindafweging biedt 

aanvullende aanwijzingen:

(43) Tracé A1 biedt hiervoor het beste perspectief.

(44) De gevolgen van tracé WB3 voor land- en tuinbouw zijn […] duidelijk het geringst en wellicht door 

tal van kleinere aanpassingen nog te verminderen.

Deze formuleringen wijzen erop dat de keuze is gebaseerd op ‘de beste’ (superieure) beoor-

delingen per alternatief. Er wordt geen onderscheid in beoordeling gemaakt tussen de twee 

andere alternatieven. Daarvan uitgaande kan bij de aanlegkosten (criterium 7) een keuze wor-

den gemaakt uit de twee beoordelingen in de tabel: alleen de beoordeling waarbij A1 gedeeld 

het beste is, blijft gehandhaafd: B3, A1 > WB3. Het alternatief A1 is dus op de doorslaggevende 

criteria (4b, 5+6, 7 en 9) het best (of gedeeld het best) en WB3 op het niet-doorslaggevende 

criterium (criterium 10). B3 is gedeeld het beste op criterium 7. Dat de beoordeling op aan-

legkosten impliciet is, is ook te verklaren: A1 en B3 zijn ‘even goed’ te noemen op dit criterium, 

maar de bedragen zijn in absolute zin niet precies gelijk.

Uit deze aanwijzingen kan het volgende keuzeprincipe worden afgeleid: er is gekozen voor 

het alternatief dat op het grootste aantal criteria een (gedeeld) beste beoordeling heeft. Dit 

principe past bij de beslisregel ‘het meest aantrekkelijk op het grootste aantal aspecten’. Het 

toetsingsresultaat luidt dat A1 op het grootste aantal criteria het (gedeeld) beste resultaat 

heeft.

De argumentatiestructuur voor de eindafweging is hieronder weergegeven. De subargu-

mentatie met betrekking tot de informatie over de alternatieven is gereconstrueerd in para-

graaf 7.4.3.
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1

van de nieuwe-lijn-varianten ten noorden van Rotterdam (A1, WB3, B3) heeft A1 de voorkeur (boven B3 

en WB3)

(…1) (van A1, WB3 en B3 heeft A1 op het grootste aantal criteria (gedeeld) het beste resultaat)

(…1) (A1 heeft op vier criteria (gedeeld) het beste resultaat, WB3 op twee criteria en B3 op één 

criterium)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn de criteria met een groot verschil in beoordeling: 4b, 5+6, 

7, 9, 10)

 (…1b) (op concept Groene Hart (4b) zijn A1 en WB3 gedeeld het beste van de drie varianten)

 …

(…1c) (op lokale effecten in bestaand stedelijk gebied en belemmeren van stedelijke ontwik-

keling conform VINEX (5+6) is A1 het beste van de drie varianten)

 …

 …1d op jaar van ingebruikstelling (9) heeft A1 van de drie varianten het beste perspectief

 …

(…1e) (op land- en tuinbouw (10) is WB3 het beste van de drie varianten)

 …

(…1f) (op aanlegkosten (7) zijn B3 en A1 gedeeld het beste van de drie varianten)

 … 

(…1’) (als een alternatief op het grootste aantal criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur boven de andere alternatieven) 

8.5 Strategisch manoeuvreren met de beslisregel

Het bevoegd gezag heeft verschillende mogelijkheden om in overheidsbesluiten op basis 

van m.e.r. strategisch te manoeuvreren met de beslisregel. In deze paragraaf bespreek ik hoe 

inzicht in dergelijke strategische keuzes van het bevoegd gezag bijdraagt aan een betere ver-

antwoording van de analyse.

De selectie uit het topisch potentieel
Het bevoegd gezag heeft veel vrijheid om uit het topisch potentieel de meest geschikte beslis-

regel te kiezen. In de regel moet wel aan bepaalde eisen worden getoetst, maar in de uitein-

delijke afweging kan het bevoegd gezag een beslisregel toepassen waarbij het standpunt met 

betrekking tot de keuze optimaal wordt verdedigd. Een compensatorische regel kan een sterk 

betoog opleveren, omdat daarbij alle voor- en nadelen in de afweging worden betrokken. 

Compensatorische regels vereisen wel veel en vaak ook precieze beoordelingen in de subar-

gumentatie. In bepaalde gevallen kan een niet-compensatorische, toetsende regel de argu-

mentatie krachtig maken, omdat deze een scherpe scheiding aanbrengt tussen gewenste en 

ongewenste alternatieven, waarover weinig discussie mogelijk is of lijkt te zijn. Niet-com-

pensatorische regels maken het ook mogelijk om bepaalde gunstige beoordelingen van niet-

gekozen alternatieven te laten ‘verdwijnen’. In paragraaf 6.6 heb ik laten zien dat het bevoegd 

gezag de strategische keuze maakt om bij de keuze uit het nulplusalternatief en de rond-

wegvarianten het nulplusalternatief te laten afvallen waardoor belangrijke voordelen van dit 
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alternatief buiten beschouwing blijven. Bij de eindafweging komen hierdoor alternatieven 

tegenover elkaar te staan die weinig van elkaar verschillen. In paragraaf 8.4.2 heb ik bespro-

ken dat het bevoegd gezag hier gebruikmaakt van een niet-compensatorische, conjunctieve 

beslisregel. Als eerst een compensatorische regel was toegepast, waren de sterke punten van 

het nulplusalternatief wel zichtbaar geweest. De beslisregel is in dit besluit strategisch geko-

zen en afgestemd op de verzameling van beschikbare alternatieven.

Ook ten aanzien van de keuze van eisen en de toekenning van gewicht kan het bevoegd 

gezag strategische keuzes maken. Sommige eisen liggen vast, zoals de eis dat er alleen 

woningbouw mag plaatsvinden buiten een bepaalde geluidscontour. Is een eis niet bepaald 

door de wet of het beleid, dan is er ruimte om deze zo te kiezen dat bepaalde alternatieven wel 

of niet aan de eisen voldoen. Ten aanzien van de gewichtverdeling kunnen beleidsuitgangs-

punten richtinggevend zijn, maar het bevoegd gezag heeft relatief veel mogelijkheden om de 

gewichtverdeling strategisch te kiezen.

Het bevoegd gezag kan de argumentatie versterken door argumenten toe te voegen die 

– uitgaande van een bepaalde beslisregel, bepaalde eisen of een bepaalde gewichtverdeling – 

niet direct noodzakelijk zijn voor de verdediging van het standpunt. Deze argumenten kunnen 

wel strategisch worden ingezet met als doel te anticiperen op kritiek. In het voorbeeld uit de 

Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid bij fragment (31) in dit hoofdstuk worden de alternatieven 

beoordeeld op zes criteria, waarvan er maar drie gewicht blijken te hebben in de afweging. De 

beoordelingen op de andere drie criteria tellen niet mee, maar kunnen worden gereconstru-

eerd als argumenten waarmee wordt geanticipeerd op kritiek op de gewichttoekenning of de 

beslisregel (zie hiervoor de reconstructie in paragraaf 9.5.2). Het inzicht dat het bevoegd gezag 

hier een strategische keuze maakt, maakt het mogelijk om deze beoordelingen als anticipe-

rende argumentatie te reconstrueren.

De afstemming op het publiek
Het bevoegd gezag manoeuvreert strategisch door het besluit zo goed mogelijk af te stem-

men op de verschillende groepen lezers. Het benadrukt dan bijvoorbeeld dat het zo goed 

mogelijk met de belangen van die lezers rekening heeft gehouden.

Er kan een formulering zijn gebruikt die uitdrukt dat een compensatorische beslisregel is 

toegepast, waarbij alle voor- en nadelen zijn onderzocht en afgewogen. In de Tracévaststelling 

rijksweg 58 staat bijvoorbeeld dat het nulplusalternatief voor- en nadelen heeft: 

(45) Het alternatief verbetering bestaande situatie is uitvoerig beschouwd. Aan dit alternatief zijn voor- 
en nadelen verbonden. Van groot belang acht ik dat dit alternatief geen wezenlijke verbetering van 

de woon- en leefsituatie betekent.

Van deze formulering gaat de suggestie uit dat deze voor- en nadelen zijn bestudeerd en alle-

maal gewicht in de schaal hebben gelegd. In hoofdstuk 7 heb ik aangegeven dat het nulplus-

alternatief voordelen heeft voor het milieu en de landbouw in het gebied. Voor bepaalde 

groepen lezers is het belangrijk dat daar goed naar is gekeken en rekening mee is gehouden. 

De reconstructie maakt echter duidelijk dat hier getoetst is op één criterium (leefklimaat); 

de voor- en nadelen op de andere criteria spelen bij deze keuze geen rol. Door te suggere-

ren dat de voordelen ook meewegen, wordt een geflatteerde voorstelling van zaken gegeven. 

Dit inzicht bevestigt de reconstructie waarbij alleen de beoordelingen op het criterium leef-

klimaat worden gereconstrueerd. 
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Een andere manier is om in de formulering te benadrukken dat er rekening is gehouden 

met de belangen van het publiek. In dit voorbeeld uit de Streekplanherziening woningbouw 

Zaanstad wordt vermeld dat de verschillende belangen zijn afgewogen: 

(46) De locatiekeuze Assendelft-Noord is door bestuurlijke afweging van de verschillende belangen tot 
stand gekomen en ligt in het verlengde van de provinciale beleidsuitgangspunten zoals verwoord 

in paragraaf 2.2.

Deze formulering suggereert dat er in de motivering van het besluit sprake is van een gedegen 

belangenafweging. Het doel is om lezers te laten zien dat er met hun belangen rekening is 

gehouden en ze op die manier gerust te stellen. Dergelijke uitspraken hebben een strategische 

functie. Omdat ze vaag zijn wat betreft de manier waarop die belangen zijn afgewogen, vor-

men ze voor de reconstructie maar een zwakke aanwijzing.

In hetzelfde besluit gebruikt het bevoegd gezag een formulering die benadrukt dat met 

een specifiek belang rekening is gehouden. De aanleg van een woonwijk in Assendelft-

Noord zal grote nadelen hebben voor de landbouw in het gebied. Dit nadeel wordt als volgt 

geïntroduceerd:

(47) De provincie is zich ervan bewust dat bebouwing van Assendelft-Noord de gunstige agrarische pro-

duktie-omstandigheden ter plekke zal aantasten. Bij bebouwing zal circa 170 ha landbouwgrond 

verloren gaan. Het oostelijk deelgebied (70 ha) is, ten opzicht van het westelijk deel, van minder 

betekenis.

Door aan te geven dat het zich bewust is van dit nadeel voor de agrarische sector, zegt het 

bevoegd gezag dat met dit nadeel serieus rekening is gehouden. Dit is een nadrukkelijke, stra-

tegische manier om te zeggen dat het criterium landbouw gewicht heeft in de afweging, maar 

het zegt weinig over het relatieve gewicht ten opzichte van andere criteria. Dit inzicht beves-

tigt de reconstructie van landbouw als relevant criterium.

Bij een keuze die het bevoegd gezag overneemt uit het MER, is er beperkt ruimte om over-

wegingen te hebben bij de argumentatie voor die keuze. Wel kan het de gegeven motivering 

zo sterk mogelijk in het besluit presenteren en deze zo goed mogelijk afstemmen op de lezers. 

In de Tracévaststelling rijksweg 58 wordt de keuze om variant KO4 te laten afvallen overgeno-

men uit de tracénota/MER:

(48) Voor een rondweg zijn vier zogenaamde kernomleidingsvarianten onderzocht. Uiteindelijk zijn drie 

varianten uitgewerkt; een vierde zou een te grote aantasting van het krekenstelsel ter plaatse als-

mede versnippering opleveren.

De formulering ‘een te grote aantasting’ wijst op het niet voldoen aan een eis, maar in para-

graaf 8.2.3 heb ik laten zien dat de keuze in de tracénota/MER op een compensatorische 

manier wordt gemaakt, door de voor- en nadelen tegen elkaar ‘af te wegen’. De globale afwe-

ging in het rapport is in het besluit, in ieder geval voor de aantasting van het krekenstelsel, als 

een toetsing aan een eis gepresenteerd. Dit blijkt uit het gebruik van het woord ‘te’. Dat het 

bevoegd gezag in het besluit een toetsing presenteert is als volgt te verklaren: een toetsing 

aan een eis lijkt een duidelijke keuze, in tegenstelling tot de globale afweging van voor- en 

nadelen in de tracénota/MER, die allerlei mogelijkheden biedt voor discussie. In het rapport 
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staat ook dat alternatief KO4, dat hier afvalt, als voordeel heeft dat ‘enkele woningen langs de 

bestaande weg die bij verbreding mogelijk moeten verdwijnen kunnen worden gehandhaafd’ 

(tracénota/MER, p. 97). KO4 kan voor de eigenaren van deze woningen een zeer gewenste 

optie zijn. De gekozen formulering, waarin de nadelen uit de tracénota/MER worden samen-

gevat en het woordje ‘te’ wordt toegevoegd, is een strategische keuze. Het verschil tussen de 

beslisregel die in het rapport en de beslisregel die in het besluit wordt gepresenteerd kan op 

deze manier worden verklaard. De reconstructie van de beslisregel die in de tracénota/MER is 

toegepast wordt hierdoor bevestigd.

Het gebruik van presentatiemiddelen 
Het bevoegd gezag heeft verschillende mogelijkheden om strategisch te manoeuvreren met 

presentatiemiddelen. Deze middelen kunnen onder meer betrekking hebben op het expliciet 

of impliciet presenteren van onderdelen van de argumentatie en de subargumentatie, en op 

de formulering daarvan.

De onderdelen van de argumentatie – beslisregel, toetsingsresultaat, eisen en gewichten – 

worden in besluiten veelal impliciet gelaten. Dat is een strategische keuze: doordat het op het 

eerste gezicht niet duidelijk is waaraan het bevoegd gezag precies kan worden gehouden, is 

het moeilijk om hier gericht kritisch op te reageren. Voor de reconstructie betekent dit dat, als 

uit aanwijzingen blijkt dat deze onderdelen relevant zijn, ze moeten worden gereconstrueerd.

Voor de presentatie van de gewichtverdeling worden, naast het impliciet laten van het 

onderdeel, ook middelen gebruikt die betrekking hebben op de formulering. Deze is in de 

besluiten onnauwkeurig en niet eenduidig. In paragraaf 8.2 en 8.3 is besproken dat formu-

leringen worden gebruikt als ‘zwaarwegend’, ‘van belang’ en ‘doorslaggevend’, maar dat die 

niet zoveel zeggen over de gewichtverdeling en ook betrekking kunnen hebben op een ander 

onderdeel van de argumentatie. Er kan mee worden verwezen naar een belangrijk crite-

rium, een significant gevolg van een alternatief of het feit dat een alternatief niet aan een 

gestelde eis voldoet. Het gebruik van vage formuleringen die uitdrukken dat iets belangrijk 

is, is een strategische keuze. Over wat belangrijk is, verschilt men van mening. Door hierover 

geen duidelijke uitspraken te doen, is het voor anderen moeilijk om kritisch te reageren. Bij de 

reconstructie moet worden nagegaan op welk onderdeel van de argumentatie de uitspraak 

betrekking heeft. Bij voldoende aanwijzingen kan er een reconstructie plaatsvinden.

Soms zijn niet alle beoordelingen op de criteria in de tekst gepresenteerd. Bij de recon-

structie is het dan van belang om te proberen voor de afwezigheid van die beoordelingen 

een verklaring te vinden. Er kunnen bijvoorbeeld aanwijzingen zijn dat de beoordelingen niet 

meewegen. Het is ook mogelijk dat de beoordelingen er gezien de beslisregel wel toe doen, 

maar dat ze om strategische redenen impliciet zijn gelaten. In de eindafweging van de Tracé-

vaststelling rijksweg 58, die hiervoor is geanalyseerd, hebben de alternatieven op een groot 

aantal criteria een niet-onderscheidende beoordeling. Met deze beoordelingen is wel reke-

ning gehouden, maar ze zijn niet beslissend. De gelijkwaardige beoordelingen worden niet in 

de tekst vermeld, waardoor de voordelen van het gekozen alternatief KO1 meer opvallen. Dat 

dit een strategische keuze is, vormt een bevestiging van de gemaakte reconstructie, waarbij 

de niet-onderscheidende beoordelingen als subargumenten worden gereconstrueerd.

Strategisch manoeuvreren met de beslisregel
Het bevoegd gezag heeft verschillende mogelijkheden om in besluiten strategisch te 

manoeuvreren met de beslisregel. Het is mogelijk om te kiezen voor een beslisregel, een 
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toetsingsresultaat en eisen of gewichten die bijdragen aan een sterke verdediging van het 

standpunt. Het bevoegd gezag kan proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de voorkeuren 

en belangen van het lezerspubliek en kan voor middelen kiezen om de onderdelen van de 

argumentatie zo effectief mogelijk te presenteren.

Een mogelijke tactiek is dat een onderdeel wordt ‘verhuld’, door het impliciet te laten 

of vage formuleringen te gebruiken. Hierdoor is het niet duidelijk aan welk keuzeprincipe, 

welke eisen of welke gewichtverdeling het bevoegd gezag precies kan worden gehouden. Een 

andere tactiek is om de afweging gunstig te laten overkomen of enigszins geflatteerd voor te 

stellen door een formulering te gebruiken die suggereert dat met alle belangen of alle voor- en 

nadelen rekening is gehouden, of door voor- en nadelen die wel bij de onderbouwing van het 

toetsingsresultaat horen maar niet de sterkste argumenten vormen, impliciet of onopvallend 

te presenteren. Inzicht in deze strategische keuzes en tactieken kan bijdragen aan een precie-

zere en beter verantwoorde reconstructie. 

8.6 De reconstructie van de argumentatie

In dit hoofdstuk is besproken hoe argumentatie met betrekking tot de beslisregel kan wor-

den gereconstrueerd. Deze argumentatie bestaat uit een aantal onderdelen. In het onderdeel 

‘toetsingsresultaat’ wordt het resultaat uitgedrukt van de toetsing aan het keuzeprincipe van 

de beslisregel. Het onderdeel ‘beslisregel’ vormt het verzwegen argument dat het verband dui-

delijk maakt tussen het toetsingsresultaat en het standpunt met betrekking tot de gemaakte 

keuze. Het toetsingsresultaat heeft voor compensatorische en niet-compensatorische regels 

een verschillende vorm. Bij niet-compensatorische beslisregels is de keuze gebaseerd op een 

bepaald type beoordeling van een alternatief op een bepaald type criterium. Bij compensato-

rische regels wordt bij het maken van de keuze rekening gehouden met de beoordelingen op 

alle criteria, waarbij ongunstige beoordelingen van een alternatief door gunstige beoorde-

lingen kunnen worden gecompenseerd. Omdat voor het combineren van de beoordelingen 

tot een keuze doorgaans een rekenkundige bewerking nodig is, wordt het toetsingsresultaat 

ondersteund door het onderdeel ‘uitkomst van een rekenkundige bewerking’. 

Daarnaast zijn er onderdelen relevant die deel uitmaken van de subargumentatie en nauw 

samenhangen met de beslisregel. Het onderdeel ‘rol van de criteria’ betreft een gewichtver-

deling die aan de criteria kan zijn toegekend of een eis waaraan de alternatieven moeten 

voldoen; de concrete eisen vormen een apart ondersteunend onderdeel. Voor de reconstructie 

van de subargumenten voor deze onderdelen van de analysestructuur kan gebruik worden 

gemaakt van aanwijzingen in de tekst en in de verschillende soorten context.

De reconstructie van het toetsingsresultaat en de beslisregel komt stap voor stap tot stand 

op basis van de analysestructuur en een combinatie van aanwijzingen. Het overzicht met gere-

construeerde beoordelingen – de voor- en nadelen van de alternatieven – dient hierbij als ver-

trekpunt. Hieruit is af te leiden van wat voor type beoordelingen (kwalitatief of kwantitatief) 

sprake is; aan de beoordelingen is soms ook te zien of deze per criterium (intradimensionaal) 

of per alternatief (interdimensionaal) zijn bepaald. Daarnaast vormen de gereconstrueerde rol 

van de criteria en eventuele concrete eisen of een gewichtverdeling belangrijke aanwijzingen.

Ook kan worden gelet op aanwijzingen in de tekst, zoals de volgorde van de subargu-

menten (een systematische beoordeling per criterium of per alternatief) en formuleringen 

die aanknopingspunten bieden voor de reconstructie van de criteriumcomponent en de 
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beoordelingscomponent van een niet-compensatorische beslisregel. Hebben beoordelingen 

de vorm ‘beste’, dan is dat bijvoorbeeld een teken dat het in het keuzeprincipe om superieure 

beoordelingen gaat. Als de beoordelingen niet precies op dezelfde schaal zijn gemeten, moet 

worden nagegaan of het verantwoord is om deze meer op elkaar af te stemmen. Zo mogelijk 

wordt vastgesteld of er al dan niet sprake is van een regel met een compensatorisch karakter. 

Aanwijzingen kunnen ook worden afgeleid uit de manier waarop het bevoegd gezag stra-

tegisch met de beslisregel manoeuvreert. Als een onderdeel van de argumentatie met betrek-

king tot de beslisregel in de tekst impliciet is of niet eenduidig is geformuleerd, kan dat worden 

verklaard als een tactiek om te ‘verhullen’ welk principe bij het maken van de keuze precies 

is toegepast, welke eisen zijn gehanteerd of hoe het gewicht over de criteria is verdeeld. Een 

andere tactiek is de afweging geflatteerd voor te stellen, door een formulering te gebruiken 

die suggereert dat met alle belangen of alle voor- en nadelen rekening is gehouden. 

Uit de beschikbare aanwijzingen wordt afgeleid op basis van welk principe de keuze in 

de tekst is gebaseerd. Hiervoor moeten de beoordelingen in het overzicht worden gegene-

raliseerd op een manier die past bij de gemaakte keuze. Als het keuzeprincipe is verhelderd, 

wordt het argument met betrekking tot het toetsingsresultaat gereconstrueerd. Op basis van 

het toetsingsresultaat en het standpunt met betrekking tot de keuze wordt vervolgens de 

beslisregel gereconstrueerd met behulp van een ‘als (argument), dan (standpunt)’-uitspraak. 

De argumentatiestructuur wordt opgesteld aan de hand van de analysestructuur. De 

structuur van de argumenten moet aansluiten bij de aard en het keuzeprincipe van de beslis-

regel. Bij compensatorische beslisregels bestaat de subargumentatie in principe uit alle beoor-

delingen van de alternatieven op de criteria. Bij niet-compensatorische regels maken in ieder 

geval de beoordelingen op de criteria waarop het keuzeprincipe is gericht, deel uit van de 

argumentatiestructuur. Beoordelingen waarmee wordt geanticipeerd op kritiek, worden ook 

in de structuur opgenomen. Afhankelijk van de verwerkingswijze die de beslisregel veronder-

stelt, wordt de subargumentatie per criterium of per alternatief gestructureerd. De argumen-

ten worden geformuleerd in een standaardvorm. Formuleringen uit de tekst kunnen worden 

aangehouden als die de functie van het argument in de analysestructuur net zo goed duidelijk 

maken.
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HOOFDSTUK 9

Casus 
Rijksweg 73-Zuid

9.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de casus Rijksweg 73-Zuid uitgewerkt. Aan de hand van twee besluiten 

over de aanleg van de A73 in Limburg laat ik zien hoe de reconstructie met behulp van het 

gepreciseerde analyse-instrument kan worden uitgevoerd. De geanalyseerde besluiten zijn 

tracévaststellingen van verschillende ministers van Verkeer en Waterstaat: minister Maij-

Weggen (21 juni 1994) en minister Jorritsma (1 maart 1995). In beide besluiten worden diverse 

tracés vergeleken en worden achtereenvolgens een aantal keuzes gemaakt en gemotiveerd. 

Uiteindelijk gaat het in beide besluiten om de keuze uit een tracé voor een snelweg op de oos-

toever en een tracé op de westoever van de Maas. Minister Maij-Weggen geeft in het eerste 

besluit de voorkeur aan een tracé op de oostoever. Zij trok het besluit vervolgens in en schoof 

de beslissing door naar het volgende kabinet. In het tweede besluit kiest minister Jorritsma 

voor aanleg van de weg op de westoever van de Maas. Ook dit besluit werd ingetrokken. Op 

3 maart 1995 werd bepaald dat de weg zou worden aangelegd op de oostoever van de Maas.

In de analyse staat het eerste besluit centraal. De motivering van dit besluit is het meest 

uitgewerkt en daardoor het meest interessant voor een reconstructie van standpunten en 

argumenten. Het tweede besluit analyseer ik in beknopte vorm, om enkele bijzonderheden in 

de besluiten te kunnen laten zien.

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in paragraaf 9.2 de besluitvormingscon-

text van de casus beschreven. Daarbij komen de procedurele context en het verloop van het 

besluitvormingsproces aan de orde, evenals de discussies waaraan in de twee besluiten een 

bijdrage wordt geleverd. In paragraaf 9.3 wordt het eerste besluit beschreven, waarbij wordt 

aangegeven welke keuzes in de tekst worden gemaakt en wat de input is voor de besluit-

vorming. In de drie volgende paragrafen (9.4, 9.5 en 9.6) bespreek ik de reconstructie van de 

argumentatie voor de gemaakte keuzes. In paragraaf 9.7 komt de reconstructie van standpun-

ten en argumenten in het besluit van minister Jorritsma aan bod en worden de analyses met 

elkaar vergeleken. In de slotparagraaf trek ik conclusies over de reconstructie. 

9.2 De besluitvormingscontext van project Rijksweg 73-Zuid

In deze paragraaf wordt de besluitvormingscontext van het project Rijksweg 73-Zuid toe-

gelicht. Eerst worden de procedurele context en het verloop van het besluitvormingsproces 
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beschreven. Daarna wordt ingegaan op de discussies waaraan de besluiten een bijdrage 

leveren.

De procedurele context: de geïntegreerde tracé-/m.e.r.-procedure
Voor het project Rijksweg 73-Zuid werd de tracévaststellingsprocedure gevolgd, een proce-

dure in het kader van het Structuurschema Verkeer en Vervoer 1, deel a, die werd toegepast bij 

belangrijke ingrepen in de hoofdinfrastructuur.95 De besluitvormingsprocedure verloopt geïn-

tegreerd met de m.e.r.-procedure, wat betekent dat ze parallel aan elkaar worden doorlopen 

waarbij onderdelen van de procedure met elkaar worden gecombineerd. De tracéstudie en 

het m.e.r.-onderzoek worden als één studie uitgevoerd, met een geïntegreerde projectnota/

MER als resultaat. Ook de ronde van inspraak en advies wordt voor beide procedures gecombi-

neerd. De geïntegreerde procedure is schematisch weergegeven in Figuur 9.1. In het overzicht 

is voor enkele procedurestappen de datum vermeld waarop de betreffende stap werd afge-

rond voor het project Rijksweg 73-Zuid. 

95 De tracévaststellingsprocedure vond plaats in het kader van het Structuurschema Verkeer en Vervoer 1 (SVV 
1), deel a. Toen op 1 januari 1994 de Tracéwet van kracht werd, werd de daarbij horende procedure verplicht, 
maar voor m.e.r.-procedures die waren gestart voor die datum en voor 1 januari 1996 met een besluit wer-
den afgerond, werd de tracévaststellingsprocedure aangehouden.

Procedure tracévaststelling 
(SVV1, deel a) 

M.e.r.-procedure Data project
Rijksweg 73-Zuid

Opstellen startnotitie door IN

Bekendmaking startnotitie
Inspraak en advies
Advies richtlijnen voor de projectnota/MER 
door Commissie m.e.r. (22 december 1992)
Vaststellen richtlijnen door BG

19 okt 1992

27 feb 1993

Opstellen projectnota/MER ………....…. Opstellen projectnota/MER door IN

Bekendmaking projectnota/MER …

en toezenden aan OVI

….

Indienen projectnota/MER bij BG
Aanvaardbaarheidsbeoordeling door BG
Bekendmaking projectnota/MER

22 dec 1993

Inspraak en advies …………………..........

Hoorzitting OVI
Advies OVI

…. Inspraak en advies   
Advies WA
Toetsingsadvies Commissie m.e.r.

BESLUIT (tracévaststelling)
(Beroepsprocedures)

21 juni 1994, 1 en 
3 maart 1995

Evaluatie

IN = initiatiefnemer, BG = bevoegd gezag, MER = milieueffectrapport, WA = wettelijk adviseurs,
OVI = Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur

Figuur 9.1 Schematisch overzicht geïntegreerde tracévaststellings- en m.e.r.-procedure 

Gebaseerd op Projectnota/MER RW73-Zuid (Hoofdrapport) van Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 1993, p. 18, Figuur 2.5.1.
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Het bevoegd gezag in de procedure is de minister van Verkeer en Waterstaat; de initiatief-

nemer van het project is in dit geval de directie Limburg van Rijkswaterstaat. In de procedure 

is geen ontwerpbesluit opgenomen. In de advisering en inspraak kan worden gereageerd op 

de inhoud van de projectnota/MER (dat wil zeggen op de juistheid en volledigheid gezien de 

wettelijke eisen en de richtlijnen voor het MER) en worden ingegaan op het te nemen besluit 

(de beleidsvraag). Over de inhoud van de projectnota/MER wordt advies uitgebracht door de 

Commissie-m.e.r. en de wettelijke adviseurs; over de beleidsvraag wordt het bevoegd gezag 

geadviseerd door het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI). Het bevoegd neemt vervol-

gens een besluit (Projectnota/MER RW73-Zuid, pp. 17-19).

Bij de analyse van de twee besluiten wordt onder meer gebruik gemaakt van macro-contex-

tuele en intertekstuele aanwijzingen. De macro-context wordt gevormd door de institutio-

nele context van de geïntegreerde tracé-/m.e.r.-procedure. De intertekstuele context bestaat 

uit verschillende soorten documenten die zijn gerelateerd aan deze geïntegreerde procedure, 

waaronder de startnotitie, de richtlijnen voor het MER, de projectnota/MER, het toetsings-

advies van de Commissie m.e.r., andere adviezen, inspraakreacties en bijdragen van de Tweede 

Kamer.

Het verloop van het besluitvormingsproces 
Het project Rijksweg 73-Zuid, gedeelte Venlo - Sint Joost, heeft een lange geschiedenis. Al in de 

jaren zeventig en tachtig werden studies verricht naar de aanleg van rijksweg 73 in het gebied 

rond Venlo en Roermond.96 De aanleiding hiervoor was dat het verkeer in het gebied in toe-

nemende mate problemen veroorzaakte. De drukte op enkele doorgaande provinciale wegen 

die door dorpen liepen, veroorzaakte problemen op het gebied van de bereikbaarheid (filevor-

ming en vertraging) en de leefbaarheid (onder andere geluidhinder en verkeersonveiligheid).97 

Daarnaast zorgden deze problemen voor een belemmering van de economische ontwikkeling 

van het gebied. Er werd een tracévaststellingsprocedure gestart. Op 16 juli 1985 stelde minis-

ter van Verkeer en Waterstaat Smit-Kroes een tracé vast voor een autosnelweg op de oost-

oever van de Maas.98 Minister Maij-Weggen trok dit besluit op 2 november 1992 in, omdat het 

project inmiddels m.e.r.-plichtig was geworden.

Er werd een m.e.r.-procedure gestart, die in de tracévaststellingsprocedure werd geïnte-

greerd. De geïntegreerde procedure verliep als volgt. De startnotitie werd in oktober 1992 

ter inzage gelegd, waarna belanghebbenden hun reacties kenbaar konden maken. In decem-

ber bracht de Commissie m.e.r. advies uit over de inhoud van de richtlijnen voor het MER (in 

dit geval het MER-gedeelte van de projectnota/MER); het bevoegd gezag stelde de richtlijnen 

in februari 1993 vast. De tracé-/m.e.r.-studie die werd uitgevoerd resulteerde in december 

1993 in de bekendmaking van de Projectnota/MER RW73-Zuid. Daarop volgde een periode van 

96 In de jaren zeventig werd een studie verricht naar de aanleg van rijksweg 73 in Limburg. Op basis daarvan 
stelde de minister van Verkeer en Waterstaat in 1982 een tracé vast voor het noordelijke gedeelte (rijksweg 
73-Noord). Voor rijksweg 73-Zuid werden, vanwege de kwetsbaarheid van het gebied tussen Venlo en Sint 
Joost, aanvullende studies verricht, die eind 1983 werden afgerond.

97 Deze provinciale wegen waren de N271 op de oostoever van de Maas en de Napoleonsweg/N273 op de 
westoever. De Napoleonsweg werd ook wel de ‘dodenweg’ genoemd, vanwege het grote aantal ongelukken 
met dodelijke afloop.

98 De Tweede Kamer riep de minister over dit besluit ter verantwoording, maar het besluit bleef op dat moment 
overeind.
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advisering en inspraak. Het bevoegd gezag werd geadviseerd door de Commissie m.e.r., de 

wettelijke adviseurs en het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI).

De belangrijkste keuze die moest worden gemaakt was de keuze tussen de oostoever en 

de westoever van de Maas: een weg op de oostoever zou gunstiger zijn voor de bereikbaarheid 

en economie, maar schade kunnen toebrengen aan kwetsbare natuurgebieden op deze oever; 

de westoever was in verkeerskundig en economisch opzicht minder aantrekkelijk, maar wel 

minder schadelijk voor het milieu. Op 21 juni 1994 deelde minister Maij-Weggen haar besluit 

aan de Tweede Kamer mee: rijksweg 73-Zuid zou worden aangelegd als autosnelweg op de 

oostoever van de Maas met lokale maatregelen op de westoever; om de grootste knelpun-

ten op kortere termijn weg te nemen, zou eerst een autoweg worden aangelegd, die vervol-

gens kon worden uitgebouwd tot een autosnelweg (Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (1994); 

Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1). Dit was een besluit op hoofdlijnen, het tracé zou nog 

nader worden uitgewerkt. De Tweede Kamer maakte bezwaar tegen dit besluit, met als gevolg 

dat het definitieve tracébesluit werd doorgeschoven naar het volgende kabinet.99

In februari 1995 kwam het project weer op de agenda van de ministerraad.100 Op 1 maart 

1995 liet minister Jorritsma weten te hebben gekozen voor een autosnelweg op de westoever 

van de Maas met lokale maatregelen op de oostoever (alternatief D2 uit de projectnota/MER) 

(Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid (1995); Kamerstukken II, 1994-1995, 23 772, 6), omdat ‘op 

deze wijze de huidige problemen kunnen worden opgelost, terwijl de nadelige effecten op 

natuur en landschap zoveel mogelijk worden beperkt’ (p. 1). Hierop volgde een motie van VVD 

en CDA, waarin juist weer werd gepleit voor het economisch gunstiger oostoevertracé. Deze 

motie werd aangenomen.101 Op 3 maart deelde minister Jorritsma aan de Tweede Kamer mee 

dat het kabinet de motie zou uitvoeren en had gekozen voor een autosnelweg op de oostoever 

van de Maas (alternatief D1 uit de projectnota/MER) (Kamerstukken II, 1994-1995, 23 772, 9).

Vervolgens moest de tracévaststelling in nieuwe procedures verder worden uitgewerkt. 

Ook moest het planologisch worden ingepast, wat betekende dat het moest worden opgeno-

men in streekplannen (door de provincie Limburg) en bestemmingsplannen (door de betrok-

ken gemeenteraden). Er werd met name door milieuorganisaties langdurig tegen het besluit 

beroep aangetekend.102 Dit leidde uiteindelijk niet tot een ander resultaat. Op 13 november 

2002 besloot de Raad van State dat de aanleg op de oostoever kon doorgaan.103 In 1999 werd, 

99 Kamerleden Rosenmöller (GroenLinks) en Van ‘t Riet (D66) dienden op 30 juni 1994 een motie in (Kamer-
stukken II, 1993-1994, 23 772, 2), waarin zij stelden dat een tracé op de oostoever zou leiden tot een grotere 
aantasting van natuur, milieu en landschap dan een tracé op de westoever en dat een tracé op de oostoever 
bovendien duurder zou uitvallen. Ze stelden voor om het besluit over de A73 op te schorten tot de komst 
van het volgende kabinet (het kabinet was demissionair sinds de verkiezingen op 3 mei 1994. De motie werd 
na een spannende hoofdelijke stemming aangenomen. Op 8 juli 1994 stuurde de minister een brief naar de 
Tweede Kamer (Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 3), waarin zij aangaf dat in september/oktober 1994 een 
gedetailleerd tracébesluit aan de Kamer zou worden voorgelegd door haar opvolger.

100 Op vrijdag 24 februari 1995 zou de ministerraad het besluit over rijksweg 73-Zuid nemen. Omdat minister 
De Boer (VROM) op de valreep een derde – milieuvriendelijke – variant aan haar collega’s presenteerde, werd 
het besluit echter uitgesteld.

101 De motie werd op 2 maart 1995 ingediend door Kamerleden Reitsma (CDA) en Verbugt (VVD) (Kamerstukken 
II, 1994-1995, 23 772, 7). Deze motie werd met de meerderheid van één stem aangenomen. Opvallend en 
cruciaal hierbij was de afwezigheid van een PvdA-Kamerlid dat in het buitenland verbleef.

102 De bezwaren hadden onder andere betrekking op de m.e.r. en de Europese regels. Het ging hierbij onder 
meer om de aanwezigheid op de oostoever van de Zeggekorfslak en 88 andere beschermde diersoorten (De 
Vries, 2002).

103 De Raad van State achtte de aanleg van de weg op de oostoever niet in strijd met de Europese regels, zo 
meldden landelijke dagbladen. Bovendien zouden de verschillen in schade voor de natuur tussen beide 
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terwijl de procedures nog liepen, gestart met voorbereidende werkzaamheden, en in 2003 

werd officieel begonnen met de aanleg. De snelweg werd in 2007 beperkt opengesteld. Eind 

2009 werd de A73 officieel en in zijn geheel vrijgegeven voor het verkeer.

Analyse van de discussie
Voor de analyse van de besluiten is het van belang te weten hoe de discussie over het project 

zich in de procedure ontwikkelt en welke bijdragen daaraan in de besluiten worden geleverd. 

Ik bespreek de discussie aan de hand van vier aandachtspunten, die corresponderen met de 

fasen van een kritische discussie. Ik ga hierbij uit van de karakterisering van het argumenta-

tieve activiteitstype ‘besluit op basis van m.e.r.’, die ik in hoofdstuk 2 heb gegeven. 

De initiële situatie

In de besluitvormingsprocedure neemt het bevoegd gezag een besluit over de voorgenomen 

activiteit van de initiatiefnemer. De propositie die centraal staat in de procedure en in de 

besluiten heeft, zoals besproken in hoofdstuk 2, de volgende vorm: 

p = de voorgenomen activiteit mag/moet [op plaats P] [volgens uitvoeringswijze U] 

worden uitgevoerd

De voorgenomen activiteit is in de startnotitie geformuleerd als ‘het voornemen om op korte 

termijn een aanvang te maken met de tracé-/m.e.r.-studie naar een verbinding tussen de 

Rijksweg 67 nabij Venlo en de Rijksweg 2 nabij St. Joost’ (Ministerie van Verkeer en Water-

staat, 1993b, p. 1). Omdat er een tracé-/m.e.r.-studie wordt gestart, kan worden gesteld dat 

het voornemen is om een hoofdverbinding tussen Venlo en St. Joost aan te leggen, waarvoor 

een tracé moet worden gekozen. Het initiële standpunt van de initiatiefnemer kan worden 

geformuleerd als een positief standpunt ten opzichte van p
i
:

p
i
 =  de aanleg van een hoofdverbinding tussen Venlo en St. Joost moet [op plaats P] 

[volgens uitvoeringswijze U] worden uitgevoerd

Twee componenten van de propositie zijn nog niet gepreciseerd: de plaats van de activiteit (het 

tracé) en de uitvoeringswijze (bijvoorbeeld een autoweg of een autosnelweg). Hierover wordt 

bij aanvang van de procedure nog geen standpunt ingenomen. De propositie is prescriptief 

geformuleerd, omdat het bevoegd gezag niet alleen beslist over de toelaatbaarheid maar ook 

over de wenselijkheid van het project: de minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd om 

opdracht te geven om het besluit daadwerkelijk te laten uitvoeren. Bij aanvang van de proce-

dure twijfelt het bevoegd gezag aan het standpunt van de initiatiefnemer: IN (+/p
i
), BG (?/p

i
).

Er is in deze procedure geen ontwerpbesluit opgenomen. In de fase van inspraak, overleg 

en advies ontstaan nieuwe discussies als andere partijen (insprekers en adviseurs) naar aan-

leiding van de projectnota/MER een positief of negatief standpunt naar voren brengen ten 

opzichte van p
i
: (+/p

i
) of (-/p

i
). Als ze een mening hebben over de plaats en de uitvoeringswijze 

varianten meevallen. Het maatschappelijk belang weegt in dat geval zwaarder dan het ecologisch belang. 
Ook het feit dat de aanleg een aanzuigende werking zou hebben en tot verstedelijking zou leiden en dat 
er reeds andere wegen op de oostelijke oever zouden worden aangelegd, was voor de Raad van State geen 
aanleiding de rijksweg tegen te houden (De Vries, 2002; Snelweg op oostoever van Maas, 2002).
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van het project, nemen zij een standpunt in ten opzichte van een gepreciseerde propositie: 

(+/p
prec

). Ze kunnen ook van mening zijn dat niet het voornemen maar een andere optie moet 

worden ingevoerd: (+/p
i
’).

In het besluit van 21 juni 1994 brengt het bevoegd gezag, minister Maij-Weggen, een posi-

tief standpunt naar voren ten opzichte van de propositie p
prec

, waarin een keuze is gemaakt 

ten aanzien van plaats en wijze van uitvoering (+/p
prec

):

p
prec

 = de aanleg van rijksweg 73-Zuid moet worden uitgevoerd op de oostoever van 

de Maas met lokale maatregelen op de westoever, eerst als enkelbaans auto-

weg (alternatief C1) gevolgd door uitbouw tot autosnelweg (alternatief D1)

De initiatiefnemer heeft ten opzichte van deze propositie een neutrale houding; het verschil 

van mening is ongemengd. Er zijn daarnaast meervoudige, gemengde verschillen van mening 

tussen het bevoegd gezag en insprekers en mogelijk tussen bevoegd gezag en adviseurs. Het 

bevoegd gezag neemt in deze verschillen van mening niet alleen een positief standpunt in ten 

opzichte van p
prec

, maar ook een negatief standpunt ten opzichte van een andere propositie p
i
’ 

of een andere precisering van propositie p
i
 (-/p

prec
’). Daarnaast anticipeert het bevoegd gezag 

in het besluit op verschillen van mening met de Tweede Kamer, die het besluit moet goedkeu-

ren, en met belanghebbenden in mogelijke vervolgdiscussies.

De Tweede Kamer stemt niet in met het besluit, maar neemt een negatief standpunt ten 

opzichte van propositie p
prec

: (-/p
prec

). Het brengt tevens een positief standpunt naar voren ten 

opzichte van een andere precisering van p
i
: (+/p

prec
’): 

p
prec

’ =  de aanleg van Rijksweg 73-Zuid moet worden uitgevoerd op de westoever van 

de Maas met lokale maatregelen op de westoever, eerst als enkelbaans auto-

weg (alternatief C1) gevolgd door uitbouw tot autosnelweg (alternatief D3)

In het besluit van 1 maart 1995 neemt het bevoegd gezag, minister Jorritsma, dit standpunt 

over (+/p
prec

’). Er is dan een verschil van mening met de initiatiefnemer (ongemengd) en er zijn 

verschillen van mening met insprekers en adviseurs (meervoudig en gemengd). Het bevoegd 

gezag anticipeert tevens op verschillen van mening van mening met de Tweede Kamer en met 

belanghebbenden in vervolgdiscussies.

De Tweede Kamer verwerpt het besluit, waarop de minister in een nieuw besluit (3 maart 

1995) terugkeert naar het eerdere positieve standpunt ten opzichte van p
prec

 (+/p
prec

), waarin 

wordt gekozen voor de oostoever van de Maas. Het bevoegd gezag beëindigt in dat besluit de 

verschillen van mening met initiatiefnemer, insprekers en adviseurs. Daarnaast anticipeert 

het op nieuwe verschillen van mening met belanghebbenden die beroep of bezwaar aanteke-

nen bij de Raad van State.

In de drie besluiten worden standpunten ingenomen ten opzichte van een aantal propo-

sities: p
i
, p

prec
, p

prec
’ en mogelijk p

i
’. Er is sprake van meer dan één verschil van mening: er is 

een ongemengd verschil van mening tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag, er zijn 

gemengde verschillen van mening tussen insprekers/adviseurs en het bevoegd gezag, en er is 

een gemengd verschil van mening tussen het bevoegd gezag en de Tweede Kamer. Als wordt 

gekozen voor een ander alternatief (p
prec

’), dan is er sprake van een meervoudig verschil van 

mening (zie hoofdstuk 2, noot 29). 
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De uitgangspunten

De uitgangspunten voor de discussie zijn procedureel en materieel van aard. De procedurele 

uitgangspunten zijn geïntegreerd in de analysestructuur (zie paragrafen 2.4.3 en 5.6). Het 

betreft onder meer de richtlijnen voor de inhoud van het MER, opgesteld door het bevoegd 

gezag. De materiële uitgangspunten worden onder andere gevormd door de inhoud van 

de richtlijnen. De richtlijnen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de in het MER in 

beschouwing te nemen alternatieven en de te behandelen milieugevolgen.

De rolverdeling tussen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag in de besluiten is als volgt. 

Het bevoegd gezag vervult verplicht de rol van protagonist; de initiatiefnemer vervult de rol 

van antagonist. De rolverdeling in het verschil van mening tussen het bevoegd gezag en alle 

betrokkenen (insprekers, adviseurs) is als volgt. De betrokkenen zijn antagonist in (geanti-

cipeerde) verschillen van mening over p
prec

 (eerste besluit) en p
prec

’ (tweede besluit). Als de 

betrokkenen een standpunt innemen ten opzichte van een gepreciseerde propositie of een 

standpunt ten opzichte van een andere propositie, dan nemen zij ook de rol van protagonist 

op zich en vervult het bevoegd gezag de rol antagonist. De rolverdeling in de discussie tussen 

bevoegd gezag en Tweede Kamer is als volgt. Het bevoegd gezag vervult de rol van protagonist 

van het naar voren gebrachte standpunt. De Kamer is in het eerste besluit antagonist in de 

discussie over p
prec

 en tevens protagonist van een standpunt ten opzichte van p
prec

’. 

De argumentatieve middelen 

In het eerste besluit (21 juni 1994) motiveert het bevoegd gezag zijn standpunt (+/p
prec

). De 

naar voren gebrachte argumentatie dient als afrondende argumentatie in het verschil van 

mening met de initiatiefnemer en met insprekers en adviseurs, en ook als argumentatie in een 

geanticipeerd verschil van mening met de Tweede Kamer en in mogelijke vervolgdiscussies in 

mogelijke beroepsprocedures.

In het tweede besluit (1 maart 1995) motiveert het bevoegd gezag een gewijzigd stand-

punt. De argumentatie wordt herzien en dient wederom als afrondende argumentatie in het 

verschil van mening met de initiatiefnemer en met insprekers en adviseurs, en ook weer als 

argumentatie in een geanticipeerd verschil van mening met de Tweede Kamer en in mogelijke 

andere vervolgdiscussies. In het derde besluit (3 maart 1995) keert het bevoegd gezag terug 

naar het standpunt in het eerste besluit en bindt het zich opnieuw aan de argumentatie voor 

dat standpunt.

De argumentatie voor de standpunten in het eerste en het tweede besluit wordt in het 

vervolg van dit hoofdstuk geanalyseerd.

Het discussieresultaat

In het besluit van 21 juni 1994 beëindigt het bevoegd gezag de verschillen van mening met de 

initiatiefnemer en met insprekers en adviseurs. Deze hebben een vervolg in het besluit van 1 

maart 1995. In dat besluit beëindigt het bevoegd gezag de verschillen van mening die daarin 

relevant zijn. In het besluit van 3 maart 1995 vindt een definitieve beslechting van de discus-

sies plaats. Er is dan voor belanghebbenden de mogelijkheid van een vervolgdiscussie in een 

nieuwe procedure.
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9.3 Het besluit van 21 juni 1994: een tracé op de oostoever van 
de Maas

9.3.1 Het hoofdstandpunt en de hoofdargumenten

In deze paragraaf wordt het besluit van minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat van 

21 juni 1994 beschreven. De minister maakte haar besluit bekend in een brief aan de Tweede 

Kamer (Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid, 1994). Het besluit is weergegeven in het volgende 

fragment.

(1) Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 21 juni 1994

Hierbij deel ik u mede dat ik een besluit op hoofdlijnen heb genomen ten aanzien van rijksweg 

73, gedeelte Venlo-Sint Joost. Dit houdt in de aanleg van een autosnelweg op de oost-oever van 
de Maas met lokale maatregelen op de west-oever (zie bijlage 1)1. De planologische inpassing zal 

dienovereenkomstig moeten plaatsvinden. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden dat wil 

zeggen dat wordt aangevangen met de realisatie van een enkelbaans autoweg en het treffen van 
lokale maatregelen op de west-oever. Hierbij worden ergste knelpunten het eerst weggenomen. De 

autoweg zal voor 2004 gereed komen. De uitbouw tot autosnelweg zal daarna volgen. De kunst-

werken en planologische reserveringen zullen uiteraard vanaf het begin worden afgestemd op de 

uitbouw tot autosnelweg.

Het onderhavige besluit op hoofdlijnen is mede gebaseerd op mondeling overleg dat ik heb 

gevoerd met het Overlegorgaan Verkeersinfrastructuur (OVI). Voor de overwegingen verwijs ik 

naar bijlage 2.1

Nadere uitwerking van dit besluit, waaronder de fasering en de lokale maatregelen op de 

andere oever, zal nog plaatsvinden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het nog beschikbaar 

te komen Rapport van bevindingen van het OVI. Ik zal u nader informeren over het uitgewerkte 

tracé-besluit.

Ik zal Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg en de betreffende gemeentebesturen 

van mijn besluit op hoofdlijnen in kennis stellen. De overige gemeentebesturen in de regio, die 

betrokken zijn bij deze wegverbetering, zal ik eveneens hiervan in kennis stellen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

1 Ter inzage gelegd bij de Afdeling Parlementaire Documentatie.

In het begin van deze brief wordt aangegeven welk besluit de minister heeft genomen: er 

moet een autosnelweg worden aangelegd op de oostoever van de Maas met lokale maatrege-

len op de westoever, waarbij de uitvoering gefaseerd verloopt; begonnen wordt met de aanleg 

van een enkelbaans autoweg, die wordt uitgebouwd tot autosnelweg. 

Het besluit heeft twee bijlagen, die ter inzage waren gelegd. Bijlage 1 is een kaart met het 

gekozen tracé D1, een autosnelweg op de oostoever van de Maas met lokale maatregelen op 
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de westoever. Deze kaart is hierna weergegeven als Figuur 9.2. De motivering van het besluit 

en van de gemaakte keuzes staat in Bijlage 2: ‘Overwegingen bij de vaststelling van het tracé 

van rijksweg 73-Zuid, gedeelte Venlo en St. Joost’. Deze bijlage telt twaalf pagina’s en wordt in 

dit hoofdstuk besproken.

Figuur 9.2 Bijlage 1 bij de Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid van 21 juni 1995 

Overgenomen uit Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1, Bijlage 1.

Bijlage 2 heeft een chronologische, procesmatige structuur. Eerst wordt de voorgeschiedenis 

van het project geschetst (p. 1). Aan het project zijn studies en besluiten voorafgegaan, waar-

onder een tracébesluit in 1985, waarbij werd gekozen voor een tracé op de oostoever van de 

Maas. Vervolgens wordt de huidige procedure geïntroduceerd en kort toegelicht, en worden 

de doelstellingen aangegeven die daarin zijn geformuleerd (pp. 1-2). Dan volgt een korte ana-

lyse van de problemen, zoals die voor de projectnota/MER is gemaakt (p. 2). Het verkeer in het 

gebied veroorzaakt drie soorten problemen: problemen voor de leefbaarheid, de bereikbaar-

heid en de regionale economie.
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Vervolgens worden mogelijke oplossingen besproken (p. 3). Voor de studie zijn vijftien 

alternatieven ontwikkeld, waarvan er dertien nader zijn onderzocht. Daarop volgt een verge-

lijkingstabel met de studieresultaten uit de projectnota/MER, waarin de dertien alternatieven 

zijn opgenomen, gegroepeerd in vijf blokken (p. 4). Deze resultaten worden in de tekst per 

thema toegelicht (pp. 5-8). Daarna volgt het keuzeproces van het bevoegd gezag (p. 9-12). 

Stapsgewijs vallen alternatieven af. Uiteindelijk wordt onder het kopje ‘Voorkeur’ gekozen 

voor aanleg van autosnelweg op de oostoever, met als tijdelijke oplossing een autoweg.

Het hoofdstandpunt van dit besluit is een positief standpunt ten opzichte van p
prec

:

HOOFDSTANDPUNT

De aanleg van Rijksweg 73-Zuid moet worden uitgevoerd op de oostoever van de Maas met lokale 

maatregelen op de westoever, eerst als enkelbaans autoweg (alternatief C1) gevolgd door uitbouw 

tot autosnelweg (alternatief D1). 

De hoofdargumentatie ter ondersteuning van het hoofdstandpunt kan als volgt worden 

geanalyseerd. In de tekst wordt aangegeven dat er in de huidige situatie op drie gebieden 

problemen zijn:104

(2) VI Uit de probleemanalyse blijkt dat in het studiegebied op het gebied van verkeer en vervoer 

grote problemen ontstaan door ondermeer de toename van het verkeer, de verkeersonveilig-

heid, de geluidshinder, de luchtverontreiniging en de sociale barrière-werking (leefbaarheid).

Dit heeft grote negatieve effecten op het woon- en leefmilieu. 

Bovendien stagneert hierdoor de verkeersafwikkeling op de oude rijkswegen aan weerszij-

den van de Maas, waardoor de bereikbaarheid nog verder zal afnemen.

Daarnaast krijgt de regionale economie te maken met reistijdverliezen, die van invloed zijn 

op het vestigingsklimaat.

Het gekozen alternatief moet een oplossing vormen voor de genoemde problemen. Voor de 

reconstructie van de hoofdargumenten kan daarom worden uitgegaan van een probleem-

oplossingstructuur (zie ook noot 76).

In de oplossing die kan worden gereconstrueerd zijn de in het besluit gemaakte keuzes 

verdisconteerd. Bij elk project moeten drie soorten keuzes worden gemaakt: over het al dan 

niet doorgaan van het project, de plaats van het project en de wijze van uitvoering. In het 

hoofdstandpunt zijn de volgende keuzes gemaakt:

1 Rijksweg 73-Zuid moet worden aangelegd.

2 De beste plaats is de oostoever van de Maas met lokale maatregelen op de westoever.

3 De beste uitvoeringswijze is gefaseerd: eerst als enkelbaans autoweg, gevolgd door 

uitbouw tot autosnelweg.

De hoofdargumentatie kan als volgt worden gereconstrueerd:

104 De nummering van alinea’s/alineagroepen (met Romeinse cijfers) in de geanalyseerde besluiten is door mij 
aangebracht.
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1

de aanleg van Rijksweg 73-Zuid moet worden uitgevoerd op de oostoever van de Maas met lokale maat-

regelen op de westoever, eerst als enkelbaans autoweg (alternatief C1) gevolgd door uitbouw tot auto-

snelweg (alternatief D1)

1.1a in het studiegebied bestaan problemen op het gebied van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de 

regionale economie, die in de toekomst groter zullen worden

1.1b er moet op middellange termijn een oplossing komen voor de problemen [het doorgaan van het 
project, ‘nut en noodzaak’]

1.1c van de onderzochte alternatieven is aanleg van een autosnelweg, voorafgegaan door aanleg van 

een autoweg, op de oostoever van de Maas met lokale maatregelen op de westoever (een combina-

tie van C1 en D1) de beste oplossing [uitvoeringswijze + plaats]

Uitspraak 1.1c wordt onderbouwd door uitspraken waarin keuzes worden gemaakt, die samen 

een beslisproces weergeven. Deze keuzes resulteren in de keuze voor een combinatie van de 

alternatieven C1+D1. Hierna reconstrueer ik de keuzes in de tekst en de wijze waarop deze 

in het in de tekst gepresenteerde beslisproces samenhangen. Vervolgens reconstrueer ik de 

keuzes als standpunten met betrekking tot een keuze. Hoe de standpunten met betrekking tot 

een keuze onderling in de argumentatiestructuur samenhangen, blijft buiten beschouwing.

9.3.2 De keuzes in het besluit 

In het besluit wordt een aantal keuzes gepresenteerd. Daarbij wordt in de tekst een proces-

matige volgorde aangehouden: er wordt een stapsgewijs beslisproces beschreven, waarbij 

de keuzes elkaar opvolgen en steeds een of meer alternatieven afvallen. Achtereenvolgens 

komen de volgende keuzes aan de orde: 

 – de keuze van minister Smit-Kroes in een besluit uit 1985;

 – de keuzes gemaakt in de projectnota/MER;

 – de keuze voor een snelweg op de lange termijn en een autoweg als tijdelijke oplossing;

 – de keuze voor het Napoleonswegtracé op de westoever;

 – de eindkeuze voor een tracé op de oostoever van de Maas.

Een deel van deze keuzes maakt deel uit van de argumentatie voor het hoofdstandpunt en 

fungeert zelf ook als (sub)standpunt. Deze (sub)standpunten worden ondersteund door argu-

mentatie met betrekking tot een beslisregel en subargumentatie met betrekking tot de voor- 

en nadelen van de alternatieven. 

De keuze van minister Smit-Kroes uit 1985
De eerste tekstuele aanwijzing voor een keuze is te vinden aan het begin van de tekst, in een 

passage over de voorgeschiedenis van het project:
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(3)  Voorgeschiedenis

II Aan de tracé/MER studie zijn in het verleden reeds 3 studies vooraf gegaan. Eind jaren zeven-

tig verscheen de studie “nota rijksweg 73, de ruggegraat van Limburg”. Op basis daarvan 

stelde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in 1982 een tracé voor het noor-

delijke gedeelte van rijksweg 73 vast; rijksweg 73-Noord, tussen Boxmeer, Venray en Venlo. 

Daarbij werd gelijktijdig beslist dat voor rijksweg 73-Zuid, gelet op de kwetsbaarheid van het 

tussen Venlo en St.Joost te doorsnijden gebied twee aanvullende studies moesten worden 

verricht. Eind 1983 verschenen de “Aanvullende nota rijksweg 73” en de “Notitie nadere uit-

werking Lateraalkanaaltracé”.

 In 1985 werd door mijn voorgangster op grond van deze twee aanvullende studies een tracé 
voor rijksweg 73-Zuid op de oostoever van de Maas vastgesteld, uit te voeren als autosnelweg. 
Uniek in deze is, dat de Tweede Kamer de minister over dat besluit ter verantwoording riep. 

Uiteindelijk bleef het tracébesluit van 1985 met betrekking tot rijksweg 73-Zuid overeind.

In fragment (3) is te lezen dat de vorige minister van Verkeer en Waterstaat heeft gekozen 

voor aanleg van een autosnelweg op de oostoever van de Maas. Uit welke alternatieven deze 

keuze is gemaakt, wordt niet aangegeven. Tekstuele aanwijzingen voor deze keuze worden 

gevormd door een aanduiding van een gekozen alternatief (‘een tracé voor rijksweg 73-Zuid 

op de oostoever van de Maas’) en een keuzecomponent (‘werd vastgesteld’). In het fragment 

zijn ook verwijzingen naar deze keuze aanwezig: ‘dat besluit’ en ‘het tracébesluit van 1985’. 

De hier gepresenteerde keuze is afkomstig van een andere partij dan het bevoegd gezag: 

het betreft een besluit van minister Smit-Kroes uit 1985. Deze keuze voor een oostoevertracé 

ging vooraf aan de tracé-/m.e.r.-procedure waar het geanalyseerde besluit van Maij-Weggen 

deel van uitmaakt. De schrijfster rapporteert in dit fragment de keuze van de minister. Deze 

keuze heeft geen argumentatieve functie en fungeert zelf niet als standpunt in dit document.

De keuzes in de projectnota/MER 
Na een bespreking van de tracé-/m.e.r.-procedure en de doelstellingen en problemen die in de 

projectnota/MER zijn geformuleerd, worden de alternatieven die relevant zijn in de procedure 

gepresenteerd.

(4)  Oplossing noodzakelijk

VII Op grond van de aangedragen gegevens is geconcludeerd, rekening houdend met een suc-

cesvol SVV-2-beleid, dat de oplossing van het geanalyseerde probleem vereist is. 

 Rekening houdend met de doelstelling van de tracé-MER studie RW 73-Zuid zijn 15 alternatie-
ven en een aantal sub-varianten ontwikkeld. Uiteindelijk zijn er 13 alternatieven overgebleven; 

deze zijn gegroepeerd in 5 blokken, zijnde:

 Blok A, het nul-alternatief

 Blok B, het nulplus-alternatief

 Blok C, de autoweg-alternatieven, te splitsen in nieuw- en ombouw

 Blok D, de autosnelweg-alternatieven

 Blok E, de Meest Milieuvriendelijke Alternatieven (MMA’s)
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VIII De alternatieven zijn ‘integraal’ samengesteld. Dit houdt in dat zij zijn opgebouwd uit zowel 

een hoofdmaatregel op de ene oever als aanvullende maatregelen (veelal lokale omleggin-

gen) op de andere oever. De te maken keuze gaat in feite tussen het realiseren van de hoofd-

maatregel op de oost- dan wel de westoever.

IX Opgemerkt moet worden dat het openbaar vervoeralternatief in de studie niet verder is mee-
genomen omdat uit de berekeningen is gebleken dat het, op het openbaar vervoer over te 

hevelen aandeel van het aantal verplaatsingen dusdanig klein is dat het openbaar vervoeral-

ternatief niet tot het oplossen van de problemen zou leiden.

In dit fragment worden drie keuzes beschreven die in de tracé-/m.e.r.-studie (de projectnota/

MER) zijn gemaakt. In alinea VII vinden twee selecties van alternatieven plaats: eerst wordt 

aangegeven dat in de procedure vijftien alternatieven en subvarianten zijn ontwikkeld; ver-

volgens worden dertien alternatieven gekozen, die zijn ingedeeld in vijf categorieën. In alinea 

IX valt het openbaarvervoeralternatief af. Ik reconstrueer hierna eerst de gemaakte keuzes en 

geef daarna aan welke functie de uitspraken vervullen.

De keuze van vijftien alternatieven

De keuze voor vijftien alternatieven wordt gemaakt in de volgende zin:

(5) VII Rekening houdend met de doelstelling van de tracé-MER studie RW 73-Zuid zijn 15 alternatie-
ven en een aantal sub-varianten ontwikkeld.

Uit welke alternatieven wordt de keuze gemaakt? Een macro-contextuele aanwijzing is dat 

in de richtlijnen voor het MER uitgangspunten voor de discussie zijn opgenomen. Daarin kan 

zijn vermeld welke alternatieven het uitgangspunt voor de procedure vormen. Intertekstu-

ele aanwijzingen kunnen worden gevonden in de richtlijnen voor het MER, vastgesteld door 

het bevoegd gezag op 27 februari 1993. Daarin worden vijf oplossingsrichtingen gegeven, 

waaraan in het MER (de projectnota/MER) aandacht moet worden besteed (Richtlijnen milieu-

effectrapportage, pp. 8-13):

 – nulalternatief (A);

 – nulplusalternatief (B);

 – autowegenalternatief (C);

 – autosnelwegalternatieven (D);

 – meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).

Bij enkele oplossingsrichtingen wordt een aantal alternatieven aangegeven. Bij het nulplus-

alternatief worden bijvoorbeeld drie nulplusalternatieven gesuggereerd (p. 10):

(6) Nulplusalternatief (B)

 […] Het gaat er bij dit alternatief om, om met relatief bescheiden extra ingrepen een oplossing te 

bieden voor de meest drukkende knelpunten. Dit alternatief zou vanuit drie invalshoeken kunnen 
worden ontwikkeld; het gaat hierbij om maatregelen die verder gaan dan wat reeds is voorgeno-

men (dit laatste vormt immers onderdeel van het nulalternatief).
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1. Kernenomleidingsalternatief (B1)  […]

2. Openbaar vervoersalternatief (B2)  […]

3. Combinatie-alternatief (B3)  […] 

De formulering ‘dit alternatief zou vanuit drie invalshoeken kunnen worden ontwikkeld’ wijst 

erop dat deze alternatieven geen uitgangspunt vormen. De keuze is aan de initiatiefnemer.

Wat betreft de autosnelwegalternatieven gaat het bevoegd gezag in de richtlijnen uit van 

een selectie die in de startnotitie is gemaakt (Richtlijnen milieu-effectrapportage, p. 11):

(7) Autosnelweg alternatieven (D)

In de startnotitie is aangegeven dat in principe drie hoofdtracés (oostelijke Maasoever en op 

de westelijke Maasoever het Lateraaltracé en het Napoleonstracé, respectievelijk D1, D2 en D3) 

in beschouwing zullen worden genomen. Het betreft de alternatieven die oorspronkelijk bij het 

tracébesluit van 1985 zijn betrokken, inclusief enige lokale varianten. Er zal kort moeten worden 

aangegeven welke andere tracés bij de besluitvorming destijds betrokken zijn geweest en waarom 

deze zijn afgevallen. Tevens moet worden vermeld welke rol milieu-afwegingen bij deze selectie 

hebben gespeeld.

De keuze van D1, D2 en D3 lijkt hier door het bevoegd gezag te worden aanvaard, omdat de ini-

tiatiefnemer geen andere alternatieven hoeft te onderzoeken. Wel moet in het MER kort wor-

den beschreven welke alternatieven eerder zijn onderzocht en waarom deze zijn afgevallen.

Ten aanzien van het meest milieuvriendelijk alternatief MMA geeft Commissie m.e.r. het 

advies om het MMA op twee manieren uit te werken (Richtlijnen milieu-effectrapportage, pp. 

12-13):

(8) Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)

[…] Maatregelen die goed zijn voor woon- en leefmilieu in de kernen kunnen het natuurlijk milieu 

schade doen en omgekeerd. Om deze problematiek helder te krijgen adviseert de Commissie het 

meest milieuvriendelijk alternatief voor twee verschillende richtingen uit te werken:

Uitwerkingsrichting 1
Hierbij staat het woon- en leefmilieu centraal. […]

Uitwerkingsrichting 2
[…] Vanuit het oogpunt van natuur zal bij deze uitwerkingsrichting […]

Omdat het hier een advies betreft en geen uitgangspunt, blijft het voor de initiatiefnemer 

mogelijk om het MMA op andere manieren uit te werken. De initiatiefnemer neemt in dit 

geval het advies van de Commissie m.e.r. over in de projectnota/MER.

Al met al vormen vijf oplossingsrichtingen het uitgangspunt, waarbij een van de richtin-

gen (het nulplusalternatief) kan worden uitgewerkt in drie alternatieven en een andere rich-

ting in twee alternatieven (MMA). 

Welke vijftien alternatieven worden uit deze verzameling gekozen? Een intertekstuele 

aanwijzing hiervoor is te vinden in de projectnota/MER. In paragraaf 4.2 ‘Oplossingsrichtingen’ 
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wordt een overzicht gegeven van vijftien mogelijke alternatieven die zijn onderzocht (Project-

nota/MER RW73-Zuid, p. 51, Tabel 4.2.1): het nulalternatief A, de nulplusalternatieven B1-B3, 

de autowegalternatieven C1-C6 (waarvan drie nieuwbouw- en drie ombouwalternatieven), 

de autosnelwegalternatieven D1-D3 en de meest milieuvriendelijke alternatieven E1 en E2. 

De initiatiefnemer blijkt de suggestie over de nulplusalternatieven uit de richtlijnen in de 

projectnota/MER te hebben overgenomen. De onderzochte nulplusalternatieven zijn: het 

kernenomleidingsalternatief B1, het openbaarvervoeralternatief B2 en het openbaarvervoer-

plusalternatief B3.

De eerste keuze waar het bevoegd gezag verantwoordelijk voor kan worden geacht kan nu 

als volgt worden gereconstrueerd:

REC keuze van vijftien alternatieven:

[van de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 en de mogelijke alternatieven binnen de oplos-

singsrichtingen ‘nulalternatief’, ‘nulplusalternatief’, ‘autowegenalternatief’ en ‘meest milieuvrien-

delijk alternatief’] [hebben] [15 alternatieven, namelijk nul-alternatief A, nulplusalternatieven B1 

B2 B3, autowegalternatieven C1 C2 C3 (nieuwbouw) en C4 C5 C6 (ombouw), autosnelwegalter-

natieven D1 D2 D3 en Meest Milieuvriendelijke Alternatieven E1 E2] [de voorkeur boven] [andere 

mogelijke alternatieven binnen die oplossingsrichtingen]

De keuze van dertien alternatieven

Uit de vijftien alternatieven worden in het besluit dertien alternatieven geselecteerd, die zijn 

ingedeeld in vijf categorieën:

(9) VII […] Uiteindelijk zijn er 13 alternatieven overgebleven; deze zijn gegroepeerd in 5 blokken, 

zijnde:

Blok A, het nul-alternatief

Blok B, het nulplus-alternatief

Blok C, de autoweg-alternatieven, te splitsen in nieuw- en ombouw

Blok D, de autosnelweg-alternatieven

Blok E, de Meest Milieuvriendelijke Alternatieven (MMA’s)

Om welke dertien alternatieven het gaat, is vast te stellen met behulp van micro-contextuele 

aanwijzingen. Op p. 4 van het besluit (in de micro-context) is de vergelijkingstabel uit de pro-

jectnota/MER opgenomen. In fragment (10) is een gedeelte uit deze tabel weergegeven; de 

gehele vergelijkingstabel is opgenomen als Tabel 9.1 (in paragraaf 9.3.3).

(10) ALTERNATIEVEN

AUTOWEG AUTOSNELWEG MEEST 

MILIEUVRIENDELIJK 

ALTERNATIEF (MMA)

NIEUWBOUW OMBOUW BESTAANDE WEG

NUL NUL- 

PLUS

OOST-

OEVER

WESTOEVER 

LATERAAL- 

KANAALTRACÉ

WESTOEVER 

NAPOLEONSWEG- 

TRACÉ

OOST WEST BEIDEN OOST WESTOEVER 

LATERAAL- 

KANAALTRACÉ

WESTOEVER 

NAPOLEONS-

WEGTRACÉ

MENS NATUUR

A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 E1 E2

Uit dit gedeelte van de vergelijkingstabel is op te maken dat in de projectnota/MER de vol-

gende dertien alternatieven zijn onderzocht: 
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nulalternatief 

A

autowegalternatieven
nieuwbouw

C1 oostoever

C2 westoever Lateraalkanaaltracé

C3 westoever Napoleonswegtracé

ombouw bestaande weg

C4 oostoever 

C5 westoever

C6 beide oevers

autosnelwegalternatieven 

D1 oostoever

D2 westoever Lateraalkanaaltracé

D3 westoever Napoleonswegtracé

nulplusalternatief
B

MMA’s
E1 mens

E2 natuur

De alternatieven zijn ‘integraal’ samengesteld, wat inhoudt dat wordt uitgegaan van een 

hoofdmaatregel op de ene oever en lokale maatregelen op de andere oever. De dertien alter-

natieven verschillen op een aantal punten van elkaar, waaronder de wijze van uitvoering 

(autoweg of autosnelweg), de plaats van het tracé (oostoever of westoever; Lateraalkanaal-

tracé of Napoleonswegtracé op de westoever).

De twee alternatieven die bij deze keuze afvallen zijn twee nulplusalternatieven: B1 en B2. 

Dit blijkt uit een intertekstuele aanwijzing in de projectnota/MER (p. 56):

(11) Uit een eerste globale beschouwing van de modelresultaten blijkt dat het probleemoplossend ver-

mogen van alle nulplusalternatieven (B1, B2 en B3) zelfs bij scenario 2 beperkt is. Dit geldt met 

name ten aanzien van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling. Zo is bij de nulplusalter-

natieven de gemiddelde reistijd tussen Venlo en St. Joost ongeveer 40% meer dan bij de autosnel-

wegalternatieven. Besloten is daarom om slechts één nulplusalternatief nader te beschouwen, 

waarbij gekozen is voor het nulplusalternatief met het meest uitgebreide pakket aan maatregelen 

(openbaar-vervoer-plusalternatief, B3).

 Ten behoeve van de duidelijkheid wordt het openbaar-vervoer-plusalternatief hierna aangeduid als 
nulplusalternatief met als code B.

Van de drie opties wordt B3 gekozen, hoewel dit alternatief ook niet probleemoplossend is. 

Er moet een nulplusalternatief worden geselecteerd, omdat alle oplossingsrichtingen uit de 

richtlijnen in de studie vertegenwoordigd moeten zijn. De reden voor de keuze van B3 is dat 

deze optie het meest uitgebreide pakket aan maatregelen heeft en dus als het meest kansrijk 

wordt beschouwd. Het afvallen van twee nulplusalternatieven betekent dat een ‘subkeuze’ 

uit de nulplusalternatieven wordt gemaakt. Hiermee wordt tegelijkertijd het aantal alterna-

tieven teruggebracht tot dertien:

REC keuze van dertien alternatieven:

[van de vijftien alternatieven] [hebben] [dertien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplus-

alternatief B3/B, autowegalternatieven C1 C2 C3 (nieuwbouw) en C4 C5 C6 (ombouw), autosnel-

wegalternatieven D1 D2 D3, en Meest Milieuvriendelijke Alternatieven E1 E2] [de voorkeur boven] 

[de nulplusalternatieven B1 en B2]

REC subkeuze van één nulplusalternatief:

[van de nulplusalternatieven B1, B2 en B3] [heeft] [B3] [de voorkeur boven] [B1 en B2]



301

In alinea IX wordt aangegeven dat het openbaarvervoeralternatief is afgevallen:

(12) VII […] Rekening houdend met de doelstelling van de tracé-MER studie RW 73-Zuid zijn 15 alter-

natieven en een aantal sub-varianten ontwikkeld. Uiteindelijk zijn er 13 alternatieven over-

gebleven; […]

VIII De alternatieven zijn ‘integraal’ samengesteld. […]

IX Opgemerkt moet worden dat het openbaar vervoeralternatief in de studie niet verder is mee-
genomen omdat uit de berekeningen is gebleken dat het, op het openbaar vervoer over te 

hevelen aandeel van het aantal verplaatsingen dusdanig klein is dat het openbaar vervoeral-

ternatief niet tot het oplossen van de problemen zou leiden.

Bij de keuze uit de nulplusalternatieven zijn ook openbaarvervoeralternatieven aan de orde 

geweest. In alinea IX kan dus sprake zijn van een keuze die valt onder de eerdere keuze van 

dertien alternatieven (zie de reconstructie hiervoor en alinea VII). Het is dan wel vreemd dat 

in alinea IX alleen ‘het openbaar vervoeralternatief’ wordt besproken, terwijl er bij die keuze 

twee alternatieven afvallen. Een andere mogelijkheid is dat er sprake is van een nieuwe keuze, 

waarbij van de dertien alternatieven alternatief B/B3 afvalt.

De Projectnota/MER RW73-Zuid maakt duidelijk (intertekstuele aanwijzing) dat met ‘het 

openbaarvervoeralternatief’ in alinea IX niet alternatief B3 maar B2 wordt bedoeld. B3 is het 

openbaarvervoerplusalternatief, een combinatiealternatief, dat wel degelijk verder in de stu-

die is meegenomen.

De opvallende presentatie van deze keuze, waarbij alleen aan het afvallen van het open-

baarvervoeralternatief B2 expliciet aandacht wordt besteed en niet aan het afvallen van B1 

(het ‘kernenomleidingsalternatief’) kan worden verklaard als een strategische manoeuvre. 

Openbaarvervoeralternatieven zijn doorgaans milieuvriendelijke alternatieven, die serieus 

moeten worden beschouwd, zeker in een besluit op basis van m.e.r. Het is een macro-contex-

tuele verplichting om aan te geven wat is overwogen ten aanzien van de alternatieven en de 

milieugevolgen van die alternatieven. Als dat niet duidelijk genoeg gebeurt, is te verwachten 

dat daar kritische vragen over zullen worden gesteld. De analyse als strategische zet verklaart 

de opvallende presentatie en de expliciete aandacht voor het afvallen van B2. De reconstructie 

van de keuze van dertien alternatieven (en het afvallen van twee nulplusalternatieven) wordt 

hierdoor ondersteund.

Standpunten met betrekking tot de gemaakte keuzes in de projectnota/MER 

In het besluit worden drie keuzes overgenomen die in de projectnota/MER zijn gemaakt; een 

van de keuzes vormt een subkeuze bij een van de andere keuzes. De structuur van het beslis-

proces in de tekst kan als volgt worden weergegeven:

1 keuze van vijftien alternatieven uit een aantal oplossingsrichtingen

2 keuze van dertien alternatieven uit vijftien alternatieven (twee nulplusalternatieven 

vallen af)

2.1 subkeuze van nulplusalternatief B3 (B) uit B1, B2 en B3 
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Uitgaande van de alternatieven die volgens de richtlijnen het uitgangspunt vormen, moet het 

bevoegd gezag beargumenteren dat de uiteindelijke keuze de beste oplossing is. Het bevoegd 

gezag neemt de keuzes uit de projectnota/MER dan ook als standpunten over in het besluit; 

het neemt daarbij tevens de argumentatie voor deze standpunten over. 

STP van de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 en de mogelijke alternatieven binnen de oplos-

singsrichtingen ‘nulalternatief’, ‘nulplusalternatief’, ‘autowegenalternatief’ en ‘meest milieuvrien-

delijk alternatief’ hebben vijftien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatieven B1 

B2 B3, autowegalternatieven C1 C2 C3 (nieuwbouw) en C4 C5 C6 (ombouw), autosnelwegalter-

natieven D1 D2 D3, en Meest Milieuvriendelijke Alternatieven E1 E2, de voorkeur boven andere 

mogelijke alternatieven binnen die oplossingsrichtingen

STP van de vijftien alternatieven hebben dertien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalter-

natief B3 (B), autowegalternatieven C1 C2 C3 (nieuwbouw) en C4 C5 C6 (ombouw), autosnelweg-

alternatieven D1 D2 D3, en Meest Milieuvriendelijke Alternatieven E1 E2 de voorkeur boven de 

nulplusalternatieven B1 en B2

De subkeuze voor een van de nulplusalternatieven vormt een ondersteuning van de keuze van 

dertien alternatieven. De subkeuze vormt zelf ook een (sub)standpunt:

STP van de onderzochte nulplusalternatieven heeft B3 (B) de voorkeur boven B1 en B2

De keuzes van het bevoegd gezag in het besluit
Het bevoegd gezag gaat in het besluit uit van de dertien voorgeselecteerde alternatieven. In 

het besluit worden vervolgens nog enkele andere keuzes gemaakt:

 – de keuze voor een snelweg op lange termijn en een autoweg als tijdelijke oplossing;

 – de keuze van het Napoleonswegtracé op de westoever;

 – de eindkeuze voor een autosnelweg op de oostoever van de Maas, met als tijdelijke oplos-

sing een autoweg.

Deze keuzes worden in 9.4, 9.5 en 9.6 besproken. In 9.3.3 wordt eerst ingegaan op de criteria 

en de informatie over de alternatieven die voor het bevoegd gezag het vertrekpunt vormen bij 

het maken van deze keuzes.

9.3.3 Input in de vorm van criteria en informatie over de alternatieven 

Voor de reconstructie van de argumentatie en de subargumentatie voor de gemaakte keuzes 

is het van belang om te weten van welke beoordelingscriteria en informatie het bevoegd in 

het besluit uitgaat. Welke criteria en welke informatie vormen de input voor het beslisproces? 

In het besluit staat een vergelijkingstabel met de studieresultaten van de tracé-/m.e.r.-studie, 

die (in aangepaste vorm) is overgenomen uit de projectnota/MER (p. 227). Deze tabel is hier 

weergegeven als Tabel 9.1. In het besluit wordt bij de tabel de volgende toelichting gegeven: 
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(13)  Studieresultaten

X Onderstaande tabel stamt uit de projectnota/MER. Dit is een totaaloverzicht van de verge-

lijking opgenomen. Per thema (opgebouwd uit gegroepeerde aspecten) geeft de tabel een 

rangschikking van de 13 alternatieven. Het relatief meest gunstige alternatief heeft nummer 

1; het minst gunstige is nummer 13. Daarnaast zijn de kosten, zoals deze ten behoeve van 

de studie zijn bepaald, per alternatief aangegeven. Omdat de effecten op de kwaliteit van 

de lucht per alternatief weinig verschillen en de effecten op de ruimtelijke ordening groten-

deels ook bij andere thema’s aan bod komen, zijn deze twee thema’s niet in de tabel opge-

nomen. De tabel kan alleen in horizontale richting worden gelezen; de cijfers mogen niet bij 

elkaar worden opgeteld. Dit zou anders appels en peren betreffen. In deze tabel is nog geen 

rekening gehouden met aanvullende maatregelen tussen Roermond en Sint Joost alsmede 

de lokale omlegging Swalmen-west ingeval van een hoofdmaatregel op de west-oever.

 [Hierop volgt de vergelijkingstabel uit de projectnota/MER; zie Tabel 9.1.]

Tabel 9.1 Vergelijkingstabel met studieresultaten uit de Projectnota/MER RW73-Zuid

THEMA ALTERNATIEVEN

AUTOWEG AUTOSNELWEG MEEST 

MILIEUVRIENDELIJK 

ALTERNATIEF (MMA)

NIEUWBOUW OMBOUW BESTAANDE WEG

NUL NUL- 

PLUS

OOST-

OEVER

WESTOEVER 

LATERAAL- 

KANAALTRACÉ

WESTOEVER 

NAPOLEONSWEG- 

TRACÉ

OOST WEST BEIDEN OOST WESTOEVER 

LATERAAL- 

KANAALTRACÉ

WESTOEVER 

NAPOLEONS-

WEGTRACÉ

MENS NATUUR

A B C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 D3 E1 E2

VERKEER & 

VERVOER

13 12 8 9 9 11 7 1 4 4 2 2 6

BODEM &  

WATER

1 2 10 6 11 5 3 6 12 9 13 6 4

GELUID 9 1 2 5 6 12 9 13 11 7 8 3 4

FLORA,  

FAUNA &  

ECOSYSTEEM

1 2 10 7 8 6 4 12 13 9 11 5 3

LANDSCHAP,  

GEOMORFOLOGIE, 

CULTUURHIST. & 

ARCHEOLOGIE

1 2 12 10 8 3 5 6 13 10 9 7 4

ECONOMIE 11 12 4 5 8 12 10 7 1 2 3 5 9

KOSTEN 

(x miljoen)

– 60 450 320 330 290 230 430 840 540 560 350 380

480* 490* 700* 720*

* INCLUSIEF AANVULLENDE MAATREGELEN TUSSEN ROERMOND EN SINT JOOST (AUTOWEG) ALSMEDE LOKALE OMLEGGING SWALMEN 

(TUNNEL) INGEVAL VAN EEN HOOFDMAATREGEL OP DE WEST-OEVER

Overgenomen uit Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1, Bijlage 2, p. 4.

Oorspronkelijk gepubliceerd in Projectnota/MER RW73-Zuid (Hoofdrapport) van Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 1993, p. 227, Tabel 10.3.1.

De vergelijkingstabel wordt in de tekst gevolgd door een toelichting per ‘thema’. Dit zijn 

milieuthema’s als ‘bodem en water’, ‘geluid’ en ‘flora, fauna en ecosystemen’, en andersoor-

tige thema’s als ‘verkeer en vervoer’ en ‘kosten’. De thema’s lijken de criteria te vormen en de 

studieresultaten in de tabel de informatie over de alternatieven. De criteria in de tabel en de 

thema’s in de toelichting komen echter niet geheel overeen: in de toelichting worden ook nog 
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enkele andere thema’s besproken. Bovendien lijkt in het besluit ook te worden uitgegaan van 

andere criteria, zoals ‘leefbaarheid’:

(14) XIV Het alternatief […] heeft met betrekking tot de leefbaarheid (met name geluid), natuur en 

milieu (flora, fauna en ecosysteem) dusdanig negatieve effecten, dat dit alternatief, het 

totaal overziende, als onvoldoende probleemoplossend moet worden beschouwd.

Voor het bepalen van de set met te hanteren criteria en de informatie over de alternatie-

ven die als vertrekpunt kunnen dienen voor de reconstructie van de (sub)argumentatie, is een 

reconstructie nodig.

Reconstructie van de set met criteria
Het besluit bevat ten aanzien van de te hanteren criteria enkele onduidelijkheden. Welke 

criteria precies behoren tot de set met criteria kan worden verhelderd met behulp van aan-

wijzingen buiten het document. Een macro-contextuele aanwijzing is dat afspraken over de 

uitgangspunten worden gemaakt in de richtlijnen voor het MER. Verder geldt dat de inhoud 

van het MER moet worden gebruikt in de besluitvorming en dat in het besluit moet worden 

ingegaan op de daarin vermelde gevolgen. Intertekstuele aanwijzingen kunnen dus worden 

gevonden in de richtlijnen voor het MER en in de projectnota/MER. Op basis van deze aan-

wijzingen kunnen twee soorten criteria worden gereconstrueerd: thema’s en doelstellingen. 

Deze worden hierna besproken.

Thema’s als criteria

In de richtlijnen voor het MER wordt een aantal milieuaspecten genoemd dat in ieder geval in 

beschouwing moet worden genomen in het MER (pp. 14-23): ‘abiotische aspecten’ (geormor-

fologie, bodem, grond- en oppervlaktewater), ‘vegetatie en fauna’, ‘landschap en cultuurhisto-

rie’ (landschap en ruimtelijke kwaliteit), ‘cultuurhistorie en archeologie’, ‘geluid en trillingen’, 

‘lucht’, ‘veiligheid en woonmilieu’, en ten slotte ‘indirecte effecten’. 

In de projectnota/MER (p. 46) worden de relevante thema’s opgesomd. De tien thema’s 

omvatten de in de richtlijnen verplicht gestelde criteria. 

(15) Te beschouwen thema’s

In het vervolg van deze nota worden een aantal mogelijke oplossingen gepresenteerd teneinde 

de doelstelling te realiseren. Voor elk van deze oplossingen worden de effecten beschreven aan de 

hand van een aantal thema’s. Deze thema’s komen voort uit de door het bevoegd gezag vastge-

stelde Richtlijnen. Het betreft daarbij drie groepen:

 – verkeer en vervoer: .bereikbaarheid, verkeersafwikkeling e.a. 

  .verkeersveiligheid, sociale barrièrewerking e.a.

 – milieuthema’s: .bodem en water

  .lucht

  .geluid

  .flora, fauna en ecosystemen

  .landschap, geomorfologie, cultuurhistorie en archeologie

  .woon- en leefmilieu
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 – overige thema’s: .economie, landbouw en recreatie

  .ruimtelijke ordening

Binnen het thema verkeer en vervoer worden, aansluitend op de Richtlijnen, de aspecten verkeers-

veiligheid en sociale barrièrewerking beschreven. Deze aspecten maken tevens deel uit van het 

thema woon- en leefmilieu.

In de vergelijkingstabel in de projectnota/MER en het besluit zijn lucht en ruimtelijke ordening 

niet opgenomen, zo wordt in het besluit vermeld:

(16) X […] Omdat de effecten op de kwaliteit van de lucht per alternatief weinig verschillen en de 

effecten op de ruimtelijke ordening grotendeels ook bij andere thema’s aan bod komen, zijn 

deze twee thema’s niet in de tabel opgenomen. […]

Ook woon- en leefmilieu ontbreekt. De bijzondere status van dit thema wordt uitgelegd in de 

projectnota/MER (p. 226):

(17) […] Het thema woon- en leefmilieu vormt een integratiekader voor aspecten die van invloed zijn op 

de beleving van de omgeving. Deze aspecten worden in eerste instantie behandeld bij de andere 

thema’s zoals verkeer en vervoer, lucht en geluid. In die zin is het woon- en leefmilieu geen apart 

milieuthema. In de vergelijking van de alternatieven blijft dit thema dan ook buiten beschouwing.

In de vergelijkingstabel in de projectnota/MER en in het besluit is een thema opgenomen dat 

in de projectnota/MER niet als thema wordt aangekondigd: de kosten. Dit tiende thema wordt 

in hoofdstuk 9 van het rapport (‘Effecten op overige thema’s’) wel besproken. Dat dit thema 

een andere status heeft, blijkt uit de presentatie in de tabel in het besluit (de kosten zijn door 

een dubbele lijn afgescheiden van de andere thema’s) en uit de aard van de informatie (de 

kosten zijn kwantitatief van aard, de andere informatie is kwalitatief).

In het besluit volgt op de vergelijkingstabel een toelichting per thema, onder een twaalftal 

tussenkopjes: de tien thema’s uit de projectnota/MER en twee extra punten, ‘Aansluitmoge-

lijkheden RW74’ en ‘Mitigerende en compenserende maatregelen’. Uit de tekst blijkt dat de 

aansluitingsmogelijkheden voor RW74 niet zijn onderzocht voor de projectnota/MER, maar 

dat een keuze voor de oostoever daarvoor wel consequenties heeft. Het fragment over miti-

gerende en compenserende maatregelen bevat een opmerking over mitigerende maatregelen 

en een beschrijving van de manier waarop een compensatieplan zal worden opgesteld. Omdat 

de aansluitingsmogelijkheden RW74 en de mitigerende en compenserende maatregelen geen 

thema’s vormen, maar wel in het rijtje met thema’s worden besproken, moet worden aange-

nomen dat deze punten – net als de thema’s – in de besluitvorming als criteria fungeren. 

Op basis van de thema’s kunnen de volgende criteria worden gereconstrueerd:

 – verkeer en vervoer

 – bodem en water

 – lucht

 – geluid

 – flora, fauna en ecosystemen

 – landschap, geomorfologie, cultuurhistorie en archeologie
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 – woon- en leefmilieu

 – economie, landbouw en recreatie

 – ruimtelijke ordening

 – kosten

 – aansluitingsmogelijkheden RW74

 – mitigerende en compenserende maatregelen

Doelstellingen als criteria

In de richtlijnen voor het MER worden niet alleen milieuaspecten genoemd die in elk geval in 

beschouwing moeten worden genomen in het MER, er worden ook criteria aangegeven die te 

maken hebben met het behalen van doelstellingen. Er worden probleemstellingen geformu-

leerd (ten aanzien van leefbaarheid, bereikbaarheid en economische ontwikkelingen), waaruit 

doelstellingen moeten worden afgeleid. De opstellers van het MER worden geacht om zowel 

aan de milieu criteria als aan de doelstellingen aandacht te besteden (Richtlijnen milieu-effect-

rapportage, p. 8):

(18) Naast het hanteren van deze milieu-aspecten dient tijdens het ontwikkelen van de alternatieven 

steeds te worden nagegaan in hoeverre de alternatieven voldoen aan de in het kader van hoofdstuk 

2 geformuleerde doelstellingen. Overigens kan het voorkomen dat de doelstellingen en de criteria 

elkaar gedeeltelijk overlappen, met name voor het onderdeel leefbaarheid.

In de projectnota/MER worden de volgende drie soorten problemen onderscheiden (p. 21, p. 33):

 – leefbaarheid: de aspecten verkeersveiligheid, sociale barrièrewerking, geluidhinder, lucht-

kwaliteit en aantasting van natuur en landschap (versnippering);

 – bereikbaarheid: de benodigde inspanning om ergens te komen (reistijd, afstand, kosten) of 

fysieke bereikbaarheid (ontsluiting), beschreven op (inter)nationaal, euregionaal en regi-

onaal/lokaal niveau;

 – potenties voor economische ontwikkeling: beschreven op dezelfde drie niveaus, met 

onderscheid naar de economische speerpunten in de regio (industrie, transport en distri-

butie, toerisme en agribusiness).

Daarnaast wordt ingegaan op de verkeerskundige situatie in het studiegebied (de verkeersaf-

wikkeling). Dit is nodig om een goed beeld van het probleem te krijgen (Projectnota/MER RW 

73-Zuid, p. 21):

(19) De probleemanalyse richt zich, conform de aanbevelingen uit de richtlijnen, vooral op de aspec-

ten leefbaarheid, bereikbaarheid en potenties voor economische ontwikkeling. Behalve op de drie 

genoemde probleemvelden wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de verkeerskundige situatie ter 

plaatse (thema verkeer). De eventuele aanleg van een nieuwe hoofdverbinding in het studiegebied 

zal leiden tot veranderingen in de afwikkeling van verkeers- en vervoerstromen. Het is daarom van 

belang inzicht te hebben in de functie, de inrichting en het gebruik van belangrijke transportwegen 

(wegen, spoorwegen en vaarwegen). Bij de eventuele aanleg van een hoofdverbinding (RW73-Zuid) 

zullen immers gebruik en functie daarvan veranderen.

In de projectnota/MER zijn de doelstellingen niet alleen afgeleid van deze drie problemen 

maar ook van de verkeersafwikkeling (p. 45):
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(20) In algemene zin kan het doel van de voorgenomen activiteit worden omschreven als het oplossen 

van de in paragraaf 3.4 beschreven problemen ten aanzien van de verkeersafwikkeling, de leefbaar-

heid, de bereikbaarheid en de potenties voor de economische ontwikkeling.

In het besluit wordt vervolgens uitgegaan van drie doestellingen, afgeleid van drie soorten 

problemen:

(21)  Doelstellingen

IV In de Projectnota/MER zijn de volgende doelstellingen onderscheiden:

 Met betrekking tot de leefbaarheid dienen de verkeersveiligheid te worden, de sociale barriè-

rewerking te worden verkleind, de geluidshinder te worden teruggedrongen, de luchtkwaliteit 

te worden verbeterd en de versnippering van natuur en landschap te worden tegen gegaan.

 Met betrekking tot de bereikbaarheid dienen de doorstroming van het verkeer te worden 

bevorderd en het reistijdverlies te worden verminderd. Dit is ondermeer te bereiken door het 

scheiden van de verkeerssoorten (fietsers, landbouw- en bouwverkeer, auto- en busverkeer), 

het aanleggen van een optimale weginfrastructuur en het beheersen van de groei van de 

mobiliteit.

 Met betrekking tot de economische mogelijkheden dient filevorming te worden voorkomen; 

het daaruit voortvloeiende tijdverlies leidt tot vermindering van produktiviteit hetgeen geld 

kost. Bovendien heeft dit een negatieve invloed op het vestigingsklimaat.

  De probleemanalyse

V […]

VI Uit de probleemanalyse blijkt dat in het studiegebied op het gebied van verkeer en vervoer 

grote problemen ontstaan door ondermeer de toename van het verkeer, de verkeersonveilig-

heid, de geluidshinder, de luchtverontreiniging en de sociale barrière-werking (leefbaarheid).

 Dit heeft grote negatieve effecten op het woon- en leefmilieu. 

 Bovendien stagneert hierdoor de verkeersafwikkeling op de oude rijkswegen aan weers-

zijden van de Maas, waardoor de bereikbaarheid nog verder zal afnemen.

 Daarnaast krijgt de regionale economie te maken met reistijdverliezen, die van invloed zijn 

op het vestigingsklimaat.

Hoewel de verkeersafwikkeling in de projectnota/MER een doelstelling vormt, wordt dit 

aspect in het besluit niet als probleem of doelstelling gepresenteerd. De verkeersafwikkeling 

heeft een andere status dan de andere drie problemen/doelstellingen. De informatie over de 

verkeersafwikkeling dient vooral om inzicht te verschaffen in de verkeerssituatie, die bepa-

lend is voor de beoordelingen op de andere drie problemen/doelstellingen. 

Relatie tussen de twee soorten criteria

De problemen/doelstellingen (ofwel ‘problemen/doelen’) vormen drie criteria en daarnaast 

zijn er tien thema’s en twee aanvullende punten die deze functie vervullen. Dat in het besluit 

van zowel thema’s als problemen/doelen gebruik wordt gemaakt, blijkt uit dit fragment (p. 9):
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(22) XIV C6, Ombouw-alternatief heeft teveel negatieve effecten.

Het alternatief, waarbij beide oude rijkswegen N271 en N273 (alternatief C6) worden omge-

bouwd tot autoweg scoort weliswaar t.a.v. verkeer en vervoer het beste. Het heeft met 

betrekking tot de leefbaarheid (met name geluid), natuur en milieu (flora, fauna en ecosys-
teem) dusdanig negatieve effecten, dat dit alternatief, het totaal overziende, als onvoldoende 
probleemoplossend moet worden beschouwd.

In deze afweging, waarin alternatief C6 afvalt, spelen zowel het probleem/doel leefbaarheid 

als de thema’s verkeer en vervoer en flora, fauna en ecosystemen een rol.

Het fragment laat ook iets anders zien. Problemen/doelen en thema’s staan niet los van 

elkaar, maar overlappen elkaar: het thema geluid maakt deel uit van het probleem/doel leef-

baarheid; en alternatief C6 wordt, onder meer op basis van de beoordeling op het thema 

natuur en milieu (flora, fauna, ecosystemen) als onvoldoende ‘probleemoplossend’ beschouwd. 

Ook op andere plaatsen blijkt dat thema’s en problemen/doelen een verband met elkaar heb-

ben. Bij de behandeling van het thema verkeer en vervoer bijvoorbeeld komen de problemen 

ten aanzien van bereikbaarheid en leefbaarheid aan de orde: 

(23) XI Thema Verkeer en Vervoer
Het thema verkeer en vervoer betreft de mobiliteitsontwikkeling, de bereikbaarheid (in deze 

studie zijn hieronder verkeersafwikkeling en reistijdverliezen verstaan), de verkeersveilig-

heid en de kans op calamiteiten. […]

Vanuit de probleemstelling m.b.t. de leefbaarheid is dit een belangrijk gegeven, omdat veel 

leefbaarheidsproblemen worden veroorzaakt door de grote hoeveelheid vrachtauto’s op het 

huidige wegennet.

Er is dus een relatie tussen problemen/doelen en thema’s, maar wat die precies inhoudt, blijkt 

niet uit de tekst. 

In de projectnota/MER wordt het verband tussen problemen/doelen en thema’s als volgt 

verduidelijkt (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1993a, pp. 46-47):

(24) In tabel 3.6.1 wordt de relatie gegeven tussen de in de doelstelling genoemde aspecten en de in 

deze nota te beschrijven thema’s.

Tabel 3.6.1: Relatie tussen de aspecten uit de doelstelling en de te beschrijven thema’s (tussen 
haakjes is aangegeven in welke hoofdstukken de thema’s worden behandeld)

aspect
thema

verkeers-
afwikkeling leefbaarheid bereikbaarheid

economische
potenties

verkeer+vervoer(H6,H7) X X X X

bodem en water(H6,H8) X

lucht (H6,H8) X

geluid (H6,H8) X

fl,fauna+ecosyst(H6,H8) X

landschap e.a. (H6,H8) X

woon/leefmilieu(H6,H8) X

economie e.a. (H6,H9) X X

ruimt.ordening (H6,H9) X
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Uit de tabel blijkt dat de zes te beschrijven milieuthema’s met name betrekking hebben op het 

leefbaarheids aspect. Het thema verkeer en vervoer heeft direct of indirect relaties met alle aspec-

ten uit de doelstelling.

In de projectnota/MER is het werken met zowel problemen/doelen als thema’s opgelost met 

Tabel 3.6.1. Met behulp van deze tabel is het mogelijk om bij de analyse van het besluit beoor-

delingen op thema’s en beoordelingen op problemen/doelen aan elkaar te relateren. Het 

aspect ‘verkeersafwikkeling’ wordt in de analyse, in tegenstelling tot in dit schema, niet als 

probleem/doel opgevat, omdat het in het besluit niet als zodanig wordt behandeld.

Informatie over de alternatieven
Het bevoegd gezag gaat in het besluit niet alleen uit van een set met criteria, maar ook van 

informatie over de alternatieven. De alternatieven zijn in de projectnota/MER niet apart beoor-

deeld op de problemen/doelen, maar alleen op de thema’s. Deze staan in de vergelijkingstabel 

(zie Tabel 9.1). In deze tabel zijn voor de onderzochte alternatieven de beoordelingen gegeven 

op zeven thema’s (lucht, geluid en woon- en leefmilieu ontbreken). De beoordelingen op de 

meeste thema’s zijn waarden gemeten op een ordinaal niveau: de cijfers geven de plaats in 

de rangorde van alternatieven aan (het meest gunstige alternatief heeft nummer 1; het minst 

gunstige is nummer 13). De beoordelingen op het thema kosten zijn gekwantificeerd.

In de analysestructuur hoort de input voor het beslisproces tot ‘informatie over de alter-

natieven’. Dat geldt dus voor de waarden in de vorm van rangordenummers in de tabel. Op 

deze tabel baseert de besluitvormer zijn eigen beoordelingen van de alternatieven, die moe-

ten aansluiten bij de gehanteerde beslisregel.

Beslisregels
De rol die criteria spelen in het beslisproces is bepalend voor het soort beslisregel dat wordt 

gehanteerd om tot een keuze van een of meer alternatieven te komen. In het besluit wordt 

in de eerste zin van alinea VII over de rol van de problemen gezegd dat een oplossing van de 

problemen vereist is:

(25)  Oplossing noodzakelijk

VII Op grond van de aangedragen gegevens is geconcludeerd, rekening houdend met een 

succesvol SVV-2-beleid, dat de oplossing van het geanalyseerde probleem vereist is. 

Dit zou betekenen dat de criteria die gerelateerd zijn aan de problemen/doelen in het beslis-

proces als eisen of randvoorwaarden fungeren. Er wordt in dat geval ten aanzien van deze 

criteria een minimumgrens of eis gesteld waaraan de alternatieven moeten voldoen.

De thema’s lijken deze rol niet te hebben. Er wordt bij de vergelijkingstabel bijvoorbeeld 

niet gesteld dat een alternatief een bepaalde plaats in de rangorde van alternatieven moet 

innemen. Wel wordt opgemerkt dat de rangordes uit de overzichtstabel niet per alternatief 

(verticaal) mogen worden opgeteld, want ‘Dit zou anders appels en peren betreffen’ (zie frag-

ment (13)). Bij rangordes geldt de regel dat de cijfers niet mogen worden gesommeerd, omdat 

sprake is van een ordinaal meetniveau, waarbij de afstand tussen twee opeenvolgende alter-

natieven onbekend is en kan verschillen. De formulering over ‘appels en peren’ kan verwijzen 

naar onvergelijkbare rangordenummers.
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In de projectnota/MER wordt een andere reden voor het optelverbod gegeven (p. 227):

(26) […] Bij de interpretatie van de tabel dient benadrukt te worden dat het in verticale zin ‘optellen’ van 

de de rangordes voor de verschillende thema’s niet is toegestaan. De tabel kan alleen in horizontale 

richting gelezen worden. Het gewicht dat de lezer wil toekennen aan een bepaald thema en aan de 

daarbij optredende effecten bepaalt grotendeels de uitkomst van de vergelijking. Zo zal de vergelij-

king een andere uitkomst hebben wanneer een zeer groot gewicht aan natuur en landschap wordt 

gehecht, dan wanneer het accent ligt op het economisch aspect.

Hier wordt gesteld dat optellen niet is toegestaan, omdat de thema’s voor individuele lezers 

een verschillend gewicht hebben. Er zijn verschillende gewichtverdelingen en dus ook ver-

schillende uitkomsten mogelijk. Hiervan lijkt de suggestie uit te gaan dat een uitkomst wel 

te berekenen is als aan de thema’s gewicht wordt toegekend. Het is echter niet duidelijk op 

welke manier.

De problemen/doelen kunnen in de besluitvorming als randvoorwaarden worden gebruikt. 

De rol van de thema’s is minder helder: de rangordecijfers op de thema’s kunnen niet worden 

opgeteld; de uitkomst lijkt af te hangen van het gewicht dat aan de thema’s wordt toegekend, 

maar hoe de uitkomst moet worden verkregen, is niet vooraf bepaald.

9.4 De keuze voor een snelweg op de lange termijn en een autoweg als 
tijdelijke oplossing

9.4.1 De reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze

Na de vergelijkingstabel en de toelichting van de thema’s volgen in het besluit de keuzes die 

het bevoegd gezag zelf maakt. In het volgende fragment worden achtereenvolgens enkele 

keuzes gemaakt die leiden tot de keuze voor een autosnelweg, met als tijdelijke oplossing een 

autoweg.

(27)  Keuze uit de alternatieven

XII Autosnelweg

 Uit een vergelijking van de onderscheiden alternatieven blijkt dat, uitgaande van een 

succesvol SVV-2-beleid en gelet op het probleem van de bereikbaarheid, het noodzakelijk 

is om een autosnelweg aan te leggen: de alternatieven D1, D2 en D3. Een en ander wordt 

toegelicht in bijlage A.

XIII Middellange termijn, autoweg

 Op de middellange termijn kunnen de autoweg-alternatieven (C1, C2, C3 en C6) de gesig-

naleerde problemen oplossen. Dit zelfde geldt voor het mensgerichte MMA, E1; in mindere 

mate geldt dit ook voor het natuurgerichte MMA, E2.

XIV C6, Ombouw-alternatief heeft teveel negatieve effecten.

 Het alternatief, waarbij beide oude rijkswegen N271 en N273 (alternatief C6) worden omge-

bouwd tot autoweg scoort weliswaar t.a.v. verkeer en vervoer het beste. Het heeft met 
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betrekking tot de leefbaarheid (met name geluid), natuur en milieu (flora, fauna en ecosys-

teem) dusdanig negatieve effecten, dat dit alternatief, het totaal overziende, als onvoldoende 

probleemoplossend moet worden beschouwd.

XV E1 kan op termijn de bereikbaarheidsproblemen niet oplossen

 Het ontwikkelde mensgerichte alternatief E1 valt voor wat betreft de ligging van de as van de 

weg samen met alternatief C2. (Beiden zijn autowegen.) In het alternatief E1 staat de mens 

centraal. Het pakket maatregelen voor dit alternatief is daarom gericht op het zo min moge-

lijk veroorzaken van hinder voor de mens. Dat betekent: zo veilig mogelijk, zo min mogelijk 

fysieke barrières en zo’n groot mogelijke bereikbaarheid. Daarnaast wordt gestreefd naar 

zo min mogelijk geluidshinder en luchtverontreiniging. Alternatief E1 kent dan ook extra 

maatregelen, zoals de aanleg van extra geluidschermen, tunnels en bruggen voor langzaam 

verkeer en dergelijke. Bij alternatief E1 worden bovendien maatregelen overwogen om het 

openbaar vervoer te stimuleren.

XVI E2 heeft negatieve effecten op de leefbaarheid in de bebouwde kom

 Het ontwikkelde natuurgericht alternatief E2 maakt tussen Blerick en Haelen - Noord 

gebruik van een omgebouwde N273. Hierboven was al aangegeven dat ombouw van een 

oude rijksweg, die in dit geval door de kernen Baarlo en Neer loopt, negatieve effecten op de 

leefbaarheid heeft. Daarom moet dit alternatief evenmin als oplossing voor de problemen 

worden beschouwd.

XVII Conclusie
 De conclusie is dat een autosnelweg, alternatief D1, D2 of D3 dient te worden aangelegd. 

Hiervoor moet de ruimtelijke reservering worden gepleegd.

De keuze van autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3
Uit de voorgaande passage (de micro-context) blijkt dat het bevoegd gezag uit dertien alter-

natieven een keuze moet maken: het nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalterna-

tieven C1, C2 en C3 (nieuwbouw), en C4, C5 en C6 (ombouw), autosnelwegalternatieven D1, 

D2 en D3, en de Meest Milieuvriendelijke Alternatieven E1 en E2. In fragment (27) wordt eerst 

een keuze gemaakt voor een uitvoeringswijze van de verbinding als autosnelweg. In alinea XII 

wordt gesteld dat het noodzakelijk is om een van de autosnelwegalternatieven D1, D2 of D3 

aan te leggen. In alinea XVII wordt de conclusie getrokken dat een van de autosnelwegalterna-

tieven D1, D2 of D3 dient te worden aangelegd. Deze conclusie is zeer duidelijk gepresenteerd 

(op een voorkeursplaats, vetgedrukt en voorzien van een informatief kopje). De conclusie zelf 

is een prescriptieve uitspraak (‘dient te worden aangelegd’), gericht op de uitvoering van een 

autosnelwegalternatief. Hieruit is af te leiden dat hier een keuze is gemaakt voor de aanleg 

van autosnelwegalternatieven.

(28) XII Autosnelweg

Uit een vergelijking van de onderscheiden alternatieven blijkt dat […] het noodzakelijk is om 

een autosnelweg aan te leggen: de alternatieven D1, D2 en D3. […]
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XVII Conclusie
De conclusie is dat een autosnelweg, alternatief D1, D2 of D3 dient te worden aangelegd. 
Hiervoor moet de ruimtelijke reservering worden gepleegd.

De autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 worden gekozen als langetermijnmaatregel. Dit 

blijkt uit alinea XIII (de micro-context), waarin wordt aangegeven dat (in tegenstelling tot de 

autosnelwegalternatieven) de autowegalternatieven op de middellange termijn de proble-

men kunnen oplossen:

(29) XIII Middellange termijn, autoweg

Op de middellange termijn kunnen de autoweg-alternatieven (C1, C2, C3 en C6) de gesig-

naleerde problemen oplossen. Dit zelfde geldt voor het mensgerichte MMA, E1; in mindere 

mate geldt dit ook voor het natuurgerichte MMA, E2.

De keuze voor de autosnelwegalternatieven is als volgt:

REC keuze van autosnelwegalternatieven D1, D2, D3 als langetermijnmaatregel:

[van de dertien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatie-

ven C1-C6, autosnelwegalternatieven D1-D3, MMA’s E1 en E2] [hebben] [D1, D2 en D3 als langeter-

mijnmaatregel] [de voorkeur boven] [de alternatieven A, B, C1-C6, E1 en E2]

De keuze van autowegalternatieven C1, C2 en C3 als tijdelijke oplossing
De functie van de rest van het fragment (alinea XIII-XVI) is niet direct duidelijk. Er lijkt een 

aantal keuzes plaats te vinden van alternatieven die een tijdelijke oplossing kunnen vormen, 

voor de middellange termijn. In alinea XIII worden C1, C2, C3, C6, E1 en E2 geselecteerd (zie 

hiervoor fragment (29)).

REC de keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3, C6, E1, E2 als tijdelijke oplossing:

[van de tien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven 

C1-C6 en MMA’s E1 en E2] [hebben] [C1, C2, C3, C6 en E1 en E2 als tijdelijke maatregel] [de voorkeur] 

[boven de alternatieven A, B, C4 en C5]

De alinea’s XIV-XVI bevatten aanwijzingen dat achtereenvolgens C6, E1 en E2 afvallen: deze 

alternatieven worden als onvoldoende probleemoplossend beschouwd. Dat de selecties 

inderdaad plaatsvinden, wordt bevestigd in de volgende passage:

(30) XVIII Keuze Lateraalkanaal – Napoleonswegtracé

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de aanleg van een autosnelweg noodzakelijk 

is. Op de middellange termijn kunnen de autowegalternatieven (C1, C2 en C3) de problemen 
oplossen. […]

Dit fragment bevat een micro-contextuele aanwijzing die bevestigt dat de autosnelwegal-

ternatieven D1, D2 en D3 zijn geselecteerd als langetermijnoplossing en de autowegalter-

natieven C1, C2 en C3 als tijdelijke oplossing, voor de middellange termijn. Met de lange en 

middellange termijn lijkt zowel te worden verwezen naar de termijn waarop de maatregel 



313

effect sorteert (de problemen oplost) als naar de termijn waarop de maatregel gaat functio-

neren (een autoweg is eerder klaar voor gebruik dan een autosnelweg).

Door de formulering met ‘kunnen’ in fragment (30) wordt de suggestie gewekt dat de 

minister zich niet bindt aan de keuze, maar dat het slechts gaat om een mogelijke keuze. De 

tekst bevat echter aanwijzingen waaruit blijkt dat de minister wel degelijk een keuze maakt 

voor een autowegalternatief als tijdelijke oplossing:

(31) XXIII […] Gegeven de noodzaak om op korte termijn te komen tot een oplossing van de meest 

urgente problemen wordt ervoor gekozen om als eerste fase dan ook een autoweg te realise-
ren (de alternatieven C1 of C3), inclusief daarbij het pakket behorende aanvullende maat-

regelen. Hierbij worden de ergste knelpunten het eerst weggenomen. 

Ook in de brief aan de Tweede Kamer waar de geanalyseerde tekst een bijlage bij vormt 

(de micro-context) wordt geen voorbehoud gemaakt. Uit de gebruikte formuleringen (‘zal’, 

‘wordt’) blijkt dat de minister de aanleg van een autoweg noodzakelijk acht: 

(32) Hierbij deel ik u mede dat ik een besluit op hoofdlijnen heb genomen ten aanzien van rijksweg 73, 

gedeelte Venlo-Sint Joost. Dit houdt in de aanleg van een autosnelweg op de oost-oever van de 

Maas met lokale maatregelen op de west-oever (zie bijlage 1). De planologische inpassing zal dien-

overeenkomstig moeten plaatsvinden. De uitvoering zal gefaseerd plaatsvinden dat wil zeggen dat 

wordt aangevangen met de realisatie van een enkelbaans autoweg en het treffen van lokale maat-

regelen op de west-oever. Hierbij worden ergste knelpunten het eerst weggenomen. De autoweg 

zal voor 2004 gereed komen. De uitbouw tot autosnelweg zal daarna volgen. De kunstwerken en 

planologische reserveringen zullen uiteraard vanaf het begin worden afgestemd op de uitbouw tot 

autosnelweg. […]

In de reconstructie wordt ervan uitgegaan dat de minister kiest voor C1, C2 en C3 als tijdelijke 

oplossing:

REC keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3 als tijdelijke oplossing:

[van de tien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven 

C1-C6 en MMA’s E1 en E2] [hebben] [C1, C2 en C3 als tijdelijke maatregel] [de voorkeur boven] [de 

alternatieven A, B, C4, C5, C6, E1 en E2]

Deze keuze wordt stapsgewijs gemaakt: eerst door selectie van de alternatieven C1, C2, C3, C6, 

E1 en E2; en vervolgens het afvallen van achtereenvolgens de alternatieven C6, E1 en E2 (deze 

keuze kan worden gereconstrueerd als één keuze of als drie keuzes; een definitieve recon-

structie kan pas worden gemaakt als duidelijk is of van dezelfde beslisregel sprake is of van 

verschillende regels). De definitieve selectie van C1, C2 en C3 blijkt pas uit de volgende pas-

sage (de micro-context).

Standpunten met betrekking tot een keuze
De structuur van het beslisproces in deze passage is als volgt:

3 keuze van D1, D2, D3 (langetermijnmaatregel) en C1, C2, C3 (tijdelijke oplossing)

3.1 keuze van D1, D2, D3 als langetermijnmaatregel uit dertien alternatieven
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3.2 keuze van C1, C2, C3 als tijdelijke maatregel uit tien alternatieven

3.2.1 keuze van C1, C2, C3, C6, E1, E2 als tijdelijke maatregel uit tien alternatieven
3.2.2 keuze van C1, C2, C3 als tijdelijke maatregel uit C1, C2, C3, C6, E1 en E2

De keuzes in dit fragment die als standpunt met betrekking tot een keuze fungeren en nader 

worden onderbouwd zijn vet en cursief weergegeven. Bij deze keuzes kunnen de volgende 

standpunten worden gereconstrueerd:

STP van de dertien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven 

C1-C6, autosnelwegalternatieven D1-D3, MMA’s E1 en E2, hebben D1, D2 en D3 als langetermijn-

maatregel de voorkeur boven de alternatieven A, B, C1-C6, E1 en E2

(STP) (van de tien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven 

C1-C6 en MMA’s E1 en E2 hebben C1, C2, C3, C6 en E1 en E2 als tijdelijke maatregel de voorkeur 

boven de alternatieven A, B, C4 en C5)

(STP) (van C1, C2, C3, C6, E1 en E2 hebben de alternatieven C1, C2 en C3 als tijdelijke maatregel de voor-

keur boven C6, E1 en E2)

Wat valt op aan de presentatie van de standpunten met betrekking tot een keuze? Dat het 

gaat om alternatieven zowel voor de lange termijn als voor de middellange termijn is niet 

direct duidelijk; dat blijkt pas in de loop van de tekst. De keuzes zelf zijn impliciet of worden 

voorzichtig geformuleerd. Bij sommige keuzes zijn de alternatievencomponenten impliciet, 

zowel de beschikbare alternatieven als de niet-gekozen alternatieven. Daardoor is een vol-

ledige reconstructie van de standpunten nodig. Daarnaast is het opvallend dat het nulplus-

alternatief hier ongemerkt afvalt, terwijl aan het afvallen van een ander nulplusalternatief 

in de vorige passage expliciet aandacht werd besteed (zie de toelichting bij fragment (11) en 

(12)). Dat gebeurt bij de keuze voor D1, D2 en D3 als langetermijnmaatregel.

9.4.2 De reconstructie van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en 
nadelen

In deze paragraaf wordt voor de keuzes die hiervoor zijn gereconstrueerd een reconstructie 

gemaakt van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen.

De keuze van autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 als langetermijnmaatregel
De keuze van autosnelwegalternatieven (D1, D2, D3) wordt gemotiveerd in het volgende 

fragment.

(33) XII Autosnelweg

Uit een vergelijking van de onderscheiden alternatieven blijkt dat, uitgaande van een succes-

vol SVV-2-beleid en gelet op het probleem van de bereikbaarheid, het noodzakelijk is om een 

autosnelweg aan te leggen: de alternatieven D1, D2 en D3. Een en ander wordt toegelicht 

in bijlage A.
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Het argument voor de keuze luidt dat alleen deze alternatieven het bereikbaarheidsprobleem 

kunnen oplossen.105 Het oplossen van dit probleem fungeert hier als eis ten aanzien van het 

criterium bereikbaarheid, waaraan alleen de autosnelwegalternatieven voldoen. Omdat het 

hier een keuze betreft van langetermijnmaatregelen (tegenover de middellangetermijnmaat-

regelen), is het van belang om toe te voegen dat het gaat om het oplossen van het bereikbaar-

heidsprobleem op de lange termijn. De voorlopige argumentatiestructuur ziet er als volgt uit:

(…) (van de dertien alternatieven hebben D1, D2 en D3 een voldoende beoordeling op bereikbaarheid)

… alleen D1, D2 en D3 kunnen het bereikbaarheidsprobleem op de lange termijn oplossen

… het bereikbaarheidsprobleem kan op de lange termijn alleen worden opgelost door 

aanleg van een autosnelweg

De keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3, C6, E1 en E2 als tijdelijke oplossing
De keuze van C1, C2 en C3 wordt uitgewerkt in alinea XIII-XVI. Eerst worden C1, C2, C3, C6, E1 

en E2 geselecteerd:

(34) XIII Middellange termijn, autoweg

Op de middellange termijn kunnen de autoweg-alternatieven (C1, C2, C3 en C6) de gesigna-

leerde problemen oplossen. Dit zelfde geldt voor het mensgerichte MMA, E1; in mindere mate 

geldt dit ook voor het natuurgerichte MMA, E2.

De alternatieven C1, C2, C3, C6, E1 en E2 zijn relevant als maatregel voor de middellange ter-

mijn. Het argument voor deze keuze luidt: deze alternatieven kunnen de gesignaleerde pro-

blemen op de middellange termijn oplossen. Wat met de ‘gesignaleerde’ problemen wordt 

bedoeld, is niet direct duidelijk. Het kan zijn dat alle geanalyseerde problemen (voor de bereik-

baarheid, leefbaarheid en economische ontwikkelingen) worden bedoeld, maar het kan ook 

zijn dat wordt verwezen naar alinea XII (zie fragment (33)) en dat alleen de bereikbaarheids-

problemen worden bedoeld. De vergelijkingstabel (Tabel 9.1) maakt duidelijk dat het niet 

alleen gaat om de bereikbaarheidsproblemen: op verkeer en vervoer – het enige relevante 

thema voor het bereikbaarheidsprobleem – scoren C1, C2 en C3 minder goed (8e, 9de) dan C5 en 

E2 (7de, 6de). In de tekst worden C1, C2 en C3 daarentegen geselecteerd, terwijl C5 afvalt en E2 

als minder goed wordt beoordeeld. Met ‘de gesignaleerde problemen’ moet dus wel worden 

verwezen naar alle problemen. Ik reconstrueer dit als een beoordeling op een overkoepelend 

criterium doeltreffendheid middellange termijn, dat betrekking heeft op het oplossen van de 

bestaande problemen op de middellange termijn.

De voorlopige structuur van de subargumentatie ziet er als volgt uit:

(…) (C1, C2, C3, C6, E1 en E2 hebben op doeltreffendheid middellange termijn een voldoende beoorde-

ling)

… alleen de autowegalternatieven C1, C2, C3, C6, het mensgerichte MMA E1 en het natuur-

gerichte MMA E2 kunnen op middellange termijn de gesignaleerde problemen oplossen (E2 

in mindere mate)

105 Voor een toelichting wordt verwezen naar bijlage A, maar het is niet duidelijk waar dit naar verwijst. Het is 
mogelijk dat hiermee de Projectnota/MER RW73-Zuid wordt bedoeld: in hoofdstuk 1 van het hoofdrapport 
en in de samenvatting wordt het hoofdrapport als ‘Deel A’ wordt aangeduid.
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De keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3 als tijdelijke oplossing
De volgende keuze beslaat alinea XIV-XVI. In alinea XIV valt C6 af op grond van te veel nega-

tieve effecten die maken dat C6 ‘onvoldoende probleemoplossend’ is.

(35) XIV C6, Ombouw-alternatief heeft teveel negatieve effecten.

Het alternatief, waarbij beide oude rijkswegen N271 en N273 (alternatief C6) worden omge-

bouwd tot autoweg scoort weliswaar t.a.v. verkeer en vervoer het beste. Het heeft met 

betrekking tot de leefbaarheid (met name geluid), natuur en milieu (flora, fauna en ecosys-

teem) dusdanig negatieve effecten, dat dit alternatief, het totaal overziende, als onvoldoende 
probleemoplossend moet worden beschouwd.

De presentatie van de effecten is niet erg duidelijk: met ‘natuur en milieu’ wordt een nieuwe 

term geïntroduceerd voor het thema flora, fauna, ecosystemen; bovendien wordt dit thema 

naast leefbaarheid geplaatst, terwijl de twee elkaar overlappen. Aan de hand van het eerder 

gemaakte onderscheid tussen problemen/doelen en thema’s (zie de tabel in fragment (24)) 

is vast te stellen dat C6 afvalt, omdat beoordelingen op de thema’s geluid en flora, fauna en 

ecosystemen ervoor zorgen dat C6 een onvoldoende beoordeling heeft op het probleem/doel 

leefbaarheid.

Dat C6 in alinea XIV afvalt op leefbaarheid is vreemd: in alinea XIII werd immers gesteld 

dat C6 alle problemen (en dus ook de leefbaarheidsproblemen) op de middellange termijn 

oplost. Om te voorkomen dat de minister onterecht een inconsistentie in de schoenen gescho-

ven zou krijgen, moet de analyse van alinea XIII worden bijgesteld. De uitspraak in deze alinea 

kan minder sterk zijn bedoeld dan hiervoor is aangegeven: de alternatieven worden geselec-

teerd omdat ze als autowegalternatieven op het eerste gezicht de problemen lijken te kunnen 

oplossen. Dit stemt overeen met de vergelijkingstabel: de geselecteerde alternatieven scoren 

redelijk op de thema’s verkeer en vervoer en economie (die corresponderen met de problemen/

doelen bereikbaarheid en economische potenties) en ook gemiddeld redelijk op de vier leef-

baarheidsthema’s, terwijl de afvallers (C4 en C5) op de thema’s economie of verkeer en vervoer 

slecht scoren. In alinea XIII lijkt de selectie dus gebaseerd te zijn op een globale beoordeling 

op het criterium doeltreffendheid middellange termijn, terwijl in alinea XIV vervolgens pre-

ciezer wordt gekeken naar de beoordeling op de afzonderlijke leefbaarheidsthema’s en het 

probleem/doel leefbaarheid.

(…) (C6 heeft een onvoldoende beoordeling op leefbaarheid)

… C6 lost op de middellange termijn het leefbaarheidsprobleem onvoldoende op

… C6 heeft op te veel leefbaarheidsthema’s […] negatieve effecten

In de volgende alinea valt alternatief E1 af:

(36) XV E1 kan op termijn de bereikbaarheidsproblemen niet oplossen

Het ontwikkelde mensgerichte alternatief E1 valt voor wat betreft de ligging van de as van 

de weg samen met alternatief C2. (Beiden zijn autowegen.) In het alternatief E1 staat de 

mens centraal. Het pakket maatregelen voor dit alternatief is daarom gericht op het zo 

min mogelijk veroorzaken van hinder voor de mens. Dat betekent: zo veilig mogelijk, zo 

min mogelijk fysieke barrières en zo’n groot mogelijke bereikbaarheid. Daarnaast wordt 

gestreefd naar zo min mogelijk geluidshinder en luchtverontreiniging. Alternatief E1 kent
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dan ook extra maatregelen, zoals de aanleg van extra geluidschermen, tunnels en bruggen 

voor langzaam verkeer en dergelijke. Bij alternatief E1 worden bovendien maatregelen over-

wogen om het openbaar vervoer te stimuleren.

Als reden wordt gegeven dat E1 ‘op termijn de bereikbaarheidsproblemen niet [kan] oplossen’, 

waarmee lijkt te zijn bedoeld: op de lange termijn. Dat is echter niet relevant in deze alinea, 

die gaat over de middellange termijn; de lange termijn is reeds afgerond in alinea XII, waarin 

de snelwegalternatieven worden geselecteerd. Wat is dan de reden voor het afvallen van E1?

In de rest van alinea XV wordt uitgelegd wat E1 inhoudt: het tracé is hetzelfde als bij C2 en 

daarnaast zijn er extra maatregelen gericht op het beperken van hinder voor de mens, zoals de 

aanleg van geluidschermen, tunnels en bruggen en maatregelen om het openbaar vervoer te 

stimuleren. Bij een maximaal argumentatieve interpretatie vormen de extra maatregelen ten 

opzichte van C2 een argument voor het afvallen van E1 als tijdelijke maatregel (C2 is name-

lijk wél geselecteerd). Er zijn twee mogelijke redenen voor het afvallen van E1 als tijdelijke 

maatregel:

1 E1 lost de problemen op de middellange termijn niet op, doordat de aanleg van de extra 

maatregelen tijdrovend is of doordat deze maatregelen (bijvoorbeeld stimulering van het 

openbaar vervoer) alleen op lange termijn werken.

2 E1 is niet geschikt als oplossing voor de middellange termijn, omdat de extra maatregelen 

(bijvoorbeeld tunnels en bruggen) structureel van aard zijn of te kostbaar om alleen voor 

de middellange termijn te dienen.

Ik kies voor de tweede mogelijkheid: E1 valt af omdat dit alternatief een structurele, langeter-

mijnoplossing is, die niet geschikt is als tijdelijke oplossing.

Wat tegen de eerste mogelijkheid pleit is dat het inhoudelijk gezien niet lijkt te kloppen 

dat C2 het leefbaarheidsprobleem op middellange termijn wel zou kunnen oplossen, terwijl 

E1, dat extra maatregelen bevat, daartoe niet in staat zou zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat 

C2 maatregelen heeft die gericht zijn op de middellange termijn, die E1 niet heeft. Een ander 

argument tegen mogelijkheid 1 is dat het onwaarschijnlijk is dat er geen enkele aanwijzing 

wordt gegeven voor de reconstructie van het negatieve oordeel dat de problemen niet worden 

opgelost; de extra maatregelen worden juist als positief en effectief gepresenteerd.

Een argument voor de eerste mogelijkheid is dat dit een consequenter beeld zou opleve-

ren, omdat E1 daarbij – net als in alinea XIII en XIV – wordt getoetst aan eisen die betrekking 

hebben op de problemen/doelen. Maar omdat het onderscheid tussen middellange- en lange-

termijnmaatregel pas op deze plaats in de tekst wordt geïntroduceerd, is het niet vreemd dat 

hier een nieuwe eis wordt geïntroduceerd, namelijk dat alternatieven geschikt moeten zijn als 

oplossing voor de middellange termijn.

De eerste zin van alinea XV is onduidelijk geformuleerd: ‘E1 kan op termijn de bereik-

baarheidsproblemen niet oplossen’. Hiermee wordt wellicht bedoeld dat E1 als typische 

lange termijnmaatregel op de lange termijn gunstig is voor de leefbaarheid, maar dat de 

bereikbaarheidsproblemen er op die termijn niet door worden opgelost. In deze betekenis is 

de zin een herhaling van wat alinea XII (zie fragment (33)) staat. De voorlopige reconstructie 

is als volgt:
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(…) (E1 heeft een onvoldoende beoordeling op geschiktheid middellange termijn)

(…1) (E1 bevat een pakket aan extra maatregelen dat niet is gericht op de middellange termijn)

In alinea XVI valt alternatief E2 af.

(37) XVI E2 heeft negatieve effecten op de leefbaarheid in de bebouwde kom

Het ontwikkelde natuurgericht alternatief E2 maakt tussen Blerick en Haelen - Noord 

gebruik van een omgebouwde N273. Hierboven was al aangegeven dat ombouw van een 

oude rijksweg, die in dit geval door de kernen Baarlo en Neer loopt, negatieve effecten op de 

leefbaarheid heeft. Daarom moet dit alternatief evenmin als oplossing voor de problemen 

worden beschouwd.

De reden staat duidelijk in de eerste zin aangegeven en wordt uitgewerkt in de rest van de 

alinea: E2 lost de leefbaarheidsproblemen niet op, doordat het alternatief te veel negatieve 

effecten voor de leefbaarheid heeft. De argumentatiestructuur:

(…) (E2 heeft een onvoldoende beoordeling op leefbaarheid)

… E2 vormt geen oplossing voor de leefbaarheidsproblemen op de middellange termijn

… ‘E2 heeft negatieve effecten op de leefbaarheid in de bebouwde kom’

…a ‘E2 maakt tussen Blerick en Haelen-Noord gebruik van een omgebouwde N273’

…b ‘ombouw van een oude rijksweg, die in dit geval door de kernen Baarlo en Neer 

loopt, heeft negatieve effecten op de leefbaarheid’

9.4.3 De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel

In deze paragraaf wordt voor de drie besproken keuzes de argumentatie met betrekking tot 

de beslisregel gereconstrueerd. Vervolgens wordt ook de argumentatiestructuur opgesteld. 

De keuze van autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 als langetermijnmaatregel
Bij de keuze voor de autosnelwegalternatieven is ten aanzien van het criterium bereikbaarheid 

de eis gesteld dat het bereikbaarheidsprobleem op de lange termijn moet worden opgelost. 

Er is een toetsende beslisregel toegepast (de conjunctieve regel of sequentiële eliminatie). De 

argumentatiestructuur ziet er als volgt uit:

STP

van de dertien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven C1-C6, 

autosnelwegalternatieven D1-D3, MMA’s E1 en E2, hebben D1, D2 en D3 als langetermijnmaatregel de 

voorkeur boven de alternatieven A, B, C1-C6, E1 en E2

(…1) (van de dertien alternatieven voldoen alleen D1, D2 en D3 aan de gestelde eisen ten aanzien van de 

criteria)

…1a het te hanteren criterium is bereikbaarheid

(…1b) (ten aanzien van bereikbaarheid is het aanvaardbaar om een eis te stellen)

(…1c) (alleen D1, D2 en D3 hebben op bereikbaarheid een voldoende beoordeling)
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(…1a) (het is aanvaardbaar om de eis te stellen dat het bereikbaarheidsprobleem op de 

lange termijn moet worden opgelost)

…1b alleen D1, D2 en D3 kunnen op de lange termijn het bereikbaarheidsprobleem 

oplossen

…1 het bereikbaarheidsprobleem kan op de lange termijn alleen worden opgelost 

door aanleg van een autosnelweg

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

De keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3, C6, E1 en E2 als tijdelijke oplossing
Ook bij deze keuze is een eis gesteld, in dit geval ten aanzien van het criterium doeltreffend-

heid middellange termijn. De eis is dat de problemen op middellange termijn globaal gezien 

moeten worden opgelost. Er is sprake van een toetsende beslisregel (de conjunctieve regel of 

sequentiële eliminatie). De structuur hierbij is:

(STP)

(van de tien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven C1-C6 en 

MMA’s E1 en E2 hebben C1, C2, C3, C6 en E1 en E2 als tijdelijke maatregel de voorkeur boven nulalternatief 

A, nulplusalternatief B en autowegalternatieven C4 en C5)

(…1) (van de tien alternatieven voldoen alleen C1, C2, C3, C6, E1 en E2 aan de gestelde eisen ten aanzien 

van de criteria)

(…1a) (het te hanteren criterium is doeltreffendheid middellange termijn)

(…1b) (ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn is het aanvaardbaar om een eis te 

stellen)

(…1c) (alleen C1, C2, C3, C6, E1 en E2 hebben op doeltreffendheid middellange termijn een voldoende 

beoordeling)

(…1a) (het is aanvaardbaar om ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn de eis 

te stellen dat de problemen op middellange termijn globaal gezien moeten worden 

opgelost)

…1b alleen de autowegalternatieven C1, C2, C3, C6, het mensgerichte MMA E1 en het 

natuurgerichte MMA E2 kunnen globaal gezien op middellange termijn de gesigna-

leerde problemen oplossen (E2 in mindere mate)

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

De keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3 als tijdelijke oplossing
Bij deze keuze worden eisen gesteld ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, economi-

sche potenties en geschiktheid middellange termijn. De wijze van verwerking is per alternatief 

(interdimensionaal); hier wordt de conjunctieve beslisregel gereconstrueerd.
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(STP)

(van C1, C2, C3, C6, E1 en E2 hebben de alternatieven C1, C2 en C3 als tijdelijke maatregel de voorkeur 

boven C6, E1 en E2)

(…1) (van C1, C2, C3, C6, E1 en E2 voldoen alleen C1, C2 en C3 aan de gestelde eisen ten aanzien van de 

criteria)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, economische potenties en geschikt-

heid middellange termijn)

(…1b) (ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, economische potenties en geschiktheid middel-

lange termijn is het aanvaardbaar om een eis te stellen)

(…1c) (alleen C1, C2 en C3 hebben een voldoende beoordeling op de criteria bereikbaarheid, leef-

baarheid, economische potenties en geschiktheid middellange termijn; C6 heeft een onvol-

doende beoordeling op leefbaarheid; E1 heeft een onvoldoende beoordeling op geschiktheid 

middellange termijn; E2 heeft een onvoldoende beoordeling op leefbaarheid)

(…1a) (het is aanvaardbaar om de eisen te stellen dat de problemen ten aanzien van 

bereikbaarheid, leefbaarheid en economische potenties op de middellange termijn 

voldoende worden opgelost en dat het alternatief geschikt is voor de middellange 

termijn)

…1b C1, C2 en C3 kunnen op de middellange termijn de problemen oplossen (en zijn 

geschikt voor de middellange termijn)

…1c C6 lost op de middellange termijn het leefbaarheidsprobleem onvoldoende op

…1 C6 heeft op te veel leefbaarheidsthema’s […] negatieve effecten

(…1d) (E1 is niet geschikt voor de middellange termijn)

(…1) (E1 bevat een pakket aan extra maatregelen dat niet is gericht op de middel-

lange termijn)

…1e E2 vormt geen oplossing voor de leefbaarheidsproblemen op de middellange termijn

…1 E2 heeft negatieve effecten op de leefbaarheid in de bebouwde kom

…1a E2 maakt tussen Blerick en Haelen-Noord gebruik van een omgebouwde 

N273

…1b ombouw van een oude rijksweg, die in dit geval door de kernen Baarlo en 

Neer loopt, heeft negatieve effecten op de leefbaarheid

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

9.5 De keuze voor het Napoleonswegtracé op de westoever 

9.5.1 De reconstructie van standpunten met betrekking tot de keuze

Vervolgens maakt het bevoegd gezag een keuze uit de westoevertracés: het kiest voor het 

Napoleonswegtracé (alternatief D3). Dit betekent dat D1 en D3 als mogelijkheden over zijn. 

Als tijdelijke oplossing wordt gekozen voor de aanleg van een autoweg, wat neerkomt op de 

bijpassende alternatieven C1 en C3. De keuzes worden gemaakt in het volgende fragment:
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(38)  Keuze Lateraalkanaal – Napoleonswegtracé

XVIII In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de aanleg van een autosnelweg noodzakelijk is. 

Op de middellange termijn kunnen de autowegalternatieven (C1, C2 en C3) de problemen 

oplossen. De tracés van de respectievelijke alternatieven lopen nagenoeg gelijk. Vooraf-

gaande aan de keuze tussen de oost- en westoever wordt eerst een nevenkeuze gemaakt 

ten aanzien van het tracé op de west-oever te weten het Lateraalkanaal- of het Napoleons-

wegtracé.

XIX De verschillen tussen deze twee tracés zijn klein; alleen ten zuiden van Haelen zijn de 

verschillen gradueel.

XX De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate 

gebaseerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden. Bij de bouw 

van het bestaande viaduct in de kruising van de Napoleonsweg met de N68 is indertijd reke-

ning gehouden met de aanleg van rijksweg 73 als autosnelweg. Keuze voor het Napoleons-

wegtracé brengt met zich mee dat de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond 

- Weert nabij Haelen als tunnel wordt uitgevoerd. Dit heeft voordelen ten aanzien van de 

geluidhinder en het ruimtebeslag van het regionale bedrijventerrein Windmolenbos bij 

Haelen. Voorts wordt de cultuurhistorische omgeving van kasteel Horn ontzien. Tegenover 

deze voordelen staat het verlies aan natuurgebied aan weerszijden van de Napoleonsweg 

(Beegderheide, Tuspeel en Heelderpeel).

XXI Bij keuze voor het Lateraalkanaaltracé wordt de uitvoering van de aansluiting nabij Wessem 

uitvoeringstechnisch moeilijk geoordeeld. Dat zelfde geldt voor de aansluiting op de A68 

nabij Horn.

XXII Conclusie
 Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebeslag 

heeft het alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaaltracé.

 Realisering

XXIII Acceptatie, realiseringsmogelijkheden (qua procedure en financiën) en de mogelijkheden tot 

fasering zijn van eminent belang voor het binnen afzienbare tijd oplossen van de gesigna-

leerde problematiek. Ook de lang slepende onduidelijkheid voor de regio vereist op korte 

termijn een uitvoerbare oplossing.

 Hiervoor is gesteld dat een autosnelweg dient te worden aangelegd: de alternatieven D1 

of D3. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat de weg op termijn adequaat moet kunnen 

functioneren als onderdeel van het landelijk hoofdwegennet. Gegeven de noodzaak om op 

korte termijn te komen tot een oplossing van de meest urgente problemen wordt ervoor 

gekozen om als eerste fase dan ook een autoweg te realiseren (de alternatieven C1 of C3), 

inclusief daarbij het pakket behorende aanvullende maatregelen. Hierbij worden de ergste 

knelpunten het eerst weggenomen. 

 Het tijdstip van ombouw tot autosnelweg wordt bepaald door de ontwikkeling van de 

verkeersintensiteiten.
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De keuze van D3 (Napoleonswegtracé) op de westoever van de Maas
In de tekst onder het kopje ‘Keuze Lateraalkanaal - Napoleonswegtracé’ wordt een voorkeur 

uitgesproken voor het Napoleonswegtracé (alternatief D3). De tekst bevat hiervoor een aantal 

duidelijke aanwijzingen:

(39) XX De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is […]

XXII […] heeft het alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaal -
tracé.

Er zijn op dit punt in de tekst nog zes alternatieven beschikbaar: de snelwegalternatieven D1, 

D2 en D3 (voor de lange termijn) en de autowegalternatieven C1, C2 en C3 (voor de middel-

lange termijn). Uit alinea XVIII blijkt dat hier een ‘nevenkeuze’ wordt gemaakt: een keuze voor 

een tracé op de westoever. De beschikbare alternatieven zijn de snelwegalternatieven D2 en 

D3 (het Lateraalkanaaltracé en het Napoleonswegtracé); er wordt gekozen voor D3. De keuze 

luidt:

REC keuze van D3 (Napoleonswegtracé) op de westoever van de Maas:

[van de autosnelwegalternatieven op de westoever D2 (Lateraalkanaaltracé) en D3 (Napoleons-

wegtracé)] [heeft] [alternatief D3] [de voorkeur boven D2]

De keuze van autowegalternatieven C1 en C3 als tijdelijke oplossing bij D1 en D3
Door het afvallen van D2 zijn alleen de autosnelwegalternatieven D1 en D3 over als opties 

voor de lange termijn. In alinea XXIII worden de autowegalternatieven C1 en C3 vervolgens 

gekozen als alternatieven voor de middellange termijn.

(40) XXIII Hiervoor is gesteld dat een autosnelweg dient te worden aangelegd: de alternatieven D1 

of D3. […] Gegeven de noodzaak om op korte termijn te komen tot een oplossing van de 

meest urgente problemen wordt ervoor gekozen om als eerste fase dan ook een autoweg 
te realiseren (de alternatieven C1 of C3), inclusief daarbij het pakket behorende aanvullende 

maatregelen. […]

De keuze van C1 en C3 wordt gepresenteerd als een keuze die volgt uit de keuze van D1 en 

D3. De verklaring hiervoor is – zo is met enige moeite af te leiden uit de tekst – dat de lange- 

en middellangetermijnoplossing min of meer hetzelfde tracé moeten volgen, omdat het de 

bedoeling is om in de eerste fase een autoweg aan te leggen, die in de tweede fase kan worden 

omgebouwd tot een autosnelweg:

(41) XXIII […] wordt ervoor gekozen om als eerste fase dan ook een autoweg te realiseren (de alterna-

tieven C1 of C3), inclusief daarbij het pakket behorende aanvullende maatregelen. Hierbij 

worden de ergste knelpunten het eerst weggenomen. 

Het tijdstip van ombouw tot autosnelweg wordt bepaald door […]

De keuze van C1 en C3 krijgt de toevoeging dat deze tijdelijke maatregelen elk verbonden zijn 

met een bepaalde langetermijnmaatregel:
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REC de keuze van C1 en C3 als tijdelijke oplossing bij D1 en D3:

[van de autowegalternatieven C1, C2 en C3] [heeft] [alternatief C1] [de voorkeur als tijdelijke maat-

regel bij D1] [boven C2 en C3] en [heeft] [alternatief C3] [de voorkeur als tijdelijke maatregel bij D3] 

[boven C1 en C2]

Er zijn na deze keuze nog slechts de volgende combinaties mogelijk van een oplossing voor de 

lange en voor de middellange termijn: D1+C1 en D3+C3. 

Standpunten met betrekking tot een keuze
In fase 4 van het gepresenteerde beslisproces worden keuzes gemaakt voor de alternatieven D3 

en C3 op de westoever, waarbij wordt gekozen voor twee mogelijke combinatiealternatieven:

4 keuze van combinatiealternatieven D1+ C1 en D3+C3 uit D1, D2, D3 (langetermijnoplossing) en C1, 

C2, C3 (tijdelijke oplossing)

4.1 keuze van autosnelwegalternatieven D1 en D3 als langetermijnmaatregel uit D1, D2, D3

4.1.1 keuze van D3 (Napoleonswegtracé) uit westoeveralternatieven D2 en D3
4.2 keuze van autowegalternatieven C1 en C3 als tijdelijke oplossing bij D1 en D3

De vetgedrukte keuzes fungeren in de tekst als standpunt. De argumentatie voor deze stand-

punten wordt hierna gereconstrueerd.

STP van de autosnelwegalternatieven op de westoever, D2 (Lateraalkanaaltracé) en D3 (Napoleonsweg-

tracé), heeft alternatief D3 de voorkeur boven D2

STP van de autowegalternatieven C1, C2 en C3 heeft alternatief C1 de voorkeur boven C2 en C3 als tij-

delijke maatregel bij D1 en heeft alternatief C3 de voorkeur boven C1 en C2 als tijdelijke maatregel 

bij D3

9.5.2 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de tracékeuze 

In deze paragraaf wordt voor de keuzes uit de vorige paragraaf een reconstructie gemaakt van 

de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen.

De reconstructie van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen
In alinea XIX-XXI vindt een beoordeling plaats van de alternatieven D2 en D3. In alinea XIX 

wordt gesteld dat de verschillen tussen deze twee alternatieven klein zijn; alleen ten zuiden 

van Haelen zijn de verschillen ‘gradueel’. Een intertekstuele aanwijzing is te vinden in de pro-

jectnota/MER: met behulp van een kaart van de snelwegtracés is vast te stellen dat de tra-

cés van D2 en D3 ten noorden van Haelen hetzelfde zijn (Projectnota/MER RW73-Zuid, Figuur 

5.4.3, p. 77). De afweging in alinea XX en XXI heeft dus alleen betrekking op het gebied ten zui-

den van Haelen en op de genoemde graduele verschillen. Met ‘gradueel’ moet zijn bedoeld dat 

de verschillen voor het tracé ten zuiden van Haelen niet groot maar wel van betekenis zijn.106 

106 Volgens Van Dale is een ‘gradueel verschil’ geen essentieel verschil (Geerts, Heestermans & Kruyskamp, 
1984, p. 969). Het woord ‘gradueel’ wordt in dit fragment dus op een andere manier gebruikt.
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Voor de beoordeling wordt geen gebruik gemaakt van de vergelijkingstabel die in het besluit is 

opgenomen, maar worden andere beoordelingscriteria gehanteerd (die voor een deel subthe-

ma’s uit de projectnota/MER zijn), omdat die de subtiele verschillen duidelijk kunnen maken.

In alinea XX staat het Napoleonswegtracé centraal, in alinea XXI het Lateraalkanaaltracé. 

Deze alinea’s bevatten voor- en nadelen van de alternatieven. De eerste zin gaat over de 

mogelijkheid om de aanleg van de weg te faseren: 

(42) XX De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate 

gebaseerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden. Bij de bouw van 

het bestaande viaduct in de kruising van de Napoleonsweg met de N68 is indertijd rekening 

gehouden met de aanleg van rijksweg 73 als autosnelweg.

In voorgaande passages (de micro-context) is duidelijk geworden dat het bij ‘fasering’ gaat 

om de aanleg van een autoweg op de middellange termijn, om de ergste problemen zo snel 

mogelijk weg te nemen, gevolgd door aanleg van een autosnelweg op de langere termijn, wat 

een betere oplossing biedt. De tweede zin in fragment (42) vormt hierbij een toelichting: het 

viaduct in het Napoleonswegtracé is geschikt voor een autosnelweg. De zinnen in het frag-

ment gaan dus beide over de mogelijkheid om eerst een autoweg en dan pas een snelweg aan 

te leggen. De tracés worden hier beoordeeld op het criterium faseringsmogelijkheden.

De volgende twee zinnen horen bij elkaar, door het verwijzende woordje ‘dit’ in de tweede 

zin:

(43) XX Keuze voor het Napoleonswegtracé brengt met zich mee dat de ongelijkvloerse kruising met 

de spoorlijn Roermond - Weert nabij Haelen als tunnel wordt uitgevoerd. Dit heeft voorde-

len ten aanzien van de geluidhinder en het ruimtebeslag van het regionale bedrijventerrein 

Windmolenbos bij Haelen.

Op welk criterium wordt het Napoleonswegtracé in dit fragment beoordeeld? Er zijn verschil-

lende kandidaten, waaronder ‘kruising met spoor’, ‘wijze van uitvoering’, ‘mogelijkheid voor 

tunnel’, ‘geluidhinder’, ‘ruimtebeslag’, ‘bedrijventerrein’ en ‘economie’. In dit geval moet wor-

den bepaald wat precies de voordelen van het alternatief zijn. Bij een keuze voor het Napole-

onswegtracé kruist het tracé de spoorlijn bij Haelen door middel van een tunnel. Dat is gunstig 

met het oog op de geluidhinder en het ruimtebeslag van bedrijventerrein Windmolenbos. Dit 

kan als volgt schematisch worden weergegeven:

keuze voor Y
Napoleonswegtracé

kruising met spoorlijn door 

middel van tunnel

Y  voordeel t.a.v. geluidhinder

Y   voordeel t.a.v. ruimtebeslag 

bedrijventerrein

Het Napoleonswegtracé heeft dus twee gevolgen die zijn te reconstrueren als beoordelingen 

op de criteria geluidhinder en ruimtebeslag. De reconstructie van deze twee criteria wordt 

ondersteund door de tekstuele aanwijzing in de vorm van de voorzetstelgroep ‘ten aanzien 

van’ die aan de criteria voorafgaat. Een macro-contextuele aanwijzing is dat geluidhinder een 

typisch m.e.r.-criterium is.

(44) XX Voorts wordt de cultuurhistorische omgeving van kasteel Horn ontzien.
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In deze zin wordt een voordeel beschreven van het Napoleonswegtracé. Aanleg volgens dit 

tracé heeft tot gevolg dat de cultuurhistorische omgeving van kasteel Horn wordt ontzien. 

Een macro-contextuele aanwijzing is dat cultuurhistorie een m.e.r.-criterium is en dat cultuur-

historie iets is wat moet worden beschermd. Dit blijkt ook uit de formulering ‘ontzien’ (een 

tekstuele aanwijzing), wat inhoudt dat het niet wordt geschaad. Het betreft dus een gunstig 

gevolg dat kan worden gereconstrueerd als een beoordeling op het criterium cultuurhistorie.

(45) XX Tegenover deze voordelen staat het verlies aan natuurgebied aan weerszijden van de Napo-

leonsweg (Beegderheide, Tuspeel en Heelderpeel).

Bij de volgende zin kan op vergelijkbare wijze tot een reconstructie worden gekomen. Er wordt 

een gevolg van het tracé aangegeven: het tracé heeft een verlies aan natuurgebied tot gevolg. 

Kennis van de institutionele context (macro-context) maakt duidelijk dat natuur(gebied) een 

typisch m.e.r.-criterium is. De formuleringen ‘verlies’ en ‘tegenover deze voordelen’ (tekstuele 

aanwijzingen) maken duidelijk dat het hier een nadeel van het tracé betreft. Dit ongunstige 

gevolg moet worden gereconstrueerd als een beoordeling op het criterium natuurgebied.

(46) XXI Bij keuze voor het Lateraalkanaaltracé wordt de uitvoering van de aansluiting nabij Wessem 

uitvoeringstechnisch moeilijk geoordeeld. Dat zelfde geldt voor de aansluiting op de A68 

nabij Horn.

Ook hier wordt een ongunstig gevolg uitgedrukt: het Lateraalkanaaltracé heeft als ongunstig 

gevolg dat twee aansluitingen van het tracé moeilijk uitvoerbaar zijn (de aansluiting bij Wes-

sem en de aansluiting op de A68 bij Horn). Het betreft hier een beoordeling op een criterium 

dat te reconstrueren is als technische uitvoerbaarheid.

Bij de keuze uit de westovertracés spelen de volgende criteria een rol: faseringsmogelijkhe-

den, geluidhinder, ruimtebeslag, cultuurhistorie, natuurgebied en technische uitvoerbaarheid. In 

de slotalinea worden de beoordelingen kort samengevat. Hierin worden drie criteria expliciet 

genoemd:

(47) XXII Conclusie
Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebeslag 
heeft het alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaaltracé.

De eerdere reconstructie van drie criteria – faseringsmogelijkheden, geluidhinder en ruimte-

beslag – wordt hierdoor bevestigd.

In dit fragment is de argumentatie met betrekking tot voor- en nadelen duidelijk te her-

kennen met behulp van aanwijzingen in de tekst, onder meer aan het gebruik: ‘voordelen ten 

aanzien van’, ‘op grond van de overwegingen’, ‘brengt met zich mee dat’, ‘wordt ontzien’.

In Tabel 9.2 zijn per criterium de bijbehorende formuleringen uit de tekst weergegeven. Het 

zijn deels beoordelingen op de criteria, deels is het informatie over de alternatieven. De tekst 

is zo veel mogelijk letterlijk aangehouden.
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Tabel 9.2 Beoordelingen en informatie in de afweging van de westoeveralternatieven

Criteria Beoordelingen en informatie over de alternatieven

faseringsmogelijkheden bij het Napoleonswegtracé bestaat de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd 
te laten plaatsvinden (bij de bouw van het bestaande viaduct in de kruising 
van de Napoleonsweg met de N68 is indertijd rekening gehouden met de 
aanleg van rijksweg 73 als autosnelweg)

geluidhinder het Napoleonswegtracé heeft voordelen ten aanzien van de geluidhinder (de 
ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn
Roermond - Weert nabij Haelen wordt als tunnel uitgevoerd)

ruimtebeslag (Windmolenbos) het Napoleonswegtracé heeft een voordeel ten aanzien van het ruimtebeslag 
van het regionale bedrijventerrein Windmolenbos bij Haelen (de 
ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond - Weert nabij Haelen 
wordt als tunnel uitgevoerd)

cultuurhistorie bij het Napoleonswegtracé wordt de cultuurhistorische omgeving van kasteel 
Horn ontzien

natuurgebied het Napoleonswegtracé heeft als nadeel het verlies aan natuurgebied aan 
weerszijden van de Napoleonsweg (Beegderheide, Tuspeel en Heelderpeel)

technische uitvoerbaarheid bij het Lateraalkanaaltracé zijn de aansluiting bij Wessem en de aansluiting 
op de A68 bij Horn technisch moeilijk uitvoerbaar

De beoordelingen en de informatie in Tabel 9.2 zijn in deze vorm onbruikbaar voor het maken 

van een keuze: de alternatieven zijn op verschillende criteria beoordeeld en de formulerin-

gen zijn niet uitgedrukt op een eenduidig meetniveau (de beschrijving van een gevolg versus 

de beoordeling als ‘voordeel’). Omdat bij de reconstructie wordt uitgegaan van een systema-

tische beoordeling, moeten per criterium de beoordelingen op beide alternatieven worden 

gereconstrueerd. In het volgende fragment is bij elk criterium de ontbrekende informatie over 

het andere alternatief toegevoegd:

(48) XX De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate 

gebaseerd op de mogelijkheid [die bij het Napoleonswegtracé wel en bij het Lateraalkanaal-
tracé niet aanwezig is] om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden. Bij de bouw van het 

bestaande viaduct in de kruising van de Napoleonsweg met de N68 is indertijd rekening 

gehouden met de aanleg van rijksweg 73 als autosnelweg. Keuze voor het Napoleonsweg-

tracé [en niet voor het Lateraalkanaaltracé] brengt met zich mee dat de ongelijkvloerse krui-

sing met de spoorlijn Roermond - Weert nabij Haelen als tunnel wordt uitgevoerd. Dit heeft 

voordelen [ten opzichte van het Lateraalkanaaltracé] ten aanzien van de geluidhinder en het 

ruimtebeslag van het regionale bedrijventerrein Windmolenbos bij Haelen. Voorts wordt [bij 
keuze voor het Napoleonswegtracé en niet voor het Lateraalkanaaltracé] de cultuurhistori-

sche omgeving van kasteel Horn ontzien. Tegenover deze voordelen [van het Napoleonsweg-
tracé boven het Lateraalkanaaltracé] staat het [nadeel van een] verlies aan natuurgebied 

aan weerszijden van de Napoleonsweg (Beegderheide, Tuspeel en Heelderpeel).

XXI Bij keuze voor het Lateraalkanaaltracé [en niet voor het Napoleonswegtracé] wordt de uit-

voering van de aansluiting nabij Wessem uitvoeringstechnisch moeilijk geoordeeld. Dat 

zelfde geldt voor de aansluiting op de A68 nabij Horn.
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Bij een systematische beoordeling in termen van voor- en nadelen wordt ervan uitgegaan dat 

bij alle criteria sprake is van een paarsgewijze vergelijking van de alternatieven. In Tabel 9.3 is 

de ontbrekende informatie over het andere alternatief toegevoegd.

Tabel 9.3 Reconstructie van een vergelijking van de westoeveralternatieven 107

Alternatieven
Criteria

D3
Napoleonswegtracé

D2
Lateraalkanaaltracé

faseringsmogelijkheden fasering van de aanleg is mogelijk: bij de bouw 
van het viaduct bij de N68 is reeds rekening 
gehouden met de aanleg van RW73 als 
autosnelweg

(fasering van de aanleg is niet 
mogelijk)

geluidhinder1 voordeel, doordat de kruising met de spoorlijn bij 
Haelen als tunnel wordt uitgevoerd

(nadeel)

ruimtebeslag 
(Windmolenbos)

voordeel, doordat de kruising met de spoorlijn bij 
Haelen als tunnel wordt uitgevoerd

(nadeel)

cultuurhistorie de cultuurhistorische omgeving van kasteel Horn 
wordt ontzien

(de cultuurhistorische omgeving van 
kasteel Horn wordt niet ontzien)

natuurgebieden verlies aan natuurgebied aan weerszijden van 
de Napoleonsweg (Beegderheide, Tuspeel en 
Heelderpeel)

(geen verlies van dit natuurgebied)

technische uitvoerbaarheid (de aansluiting bij Wessem en de aansluiting 
op de A68 bij Horn zijn technisch niet moeilijk 
uitvoerbaar)

de aansluiting bij Wessem en de 
aansluiting op de A68 bij Horn zijn 
technisch moeilijk uitvoerbaar

Om tot de reconstructie van een beslisregel te kunnen komen, moet eerst het meetniveau 

van de beoordelingen worden bepaald. De formuleringen in de tabel hebben nu de vorm: 

‘wel/niet mogelijk’; ‘voordeel/nadeel’; ‘wel/niet ontzien’; ‘wel/geen verlies’; ‘wel/niet moeilijk 

uitvoerbaar’. Een vergelijkende beoordeling in termen van voordeel/nadeel of +/- (ordinaal 

meetniveau) past hier het best. Dit leidt tot een reconstructie van de beoordelingen zoals 

weergegeven in Tabel 9.4 (zie ook Tabel 8.2).

Tabel 9.4 Criteria en beoordelingen in de afweging van de westoeveralternatieven

Alternatieven
Criteria

Paarsgewijze 
vergelijking

Napoleonswegtracé 
D3

Lateraalkanaaltracé 
D2

faseringsmogelijkheden D3 > D2 (+) (-)

geluidhinder D3 > D2 + (-)

ruimtebeslag (Windmolenbos) D3 > D2 + (-)

cultuurhistorie D3 > D2 (+) (-)

natuurgebieden D2 > D3 - (+)

technische uitvoerbaarheid D3 > D2 (+) (-)

107 Wat opvalt is dat alternatief D3 op geluidhinder beter scoort dan D2, terwijl de beoordeling op het thema 
geluid in de overzichtstabel andersom is: D2 is 7de, D3 is 8e. Dit is te verklaren doordat het in de overzicht-
stabel een beoordeling van het gehele tracé betreft, terwijl het in dit fragment slechts gaat om een lokaal 
verschil.
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Deze tabel laat zien dat D2 beter is dan D3 op het criterium natuurgebied; op de overige vijf 

criteria is D3 beter dan D2. Dit is een systematische, eenduidige ordinale beoordeling (paars-

gewijze vergelijking). Tussen haakjes staan de beoordelingen die impliciet zijn in de tekst.

Op basis hiervan kunnen de volgende subargumenten met betrekking tot de voor- en 

nadelen worden gereconstrueerd:

(…) (op faseringsmogelijkheden is D3 gunstiger dan D2)

…1 bij D3 bestaat de mogelijkheid om de aanleg te faseren en bij D2 niet

…1 bij de bouw van het viaduct in de kruising van Napoleonsweg en N68 is rekening 

gehouden met de aanleg van RW73 als autosnelweg

… ten aanzien van geluidhinder en het ruimtebeslag van het regionale bedrijventerrein Windmolen-

bos bij Haelen heeft D3 voordelen ten opzichte van D2

…1 de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond-Weert wordt als tunnel uitgevoerd

(…) (op het gebied van cultuurhistorie heeft D3 een voordeel ten opzichte van D2)

…1 de cultuurhistorische omgeving van kasteel Horn wordt ontzien

… op natuurgebied is D3 nadeliger dan D2

…1 de natuurgebieden aan weerszijden van de Napoleonsweg (Beegderheide, Tuspeel en Heel-

derpeel) gaan verloren

(…) (op technische uitvoerbaarheid is D3 gunstiger dan D2)

…1 bij D2 is, in tegenstelling tot bij D3, de uitvoering van de aansluiting bij Wessem en de 

aansluiting op de A68 bij Horn technisch moeilijk

De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel
Op welke manier heeft de minister, uitgaande van het overzicht in Tabel 9.4, een keuze 

gemaakt? De faseringsmogelijkheden van het Napoleonswegtracé vormen volgens de tekst 

een belangrijk criterium in de afweging:

(49) XX De keuze van het Napoleonswegtracé boven het Lateraalkanaaltracé is in belangrijke mate 

gebaseerd op de mogelijkheid om de aanleg gefaseerd te laten plaats vinden.

Behalve faseringsmogelijkheden zijn – zo blijkt uit de conclusie – ook geluidhinder en ruimte-

beslag van belang:

(50) XXII Conclusie
Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebeslag 
heeft het alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaaltracé.

In deze alinea worden drie van de zes criteria genoemd. Het gekozen alternatief D3 (Napole-

onswegtracé) scoort op alle drie positief. D3 heeft ook op twee andere criteria (cultuurhistorie 

en technische uitvoerbaarheid) een gunstige beoordeling, maar kennelijk doen die beoorde-

lingen niet ter zake. De drie voordelen die in de conclusie worden genoemd zijn, ongeacht de 

beoordelingen op de andere drie criteria, voldoende om een voorkeur voor D3 uit te spreken. 

Dit wijst erop dat alleen deze drie criteria gewicht hebben en dat alleen de beoordelingen op 

deze criteria in de afweging zijn betrokken. Een andere tekstuele aanwijzing hiervoor is de 

formulering ‘Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, […]’ (in de afsluitende 

conclusie). Er lijkt specifiek te worden verwezen naar de criteria en niet naar de voordelen op 
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de criteria: er staat niet ‘op grond van de voordelen van D3 op de criteria faseringsmogelijk-

heden, geluidhinder en ruimtebeslag’. Dit betekent dat alleen aan de drie genoemde criteria 

gewicht is toegekend. Het volgende argument kan nu worden gereconstrueerd: 

(…) (de beoordelingscriteria faseringsmogelijkheden, geluidhinder en ruimtebeslag hebben gewicht)

Voor de reconstructie van de beslisregel zijn er nu twee mogelijkheden: 

1 het alternatief dat op alle criteria het meest gunstig is, heeft de voorkeur

2 het alternatief dat op de meeste criteria het meest gunstig is, heeft de voorkeur

Beide regels resulteren in een keuze voor alternatief D3. Omdat de minister op basis van de 

tekst in ieder geval kan worden gehouden aan de eerste, meest ‘strenge’ regel, is deze regel 

gereconstrueerd. Op basis hiervan kan de argumentatiestructuur worden uitgewerkt.

STP

van de autosnelwegalternatieven op de westoever, D2 (Lateraalkanaaltracé) en D3 (Napoleonswegtracé), 

heeft alternatief D3 de voorkeur boven D2

…1a de alternatieven D2 en D3 zijn over het geheel genomen min of meer gelijkwaardig

…1b met betrekking tot het tracégedeelte ten zuiden van Haelen heeft, van D2 (Lateraalkanaaltracé) en 

D3 (Napoleonswegtracé), alternatief D3 de voorkeur boven D2

(…1) (ten zuiden van Haelen is alternatief D3 op alle relevante criteria het meest gunstig)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn faseringsmogelijkheden, geluidhinder en ruimtebeslag, 

cultuurhistorie, natuurgebied en technische uitvoerbaarheid)

(…1b) (alleen faseringsmogelijkheden, geluidhinder en ruimtebeslag hebben gewicht)

(…1c) (op faseringsmogelijkheden is D3 gunstiger dan D2)

…1 bij D3 bestaat de mogelijkheid om de aanleg te faseren en bij D2 niet

…1 bij de bouw van het viaduct in de kruising van Napoleonsweg en N68 is 

rekening gehouden met de aanleg van RW73 als autosnelweg

…1d ten aanzien van geluidhinder en het ruimtebeslag van het regionale bedrijventerrein 

Windmolenbos bij Haelen heeft D3 voordelen ten opzichte van D2

…1 de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond-Weert wordt als tunnel 

uitgevoerd

(…1’) (als een alternatief op alle relevante criteria het meest gunstig is, dan heeft dat alternatief de 

voorkeur boven andere alternatieven)

In de tekst staat een aantal voor- en nadelen die niet zijn opgenomen in bovenstaande argu-

mentatiestructuur. Deze zijn gereconstrueerd als beoordelingen en informatie over de alterna-

tieven ten aanzien van de criteria cultuurhistorie, natuurgebied en technische uitvoerbaarheid:

(…) (op cultuurhistorie is D3 gunstiger dan D2)

… de cultuurhistorische omgeving van kasteel Horn wordt ontzien

… op natuurgebied is D2 gunstiger dan D3

… bij D3 gaan de natuurgebieden aan weerszijden van de Napoleonsweg (Beeg-

derheide, Tuspeel en Heelderpeel) verloren
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(…) (op technische uitvoerbaarheid is D3 gunstiger dan D2)

… bij D2 is, in tegenstelling tot bij D3, de uitvoering van de aansluiting bij Wessem 

en de aansluiting op de A68 bij Horn technisch moeilijk

Wat is de functie van deze beoordelingen op de overige drie criteria? In de argumentatiestruc-

tuur spelen ze geen noodzakelijke rol. In de tekst hebben ze in ieder geval een informatieve 

functie. De schrijfster kan ermee laten zien dat deze informatie ook allemaal in beschouwing 

is genomen.

De beoordelingen kunnen tevens worden opgevat als een strategische manier om te anti-

ciperen op kritiek. Als de kritiek wordt geleverd dat het criterium cultuurhistorie of het crite-

rium technische uitvoerbaarheid wel moet worden meegewogen, dan vormt de beoordeling 

hierop (een voordeel voor D3) een argument voor de keuze van D3. De beoordeling op natuur-

gebied kan alleen als argument fungeren als het criterium relevant zou blijken te zijn én als 

daarnaast de beslisregel zou worden aangepast (bijvoorbeeld ‘het alternatief dat het beste is 

op de meeste criteria, heeft de voorkeur’).

Dat de drie beoordelingen een andere functie hebben dan de andere beoordelingen in de 

tekst, blijkt niet uit de presentatie. Ook dit kan worden verklaard als een strategische manoeu-

vre. Ten eerste wordt gesuggereerd dat het beslisproces rationeler is dan de reconstructie laat 

zien. Van de presentatie, die voor alle beoordelingen vergelijkbaar is, gaat de suggestie uit de 

beoordelingen allemaal op dezelfde manier zijn meegewogen voor de keuze, terwijl de recon-

structie duidelijk maakt dat dat niet het geval is. De beslissing is op minder rationele wijze 

genomen, doordat deze slechts op een beperkt aantal criteria en beoordelingen is gebaseerd.

Ten tweede wordt gesuggereerd dat de wettelijke eisen in acht zijn genomen, terwijl dat 

gezien de reconstructie maar deels het geval is. De m.e.r.-regeling heeft tot doel het milieu-

belang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Een van de institutionele eisen 

is dat rekening moet worden gehouden met alle milieugevolgen. In dit geval hebben de posi-

tieve gevolgen ten aanzien van geluid gewicht gekregen in de afweging, maar de negatieve 

gevolgen van het gekozen alternatief voor het criterium natuurgebied zijn daarentegen buiten 

beschouwing gelaten. Dat is niet conform de institutionele eisen. Door de beoordelingen op 

een gelijkwaardige manier te presenteren, wordt ‘verhuld’ dat het milieucriterium natuur-

gebied niet meetelt in deze afweging.
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9.5.3 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de keuze van de 
autowegalternatieven

De keuze van de autowegalternatieven C1 en C3 uit de alternatieven C1, C2 en C3 vindt plaats 

in alinea XXIII. C1 en C3 worden gekozen als tijdelijke maatregel, voorafgaand aan de aanleg 

van een autosnelweg (D1 of D3): 

(51) XXIII Hiervoor is gesteld dat een autosnelweg dient te worden aangelegd: de alternatieven D1 

of D3. Dit is gebaseerd op het uitgangspunt dat de weg op termijn adequaat moet kun-

nen functioneren als onderdeel van het landelijk hoofdwegennet. Gegeven de noodzaak om 
op korte termijn te komen tot een oplossing van de meest urgente problemen wordt ervoor 

gekozen om als eerste fase dan ook een autoweg te realiseren (de alternatieven C1 of C3), 

inclusief daarbij het pakket behorende aanvullende maatregelen. Hierbij worden de ergste 
knelpunten het eerst weggenomen.
Het tijdstip van ombouw tot autosnelweg wordt bepaald door de ontwikkeling van de ver-

keersintensiteiten.

De reconstructie is eerder besproken in paragraaf 8.2.2. De autowegalternatieven worden 

hier op twee criteria beoordeeld, die beide impliciet zijn. Het eerste criterium dat kan worden 

gereconstrueerd is doeltreffendheid korte termijn: ‘Gegeven de noodzaak om op korte termijn 

te komen tot een oplossing van de meest urgente problemen…’. De eis daarbij is dat de pro-

blemen op korte termijn moeten worden opgelost. Uit de reconstructies van voorgaande keu-

zes (micro-contextuele aanwijzing) kan worden afgeleid dat het criterium beter kan worden 

geformuleerd als doeltreffendheid middellange termijn. De keuze heeft immers betrekking op 

maatregelen voor de middellange termijn.

Het andere criterium is technische uitvoerbaarheid. Dit is af te leiden uit de formulering 

‘ombouw tot autosnelweg’, die duidelijk maakt dat het mogelijk moet zijn om het autowegal-

ternatief op den duur om te bouwen tot autosnelweg, en een formulering uit een eerder frag-

ment. Waarschijnlijk is ombouw wenselijker dan de aanleg van twee aparte wegen, omdat bij 

ombouw maar één keer een ingreep in het landschap plaatsvindt en/of omdat de kosten lager 

zijn. Voor ombouw is het nodig dat de langetermijnmaatregel en de tijdelijke oplossing een 

vergelijkbaar tracé hebben. Bij een vorige keuze is dat ook genoemd, maar dan ten aanzien 

van C1, C2 en C3, die vergelijkbaar zijn met D1, D2 en D3:

(52) XVIII Keuze Lateraalkanaal – Napoleonswegtracé

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de aanleg van een autosnelweg noodzakelijk is. 

Op de middellange termijn kunnen de autowegalternatieven (C1, C2 en C3) de problemen 

oplossen. De tracés van de respectievelijke alternatieven lopen nagenoeg gelijk.

C1 wordt geselecteerd als tijdelijke maatregel bij D1 en C3 als tijdelijke maatregel bij D3, 

omdat ze voldoen aan een eis op het criterium doeltreffendheid middellange termijn (het alter-

natief moet op middellange termijn de problemen oplossen) en aan een eis op het criterium 

technische uitvoerbaarheid (ombouw moet mogelijk zijn). Aan de hand van de analysestruc-

tuur kan de volgende reconstructie worden gemaakt:
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criteria  – rol van de criteria – beoordelingen op de criteria

(de te hante-

ren criteria zijn 

doeltreffendheid 

middellange ter-

mijn en technische 

uitvoerbaarheid)

TEKSTUELE AANWIJZING
ten aanzien van doeltreffend-

heid middellange termijn en 

ten aanzien van technische uit-

voerbaarheid is het aanvaard-

baar om een eis te stellen

(C1 en C3 hebben op doeltreffendheid middel-

lange termijn en technische uitvoerbaarheid een 

voldoende beoordeling)

gestelde eisen t.a.v. de criteria – informatie over de alternatieven 

TEKSTUELE AANWIJZING
ten aanzien van doeltreffendheid 

middellange termijn is het aanvaard-

baar om de eis te stellen dat op korte 

termijn moet worden gekomen ‘tot 

een oplossing van de meest urgente 

problemen’

TEKSTUELE AANWIJZING
‘C1 en C3 hebben tot gevolg dat de 

ergste knelpunten het eerst worden 

weggenomen’

(ten aanzien van technische uitvoer-

baarheid is het aanvaardbaar om de eis 

te stellen dat het technisch mogelijk 

moet zijn de weg om te bouwen tot 

autosnelweg (de langetermijnoplos-

sing))

(bij de autowegalternatieven C1 en C3 

is het technisch mogelijk de weg om te 

bouwen tot autosnelweg)

  \
MICRO-CONTEXTUELE AANWIJZING
‘de tracés van de respectievelijke alter-

natieven lopen nagenoeg gelijk’

De verwerkingswijze is in dit geval niet vast te stellen. De gehanteerde beslisregel is een toet-

sende regel: de conjunctieve regel of de regel ‘sequentiële eliminatie’.

STP

van de autowegalternatieven C1, C2 en C3 heeft alternatief C1 de voorkeur boven C2 en C3 als tijdelijke 

maatregel bij D1 en heeft alternatief C3 de voorkeur boven C1 en C2 als tijdelijke maatregel bij D3

(…1) (C1 als tijdelijke maatregel bij D1 en C3 als tijdelijke maatregel bij D3 voldoen aan de gestelde eisen 

ten aanzien van de criteria)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn doeltreffendheid middellange termijn en technische uitvoerbaar-

heid)

(…1b) (ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn en ten aanzien van technische uitvoer-

baarheid is het aanvaardbaar om een eis te stellen)

(…1c) (C1 (+D1) en C3 (+D3) hebben op beide criteria een voldoende beoordeling)

…1a het is aanvaardbaar om ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn de eis te 

stellen dat op middellange termijn moet worden gekomen tot oplossing van de meest 

urgente problemen



333

…1b C1 en C3 hebben tot gevolg dat de ergste knelpunten het eerst worden weggenomen

(…1c) (het is aanvaardbaar om ten aanzien van technische uitvoerbaarheid de eis te stellen 

dat het technisch mogelijk moet zijn de weg om te bouwen tot autosnelweg (de 

langetermijnoplossing))

(…1d) (bij de autowegalternatieven C1 en C3 is het technisch mogelijk de weg om te bouwen 

tot autosnelweg)

…1 de tracés van de respectievelijke alternatieven lopen nagenoeg gelijk: het tracé 

van C1 is vergelijkbaar met het tracé van D3 en het tracé van C3 is vergelijkbaar 

met het tracé van D3

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, heeft dat alternatief 

de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

9.6 De eindkeuze voor het tracé op de oostoever

9.6.1 De reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze

Aan het eind van het besluit staat de keuze tussen oost- en westoever centraal. Deze keuze 

wordt eerder in de tekst aangekondigd als de keuze waar het uiteindelijk om draait:

(53) VIII […] De te maken keuze gaat in feite tussen het realiseren van de hoofdmaatregel op de oost- 
dan wel de westoever.

XVIII […] Voorafgaande aan de keuze tussen de oost- en westoever wordt eerst een nevenkeuze 

gemaakt ten aanzien van het tracé op de west-oever te weten het Lateraalkanaal- of het 

Napoleonswegtracé.

Eerst worden onder het kopje ‘Argumenten voor oost- of westoever de beide alternatieven 

besproken. Vervolgens worden de standpunten van enkele betrokken partijen weergegeven 

en wordt de eindafweging gemaakt.

(54)  Argumenten voor oost- of westoever

  Westoever
XXIV Een keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de 

samenstelling van het verkeer op beide oude rijkswegen N271 (grotendeels lokaal en regi-

onaal verkeer) en N273 (veel vrachtverkeer, ca 25%, vermengd met allerlei soorten lang-

zaam verkeer). Bij deze keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding voor met name het 

omvangrijke vrachtverkeer. Hierbij wordt het stedelijk wegennet van Roermond niet extra 

belast. Voorts wordt daarbij bereikt dat de inpassing van RW74 in geval van tracering over 

de Zuiderbrug veel minder problematisch zal zijn dan bij een keuze voor de oostoever.

XXV In geval van keuze voor de westoever wordt als pakket aanvullende maatregelen gekozen 

voor de aanleg van de Verbindingsweg-Noord in Tegelen, de omleiding Swalmen-West, de 

doortrekking van de St. Wirosingel bij Roermond naar de N271 en een geoptimaliseerde 

verbinding tussen Roermond en St. Joost. In die situatie is gekozen voor de omleiding 

Swalmen-West omdat hierdoor een nieuwe doorsnijding van het Swalmdal en een ernstige 
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aantasting van de cultuurhistorische omgeving van kasteel Hillenraedt kunnen worden voor-

komen. Tevens wordt hierdoor een bundeling met de spoorlijn Roermond - Venlo bewerkstel-

ligd. De geoptimaliseerde ombouw houdt in de aanleg van een autoweg direct ten westen 

van de spoorlijn Roermond - Sittard, waardoor dan het grootschalige gebied ten oosten van 

de spoorlijn in fysieke zin onaangetast kan blijven.

  Oostoever
XXVI Als wordt geredeneerd vanuit het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen en het bevor-

deren van de economische ontwikkeling van de regio dan worden met de keuze van een 

tracé op de oostoever in de eindsituatie de problemen het beste opgelost. Neveneffect is dat 

het stedelijk wegennet van Roermond extra wordt belast. In geval van een keuze voor het 

oostoever tracé ondervindt het openbaar vervoer negatieve effecten.

XXVII Het oosttracé loopt voor een deel over de reeds bestaande Kernen-verbindingsweg (tussen 

Belfeld en Waterloo), terwijl er bovendien een bundeling plaatsvindt met de spoorlijnen 

Venlo - Roermond (passage Swalmen-West) en Roermond - Sittard. Bij Roermond vindt 

bundeling plaats met de Wirosingel. Het oosttracé verdient de voorkeur uit oogpunt van 

economische ontwikkelingen in het gebied (reeds bestaande bedrijfsvestigingen, met name 

in Roermond, industrieterrein Heide).

XXVIII Een eventuele keuze voor de oostoever impliceert dat waarden op het gebied van natuur, 

milieu en landschap op die oever worden aangetast. Teneinde deze aantasting te beperken 

wordt het Roerdal met een tunnel gekruist en wordt de weg, tussen Roermond en Sint Joost, 

strak gebundeld met de spoorlijn en zo lang mogelijk deels verdiept aangelegd. De passage 

van het Roerdal voor het lokale verkeer vervalt.

XXIX Bij een keuze voor de oostoever behoren de aanvullende maatregelen op de westoever. 

Dit betekent lokale maatregelen bij de kernen Baarlo, Neer en Haelen. Deze maatregelen 

zijn noodzakelijk op basis van de op de westoever overblijvende verkeersintensiteiten en 

de verkeerssamenstelling (veel vrachtverkeer). In eerste instantie is hierbij uitgegaan van 

lokale omleggingen. Een tweetal gemeenten heeft te kennen gegeven dat zij geen behoefte 

hebben aan een omleiding van de bestaande weg op de westoever om de tot hun grondge-

bied behorende bebouwde kommen. Beperking van de hinder door het vrachtverkeer door 

beperking van de hoeveelheid verkeer zou dan kunnen worden gerealiseerd door maatre-

gelen binnen de bebouwde kom.

 Regionale bestuurlijke standpunten

XXX Tijdens de hoorzittingen en deels door middel van nagezonden brieven hebben de provincie 

Limburg en een aantal gemeenten de volgende standpunten ingenomen:

Provincie Limburg oost-oever

Gemeente Venlo oost-oever

Gemeente Tegelen west-oever; ingeval van rijksweg 73 op de oostoever 

 wordt rijksweg 74 (Venlo - Duitse grens) geblokkeerd;

Gemeente Swalmen west

Gemeente Heel oost

Gemeente Maasbree oost

Gemeente Kessel oost
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Gemeente Roggel-Neer oost

Gemeente Heythuysen oost

Gemeente Heel oost

Gemeente Belfeld oost

Gemeente Beesel oost

Gemeente Haelen een lokale omleiding of anders een autosnelweg

  op de west-oever

Gemeente Echt oost

Gemeente Roermond geen mening

Gemeente Roerdalen oost

Gemeente Maasbracht oost

Gemeente Ambt Montfort west

 Van de Kamers van Koophandel is uit de inspraakreacties bekend dat deze voorkeur hebben 

voor de oostoever.

De milieu-belangengroepen hebben voorkeur voor de west-oever.

Voorkeur

XXXI Alles overwegende leidt dit tot de volgende conclusies:

1 Er wordt zowel een hoofdmaatregel op de ene oever gerealiseerd als aanvullende maat-
regelen (lokale omleggingen en andere maatregelen) op de andere oever getroffen.

2 Ten aanzien van de keuze west- en oostoever bestaat de voorkeur voor de oostoever. 
Op deze oever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst, is het probleemoplossend 
vermogen van de weg het grootst en is de economische ontwikkeling het grootst.

3 Op de langere termijn is, rekening houdend met een succesvol SVV-2-beleid, de aanleg 
van een autosnelweg noodzakelijk. Hiervoor moet de ruimtelijke reservering worden 
gepleegd.

4 Als tussenstap kan worden aangevangen met de aanleg van een autoweg en het reali-
seren van de lokale maatregelen op de andere oever van de Maas, te beginnen met de 
ergste knelpunten.

5 De regionale bestuurlijke standpunten dienen een belangrijke invloed te hebben op de 
te maken keuze. Deze ondersteunen een keuze voor de oost-oever.

6 Nadere uitwerking zal van de hoofdmaatregel en de aanvullende maatregelen nog 
plaats vinden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het nog beschikbaar te komen 
Rapport van bevindingen van het Overlegorgaan Verkeerinfrastructuur.

In alinea XXX presenteert de minister de voorkeur van enkele partijen. De provincie Limburg, 

een groot aantal gemeenten (waarvan de gemeente Heel – ik neem aan per abuis – twee 

keer wordt genoemd) en de Kamers van Koophandel hebben een voorkeur voor een weg op 

de oostoever; enkele gemeenten en milieubelangengroepen kiezen voor de westoever. Het is 

de vraag welke functie deze keuzes in de tekst vervullen. In de voorgaande analyses zijn de 

volgende mogelijkheden onderscheiden:
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1 De minister neemt een standpunt in met betrekking tot een keuze die zij zelf maakt.

2 De minister neemt een standpunt in met betrekking tot een keuze die zij overneemt van 

iemand anders of uit een ander document.

3 De minister neemt geen standpunt in, maar rapporteert de keuze van iemand anders.

Bij de keuzes in alinea XXX is iets anders aan de hand: deze keuzes uit oost- en westoever van 

een aantal instanties zijn niet door de minister gemaakt, het zijn geen keuzes die de minister 

overneemt en de keuzes worden ook niet slechts gerapporteerd. Het zijn feitelijke uitspraken 

waarin wordt beweerd dat diverse partijen een bepaalde keuze hebben gemaakt:

 – het standpunt van de provincie Limburg, de gemeenten Venlo, Heel, Maasbree, Kessel, 

Roggel-Neer, Heythuysen, Belfeld, Beesel, Echt, Roerdalen en Maasbracht, en de Kamers 

van Koophandel is dat van de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van een weg 

op de oostoever de voorkeur heeft

 – het standpunt van de gemeenten Tegelen, Swalmen, Haelen en Ambt Montfort, en van de 

milieubelangengroepen is dat van de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van 

een weg op de westoever de voorkeur heeft

Deze uitspraken spelen een rol in de argumentatie in de eindafweging van oost- en westoever:

(55) XXXI De regionale bestuurlijke standpunten dienen een belangrijke invloed te hebben op de te 

maken keuze. Deze ondersteunen een keuze voor de oost-oever.

De uitspraken over de standpunten van de verschillende partijen vormen geen standpunten 

met betrekking tot een keuze maar moeten als onderdeel van de subargumentatie worden 

gereconstrueerd (zie paragraaf 9.6.2).

Dan volgt in het besluit de keuze uit oost- en westoever:

(56)  Voorkeur

XXXI Alles overwegende leidt dit tot de volgende conclusies:

1 Er wordt zowel een hoofdmaatregel op de ene oever gerealiseerd als aanvullende maat-
regelen (lokale omleggingen en andere maatregelen) op de andere oever getroffen.

2 Ten aanzien van de keuze west- en oostoever bestaat de voorkeur voor de oostoever. 
Op deze oever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst, is het probleemoplossend 
vermogen van de weg het grootst en is de economische ontwikkeling het grootst.

3 Op de langere termijn is, rekening houdend met een succesvol SVV-2-beleid, de aanleg 
van een autosnelweg noodzakelijk. Hiervoor moet de ruimtelijke reservering worden 
gepleegd.

4 Als tussenstap kan worden aangevangen met de aanleg van een autoweg en het reali-
seren van de lokale maatregelen op de andere oever van de Maas, te beginnen met de 
ergste knelpunten.
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5 De regionale bestuurlijke standpunten dienen een belangrijke invloed te hebben op de 
te maken keuze. Deze ondersteunen een keuze voor de oost-oever.

6 Nadere uitwerking zal van de hoofdmaatregel en de aanvullende maatregelen nog 
plaats vinden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het nog beschikbaar te komen 
Rapport van bevindingen van het Overlegorgaan Verkeerinfrastructuur.

De conclusies worden in de eindafweging gepresenteerd in de vorm van een opsomming. 

Deze conclusies zijn niet gelijksoortig. De belangrijkste conclusie staat bij punt 2. Het kopje 

‘Voorkeur’ maakt duidelijk dat er een voorkeur wordt uitgesproken en dat gebeurt expliciet bij 

punt 2: de voorkeur gaat uit naar de oostoever. Bij punt 1 wordt een eerder gemaakte keuze 

vermeld: er is gekozen voor een hoofdmaatregel op de ene oever en aanvullende maatregelen 

op de andere oever. Uit punt 3 en 4 kan worden afgeleid dat er een autosnelwegalternatief is 

gekozen met als tussenoplossing een autowegalternatief. Punt 5 bevat een argument voor de 

keuze. Bij punt 6 wordt een toekomstige actie aangekondigd.

Bij punt 2 wordt gekozen voor de oostoever van de Maas, maar naar welk alternatief of 

welke alternatieven de voorkeur uitgaat wordt niet aangegeven. Met behulp van eerdere 

keuzes en de vergelijkingstabel (micro-contextuele aanwijzingen) kunnen de volgende keu-

zes worden gereconstrueerd. De minister verkiest de oostoever boven de westoever. Daarmee 

maakt ze ook de uiteindelijke keuze voor combinatiealternatief D1 (lange termijn) en C1 (mid-

dellange termijn). 

REC keuze van de oostoever uit oostoever en westoever:

van de westoever en de oostoever van de Maas heeft de oostoever de voorkeur

REC keuze van de combinatie D1 (lange termijn) + C1 (middellange termijn):

van de oostoevercombinatie D1 (lange termijn) + C1 (middellange termijn) en de westoevercom-

binatie D3 (lange termijn) + C3 (middellange termijn) heeft de oostoevercombinatie D1 +C1 de 

voorkeur

Standpunt met betrekking tot een keuze
De structuur van het gepresenteerde beslisproces is als volgt: 

5 keuze van de oostoevercombinatie D1 (lange termijn) + C1 (middellange termijn) uit oostoever-

combinatie D1+C1 en westoevercombinatie D3+C3

5.1 keuze van de oostoever uit oostoever en westoever

De minister kiest uiteindelijk voor een combinatiealternatief: rijksweg 73-Zuid moet worden 

aangelegd volgens een combinatie van de alternatieven D1 (lange termijn) en C1 (middel-

lange termijn). De vetgedrukte keuze uit oost- en westoever fungeert als standpunt; de argu-

mentatie en subargumentatie worden hierna gereconstrueerd.

STP van de westoever en de oostoever van de Maas heeft de oostoever de voorkeur
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9.6.2 De reconstructie van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en 
nadelen

De subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen is te vinden in drie passages van 

het besluit, onder de kopjes: ‘Argumenten voor oost- en westoever’, ‘Regionale bestuurlijke 

standpunten’ en ‘Voorkeur’ (zie fragment (54)).

Argumenten voor oost- en westoever
De in het kopje aangekondigde argumenten voor de oost- en de westoever zijn niet duidelijk 

herkenbaar en moeten worden gereconstrueerd. Uit de alinea’s onder het kopje ‘Westoever’ 

blijkt niet op welk type criteria de beoordeling heeft plaatsgevonden: op thema’s of op de pro-

blemen/doelen. Het is de vraag waarvan bij de reconstructie moet worden uitgegaan. In de 

vergelijkingstabel en de toelichting daarop, die de basis vormen voor de hier gepresenteerde 

argumenten, wordt uitgegaan van thema’s. Bovendien worden in de toelichting bij veel the-

ma’s de oost- en de westoever als alternatieven beoordeeld, waarmee wordt vooruitgelopen 

op de afweging die hier wordt gemaakt. Het volgende fragment bevat een voorbeeld hiervan:

(57)  Thema Flora, Fauna en Ecosystemen
XI De effecten op flora en vegetatie zijn op de oostoever aanmerkelijk groter. […]

 Ook voor de fauna scoort de westoever beter dan de oostoever. […]

Aan de andere kant: de argumenten onder het kopje ‘Argumenten voor oost- of westoever’ 

vormen een ondersteuning voor de keuze die wordt gemaakt onder het kopje ‘Voorkeur’ en 

bij die keuze wordt uitgegaan van problemen/doelen (zie de reconstructie bij fragment (62)). 

Doorslaggevend is de tekstuele aanwijzing direct onder het kopje ‘Oostoever’ die erop wijst 

dat moet worden uitgegaan van problemen/doelen: ‘het oplossen van de bereikbaarheidspro-

blemen en het bevorderen van de economische ontwikkeling van de regio’ (zie fragment (59), 

alinea XXVI). Omdat moet worden uitgegaan van een systematische beoordeling, wordt bij de 

reconstructie uitgegaan van beoordelingen in termen van problemen/doelen.

In het volgende fragment worden de argumenten voor de westoever gepresenteerd.

(58)  Argumenten voor oost- of westoever

  Westoever
XXIV Een keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de 

samenstelling van het verkeer op beide oude rijkswegen N271 (grotendeels lokaal en regi-

onaal verkeer) en N273 (veel vrachtverkeer, ca 25%, vermengd met allerlei soorten lang-

zaam verkeer). Bij deze keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding voor met name het 

omvangrijke vrachtverkeer. Hierbij wordt het stedelijk wegennet van Roermond niet extra 

belast. Voorts wordt daarbij bereikt dat de inpassing van RW74 in geval van tracering over 

de Zuiderbrug veel minder problematisch zal zijn dan bij een keuze voor de oostoever.

XXV In geval van keuze voor de westoever wordt als pakket aanvullende maatregelen gekozen 

voor de aanleg van de Verbindingsweg-Noord in Tegelen, de omleiding Swalmen-West, de 

doortrekking van de St. Wirosingel bij Roermond naar de N271 en een geoptimaliseerde 

verbinding tussen Roermond en St. Joost. In die situatie is gekozen voor de omleiding 

Swalmen-West omdat hierdoor een nieuwe doorsnijding van het Swalmdal en een ernstige 
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aantasting van de cultuurhistorische omgeving van kasteel Hillenraedt kunnen worden voor-

komen. Tevens wordt hierdoor een bundeling met de spoorlijn Roermond - Venlo bewerkstel-

ligd. De geoptimaliseerde ombouw houdt in de aanleg van een autoweg direct ten westen 

van de spoorlijn Roermond - Sittard, waardoor dan het grootschalige gebied ten oosten van 

de spoorlijn in fysieke zin onaangetast kan blijven.

De subargumentatie onder het kopje ‘Westoever’ is als volgt te analyseren. In alinea XXIV 

wordt informatie gegeven die in de toelichting op de vergelijkingstabel valt onder het thema 

verkeer en vervoer. In termen van problemen/doelen is sprake van het criterium bereikbaarheid 

of economische potenties. Omdat de tekst directer aansluit bij bereikbaarheid (er ontstaat een 

doorgaande wegverbinding, het stedelijk wegennet wordt niet extra belast), kan dat het beste 

als criterium worden gereconstrueerd. Daarnaast wordt in deze alinea informatie gegeven 

die betrekking heeft op een criterium dat niet onder een probleem/doel valt: het criterium 

aansluitingsmogelijkheden RW74.

In alinea XXV worden de aanvullende maatregelen op de oostoever genoemd, waarvan er 

twee worden toegelicht. De informatie over de omleiding Swalmen-West lijkt geen argumen-

tatie voor de westoever te vormen, maar voor de keuze van deze omleiding uit twee opties 

(de opties Swalmen-West en Swalmen-Oost, zo is op te maken uit een micro-contextuele 

aanwijzing in de toelichting bij de vergelijkingstabel). Bij de andere aanvullende maatregel, 

optimalisering van de verbinding Roermond - St. Joost, is niet duidelijk of sprake is van argu-

mentatie. De bespreking van de aanvullende maatregelen is hier alleen van belang als sprake 

is van argumentatie voor de keuze van de westoever. Ik ga hiervan uit: de alinea wordt immers 

gepresenteerd onder het kopje ‘Argumenten voor oost- of westoever’. Bovendien moet wor-

den voorkomen dat argumenten onterecht worden gedeleerd. De tekst over de aanvullende 

maatregelen is informatie over de westoever die betrekking heeft op het probleem/doel 

leefbaarheid.

Vervolgens worden de argumenten voor de oostoever gepresenteerd. 

(59)  Oostoever
XXVI Als wordt geredeneerd vanuit het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen en het bevor-

deren van de economische ontwikkeling van de regio dan worden met de keuze van een 

tracé op de oostoever in de eindsituatie de problemen het beste opgelost. Neveneffect is dat 

het stedelijk wegennet van Roermond extra wordt belast. In geval van een keuze voor het 

oostoever tracé ondervindt het openbaar vervoer negatieve effecten.

XXVII Het oosttracé loopt voor een deel over de reeds bestaande Kernen-verbindingsweg (tussen 

Belfeld en Waterloo), terwijl er bovendien een bundeling plaatsvindt met de spoorlijnen 

Venlo - Roermond (passage Swalmen-West) en Roermond - Sittard. Bij Roermond vindt 

bundeling plaats met de Wirosingel. Het oosttracé verdient de voorkeur uit oogpunt van 

economische ontwikkelingen in het gebied (reeds bestaande bedrijfsvestigingen, met name 

in Roermond, industrieterrein Heide).

XXVIII Een eventuele keuze voor de oostoever impliceert dat waarden op het gebied van natuur, 

milieu en landschap op die oever worden aangetast. Teneinde deze aantasting te beperken 

wordt het Roerdal met een tunnel gekruist en wordt de weg, tussen Roermond en Sint Joost, 

strak gebundeld met de spoorlijn en zo lang mogelijk deels verdiept aangelegd. De passage 

van het Roerdal voor het lokale verkeer vervalt.
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XXIX Bij een keuze voor de oostoever behoren de aanvullende maatregelen op de westoever. 

Dit betekent lokale maatregelen bij de kernen Baarlo, Neer en Haelen. Deze maatregelen 

zijn noodzakelijk op basis van de op de westoever overblijvende verkeersintensiteiten en 

de verkeerssamenstelling (veel vrachtverkeer). In eerste instantie is hierbij uitgegaan van 

lokale omleggingen. Een tweetal gemeenten heeft te kennen gegeven dat zij geen behoefte 

hebben aan een omleiding van de bestaande weg op de westoever om de tot hun grond-

gebied behorende bebouwde kommen. Beperking van de hinder door het vrachtverkeer door 

beperking van de hoeveelheid verkeer zou dan kunnen worden gerealiseerd door maatre-

gelen binnen de bebouwde kom.

De analyse van de tekst onder het kopje ‘Oostoever’ is als volgt. In alinea XXVI wordt dui-

delijk ingegaan op het oplossen van de problemen ten aanzien van bereikbaarheid en eco-

nomische potenties. De belasting van het stedelijk wegennet van Roermond en de negatieve 

effecten voor het openbaar vervoer worden in de toelichting op de vergelijkingstabel behan-

deld onder het thema verkeer en vervoer, wat het meest overeenkomt op het probleem/doel 

bereikbaarheid.

Alinea XXVII begint met een uitleg van het verloop van het tracé, die als argumentatief 

wordt geanalyseerd. Daarna wordt de beoordeling op het probleem/doel economische poten-

ties herhaald. Alinea XXVIII begint met informatie ten aanzien van de leefbaarheid (‘waarden 

op het gebied van natuur, milieu en landschap). In alinea XXIX worden de aanvullende maat-

regelen op de westoever beschreven. Bij een maximaal argumentatieve interpretatie wordt 

deze alinea gezien als argumentatie die betrekking heeft op het probleem/doel bereikbaarheid 

(thema verkeer en vervoer).

De informatie en de beoordelingen zijn in de tekst gepresenteerd als argumenten voor een 

van de oevers. Soms blijkt echter uit de formulering dat sprake is van een vergelijking van de 

oeveralternatieven. Dit geldt bijvoorbeeld in alinea XIV voor de informatie ten aanzien van het 

criterium aansluitingsmogelijkheden RW74 en in alinea XXVI voor de informatie ten aanzien 

van bereikbaarheid en economische potenties. Soms worden beide oevers vergeleken, bijvoor-

beeld bij de belasting van het stedelijke wegennet van Roermond (alinea XXIV en XXVI). Bij de 

analyse wordt uitgegaan van een systematische beoordeling van beide alternatieven op alle 

criteria. In Tabel 9.5 zijn de argumenten voor beide oevers weergegeven.

Tabel 9.5 Argumenten voor oost- en westoever

Criteria Hoofdmaatregel westoever Hoofdmaatregel oostoever

bereikbaarheid bereikbaarheidsproblemen worden 
minder goed opgelost dan bij 
oostoevertracé (XXVI)
stedelijk wegennet Roermond wordt niet 
extra belast (XXIV)
er ontstaat een doorgaande 
wegverbinding op westoever voor met 
name het vrachtverkeer (XXIV)
(openbaar vervoer ondervindt geen 
negatieve effecten (XXVI))

bereikbaarheidsproblemen worden beter 
opgelost dan bij westoevertracé (XXVI)
(stedelijk wegennet van Roermond 
wordt extra belast (XXVI))
op westoever wordt hinder door 
vrachtverkeer beperkt door aanvullende 
maatregelen (XXIX)
openbaar vervoer ondervindt negatieve 
effecten (XXVI)
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economische potenties economische problemen worden minder 
goed opgelost dan bij oostoevertracé 
(XXVI en XXVII)

economische problemen worden beter 
opgelost dan bij westoevertracé; beter 
voor economische ontwikkelingen in het 
gebied (bestaande bedrijfsvestigingen) 
(XXVI en XXVII)

leefbaarheid

(thema’s flora, fauna en 
ecosystemen en landschap, 
geomorfologie, cultuurhistorie 
en archeologie)

(waarden t.a.v. natuur, milieu en 
landschap op oostoever worden 
niet aangetast (al. XXVIII))
gebied op oostoever wordt niet 
aangetast door aanvullende 
maatregelen: geen ernstige aantasting 
van omgeving kasteel Hillenraedt, geen 
doorsnijding van waardevolle gebieden 
(door omleiding Swalmen-West en 
bundeling met spoorlijnen) (XXV)

waarden t.a.v. natuur, milieu en 
landschap op oostoever worden 
aangetast; aantasting wordt beperkt 
door maatregelen (XXVIII)
(bepaalde gebieden op oostoever 
worden niet doorsneden (als gevolg van 
bundeling met bestaande infrastructuur) 
(XVII))

aansluitingsmogelijkheden 
RW74

inpassing RW74 is (bij tracering over de 
Zuiderbrug) veel minder problematisch 
dan bij oostoevertracé (XXIV)

inpassing RW74 is veel problematischer 
dan bij westoevertracé (XXIV)

Een aantal formuleringen wijst op een ordinale beoordeling, waarbij de alternatieven worden 

vergeleken (‘de voorkeur’, ‘het beste’, ‘veel minder problematisch’). Uitgaande van een syste-

matische procedure kunnen de beoordelingen worden gereconstrueerd (Tabel 9.6).

Tabel 9.6 Gereconstrueerde beoordelingen in de argumenten voor oost- en westoever 

Criteria Hoofdmaatregel westoever Hoofdmaatregel oostoever

bereikbaarheid (-) (+)

economische potenties (-) (+)

leefbaarheid
(thema’s flora, fauna en ecosystemen en 
landschap, geomorfologie, cultuurhistorie en 
archeologie)

(+) (-)

aansluitingsmogelijkheden RW74 (+) (-)

Uit de tabel kan worden afgeleid dat een aantal criteria geen deel uitmaakt van de ‘argumen-

ten voor oost- of westoever’: de criteria kosten en mitigerende en compenserende maatregelen. 

Deze blijven in de eindafweging buiten beschouwing. Welke rol de beoordelingen in de tabel 

in de eindafweging spelen, is vast te stellen na analyse van de tekst onder het kopje ‘Voorkeur’.

Regionale bestuurlijke standpunten
Onder het volgende kopje worden de standpunten van enkele betrokken partijen weergegeven:

(60)  Regionale bestuurlijke standpunten

XXX Tijdens de hoorzittingen en deels door middel van nagezonden brieven hebben de provincie 

Limburg en een aantal gemeenten de volgende standpunten ingenomen:

[…]
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 Van de Kamers van Koophandel is uit de inspraakreacties bekend dat deze voorkeur hebben 

voor de oostoever.

De milieu-belangengroepen hebben voorkeur voor de west-oever.

In paragraaf 9.6.1 is aangegeven dat hier twee feitelijke uitspraken worden gedaan over het 

standpunt dat bepaalde instanties innemen over de oever van hun voorkeur. Deze uitspraken 

vormen argumenten voor de uiteindelijke conclusie van de minister. Op welke manier ze de 

eindkeuze precies ondersteunen, wordt hierna vastgesteld.

Voorkeur
De tekst onder het laatste tussenkopje is weergegeven in het volgende fragment:

(61)  Voorkeur

XXXI Alles overwegende leidt dit tot de volgende conclusies:

1 Er wordt zowel een hoofdmaatregel op de ene oever gerealiseerd als aanvullende maat-
regelen (lokale omleggingen en andere maatregelen) op de andere oever getroffen.

2 Ten aanzien van de keuze west- en oostoever bestaat de voorkeur voor de oostoever. 
Op deze oever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst, is het probleemoplossend 
vermogen van de weg het grootst en is de economische ontwikkeling het grootst.

3 Op de langere termijn is, rekening houdend met een succesvol SVV-2-beleid, de aanleg 
van een autosnelweg noodzakelijk. Hiervoor moet de ruimtelijke reservering worden 
gepleegd.

4 Als tussenstap kan worden aangevangen met de aanleg van een autoweg en het reali-
seren van de lokale maatregelen op de andere oever van de Maas, te beginnen met de 
ergste knelpunten.

5 De regionale bestuurlijke standpunten dienen een belangrijke invloed te hebben op de 
te maken keuze. Deze ondersteunen een keuze voor de oost-oever.

6 Nadere uitwerking zal van de hoofdmaatregel en de aanvullende maatregelen nog 
plaats vinden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van het nog beschikbaar te komen 
Rapport van bevindingen van het Overlegorgaan Verkeerinfrastructuur.

Het kopje ‘Voorkeur’ kondigt aan dat hier de uiteindelijke keuze wordt gemaakt. De uitein-

delijke keuze is gebaseerd op twee voorkeuren, die beide hoofdcriteria vormen. Ten eerste 

spreekt bij punt 2 de minister letterlijk een voorkeur uit: voor de oostoever van de Maas. Deze 

keuze wordt in de tweede zin bij punt 2 onderbouwd (‘Op deze oever is […] het grootst.’). De 

tweede voorkeur is de voorkeur van de regionale besturen, die wordt verwoord bij punt 5. De 

standpunten van regionale besturen zijn van belang voor het bestuurlijke draagvlak voor het 

besluit. Deze twee voorkeuren vormen argumenten voor de uiteindelijke keuze: beoordelin-

gen op de criteria voorkeur bevoegd gezag en voorkeur regionale besturen. 

Dat beoordelingen op twee hoofdcriteria moeten worden gereconstrueerd wordt beves-

tigd door de indeling van de vorige twee tussenkopjes, waarbij de voorkeur van de minister en 

de voorkeur van de regio achtereenvolgens zijn uitgewerkt (onder ‘Argumenten voor oost- en 

westoever’ en ‘Regionale bestuurlijke standpunten’).
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Bij de beoordelingen op het criterium voorkeur regionale besturen worden alleen de voor-

keuren van de besturen vermeld; de voorkeuren van de Kamer van Koophandel en milieube-

langengroepen vallen daar niet onder. De beoordelingen kunnen voorlopig als volgt worden 

gereconstrueerd:

… op het criterium voorkeur bevoegd gezag is de oostoever beter dan de westoever

(…) (op het criterium voorkeur regionale besturen is de oostoever beter dan de westoever)

…1 de regionale bestuurlijke standpunten ondersteunen een keuze voor de oostoever

…1a het standpunt van de provincie Limburg, de gemeenten Venlo, Heel, Maasbree, Kessel, 

Roggel-Neer, Heythuysen, Belfeld, Beesel, Echt, Roerdalen en Maasbracht is dat van 

de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van een weg op de oostoever de 

voorkeur heeft

…1b het standpunt van de gemeenten Tegelen, Swalmen, Haelen en Ambt Montfort is dat 

van de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van een weg op de westoever 

de voorkeur heeft

9.6.3 De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel

Voor de reconstructie van de beslisregel is het de vraag welke rol het oordeel van de minister 

en de standpunten van de regionale besturen hebben gespeeld bij de eindkeuze. De voorkeur 

van de minister lijkt bepalend: de uiteindelijke keuze wordt immers niet apart gepresenteerd, 

maar ligt besloten in de formulering van punt 2 (de voorkeur van de minister). Bovendien sug-

gereert de formulering ‘ondersteunen’ bij punt 5 dat de regionale bestuurlijke standpunten 

de gemaakte keuze bevestigen. Wel wordt gezegd dat de regionale standpunten ‘een belang-

rijke invloed’ hebben. Een gewichtverdeling is echter niet vast te stellen. In ieder geval kan de 

minister gehouden worden aan de beslisregel dat het alternatief wordt gekozen dat op alle 

criteria het beste resultaat heeft.

STP

van de oostoevercombinatie D1 (lange termijn) + C1 (middellange termijn) en de westoevercombinatie 

D3 (lange termijn) + C3 (middellange termijn) heeft de oostoevercombinatie D1+C1 de voorkeur

(…1) (de oostoevercombinatie D1+C1 heeft op alle criteria het beste resultaat)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn voorkeur bevoegd gezag en voorkeur regionale besturen)

(…1b) (D1+C1 heeft van de twee combinatiealternatieven het beste resultaat op de criteria voor-

keur bevoegd gezag en voorkeur regionale besturen)

…1a van de westoever en de oostoever van de Maas heeft de oostoever de voorkeur

…1b de regionale bestuurlijke standpunten ondersteunen een keuze voor de oostoever

(…1’) (als een alternatief op alle criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief de voorkeur 

boven andere alternatieven)

De nevenschikkende argumentatie (…1.1b.1a-1b) wordt in de tekst ondersteund door subar-

gumentatie. De argumentatie voor …1.1b.1b wordt ondersteund door de twee uitspraken over 



344

de standpunten van de regionale besturen. De analyse van de argumentatie voor …1.1b.1a, de 

keuze van de minister voor de oostoever, bespreek ik hierna.

De minister presenteert haar keuze voor de oostoever onder punt 2: 

(62) XXXI 2 Ten aanzien van de keuze west- en oostoever bestaat de voorkeur voor de oostoever.
Op deze oever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst, is het probleemoplossend 
vermogen van de weg het grootst en is de economische ontwikkeling het grootst.

In de tweede zin worden drie uitspraken gedaan: op de oostoever is de (toekomstige) ver-

keersdruk het zwaarst; op de oostoever is het probleemoplossend vermogen van de weg het 

grootst; op de oostoever is de economische ontwikkeling het grootst. Uit de presentatie blijkt 

niet direct welke criteria in deze uitspraken worden bedoeld. Dit kan worden verhelderd door 

analyse.

In de eerste uitspraak wordt uitgedrukt dat de huidige verkeerssituatie op de oostoever 

grote problemen oplevert; dit moet betrekking hebben op de bereikbaarheidsproblemen. De 

tweede uitspraak betreft het probleemoplossend vermogen van de weg, waarmee wordt ver-

wezen naar het probleem/doel bereikbaarheid. De leefbaarheid kan niet zijn bedoeld, want de 

oostoevercombinatie is op dit probleem/doel juist als negatief beoordeeld. Het probleem/doel 

economische potenties kan niet zijn bedoeld, want dat wordt apart behandeld. De volgende 

beoordelingen moeten dus worden gereconstrueerd:

(…) (op bereikbaarheid is een maatregel op de oostoever beter dan op de westoever)

(…) (op economische potenties is een maatregel op de oostoever beter dan op de westoever)

De presentatie is ook in andere opzichten problematisch. Het is niet duidelijk of dit de enige 

twee criteria zijn die een rol hebben gespeeld in de afweging van oost- en westoever. Onder 

het kopje ‘Argumenten voor oost- of westoever’ zijn ook beoordelingen op de criteria leefbaar-

heid en aansluitingsmogelijkheden RW74 gepresenteerd: spelen deze geen rol in de eindafwe-

ging? Bovendien is het in procedureel opzicht problematisch dat niet wordt ingegaan op het 

criterium leefbaarheid. In de m.e.r.-procedure is de eis gesteld dat in de motivering van het 

besluit moet worden aangegeven op welke manier rekening is gehouden met de gevolgen 

voor het milieu; deze gevolgen vallen in dit geval onder het leefbaarheidscriterium. Aan deze 

eis wordt niet voldaan. Onder de kopjes ‘Argumenten voor oost- of westoever’ is wel ingegaan 

op de milieugevolgen, maar in de eindafweging is niet aangegeven op welke manier daarmee 

rekening is gehouden.108

De rol die de criteria en de beoordelingen spelen in de afweging moet worden gerecon-

strueerd. De beoordelingen van de twee alternatieven – de oostoever en de westoever – zijn 

weergegeven in Tabel 9.6 in de vorige paragraaf. In de eindafweging worden alleen beoor-

delingen op bereikbaarheid en economische potenties gepresenteerd. Het niet presenteren 

van bepaalde beoordelingen in de afweging kan betekenen dat deze geen gewicht hebben, 

maar dat is in dit geval niet aannemelijk. Een institutionele eis is namelijk dat rekening moet 

108 Ik ga ervan uit dat het criterium leefbaarheid wel gewicht heeft in de afweging, maar dat de beoordelingen 
op dit criterium en de rol van deze beoordelingen in de eindafweging impliciet zijn gebleven. Hierdoor wordt 
niet voldaan aan de institutionele eis dat moet worden aangegeven op welke manier rekening is gehouden 
met de milieugevolgen. De presentatie kan in dit opzicht onaanvaardbaar worden genoemd.
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worden gehouden met alle milieugevolgen. Het doel van de m.e.r.-procedure is immers om 

het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Er kan dus van worden uitge-

gaan dat het criterium leefbaarheid wel degelijk gewicht heeft in de eindafweging. Er kan van 

worden uitgegaan dat dit dan ook geldt voor het criterium aansluitingsmogelijkheden RW74, 

dat ook impliciet is in de afweging.

Het gewicht kan worden bepaald door te kijken naar het verband tussen de beoordelingen 

en de keuze. De twee alternatieven hebben allebei twee positieve en twee negatieve beoor-

delingen. De gemaakte keuze is alleen te verklaren als wordt uitgegaan van een gewichtver-

deling over de criteria: de twee criteria waarop het oostoeveralternatief een voordeel heeft, 

moeten zwaarder hebben gewogen. 

Er zijn nu twee mogelijkheden. De eerste optie is dat er een niet-compensatorische regel 

met een gewichttoekenning wordt gereconstrueerd. Er is in dat geval gekozen voor het alter-

natief met het beste resultaat op de belangrijkste criteria. Dit sluit aan bij de formuleringen 

in de tekst: dat het probleemoplossend vermogen van de weg en de economische ontwik-

keling op de oostoever ‘het grootst’ zijn, maakt duidelijk dat gekozen is voor het alternatief 

met het beste resultaat op bereikbaarheid en economische potenties. Dat de beoordelingen 

op leefbaarheid en aansluiting RW74 zijn weggelaten uit de afweging, is verklaarbaar: deze 

beoordelingen zijn in dit geval niet nodig voor het maken van de keuze. Op basis hiervan is de 

volgende argumentatiestructuur op te stellen:

STP

van de westoever en de oostoever van de Maas heeft de oostoever de voorkeur

(…1) (de oostoever heeft op de belangrijkste criteria het beste resultaat)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn bereikbaarheid, economische potenties, leefbaarheid en aanslui-

tingsmogelijkheden RW74)

(…1b) (de criteria bereikbaarheid en economische potenties zijn belangrijker dan leefbaarheid en 

aansluitingsmogelijkheden RW74)

(…1c) (op bereikbaarheid heeft (van de oost- en westoever) een maatregel op de oostoever het 

beste resultaat)

…1 een maatregel op de oostoever lost de bereikbaarheidsproblemen het beste op

(…1d) (op economische potenties heeft (van de oost- en westoever) een maatregel op de oostoever 

het beste resultaat)

…1 een maatregel op de oostoever lost de problemen ten aanzien van economische 

potenties het beste op

(…1’) (als een alternatief op de belangrijkste criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief 

de voorkeur boven andere alternatieven)

Deze reconstructie is op basis van tekstuele aanwijzingen te verantwoorden. Het nadeel is 

dat het criterium leefbaarheid bij deze reconstructie maar een zeer beperkte rol krijgt toebe-

deeld. Aan dit criterium is weliswaar gewicht toegekend, maar uiteindelijk is de keuze voor de 

oostoever gebaseerd op de criteria bereikbaarheid en economische potenties, die belangrijker 

zijn. Formeel wordt er dus wel rekening gehouden met de milieugevolgen, want er is gewicht 

aan toegekend; feitelijk leggen de milieugevolgen echter geen gewicht in de schaal. Het is de 

vraag of de minister bij deze reconstructie wel optimaal krediet krijgt gezien het doel van de 

m.e.r.-regeling.
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Een tweede mogelijkheid is dat een compensatorische regel wordt gereconstrueerd waarbij 

per alternatief een saldo van voor- en nadelen (van plussen en minnen) wordt bepaald. In dat 

geval wordt rekening gehouden met de beoordelingen op alle criteria. Aan de criteria bereik-

baarheid en economische potenties wordt meer gewicht toegekend, waardoor het oostoeveral-

ternatief op een hoger saldo uitkomt. Deze reconstructie is te rechtvaardigen met behulp van 

een macro-contextuele aanwijzing. De reconstructie is in lijn met de m.e.r.-regeling, doordat 

rekening wordt gehouden met alle milieugevolgen, die een duidelijke rol spelen in een inte-

grale afweging. Bij deze reconstructie krijgt de minister dus optimaal krediet. De ‘argumenten 

voor oost- en westoever’ die in het besluit worden gepresenteerd, worden bij deze beslisregel 

afgewogen en krijgen allemaal een plaats in de argumentatiestructuur. Dat de beoordelingen 

op de criteria leefbaarheid en aansluitingsmogelijkheden RW74 in de eindafweging impliciet 

zijn gelaten, is te verklaren doordat deze beoordelingen nadelen van het gekozen alternatief 

betreffen, waardoor ze geen sterke argumenten voor het standpunt vormen.

Een nadeel van deze reconstructie is dat er geen concrete tekstuele aanwijzingen zijn dat 

er per alternatief een gewogen saldo van voor- en nadelen is bepaald. Omdat er in de tekst 

geen berekening wordt gemaakt is het niet goed mogelijk om een concrete saldobepaling te 

reconstrueren. De beslisregel die op basis van de tekst wel kan worden gereconstrueerd luidt: 

als een alternatief, bij een gelijk aantal gunstige beoordelingen van de alternatieven, een gun-

stige beoordeling heeft op belangrijkere criteria, dan heeft dat alternatief de voorkeur. Dit is 

een regel die beperkt is geformuleerd, maar die aansluit bij de beoordelingen en bij de keuze 

en waaraan de minister in ieder geval kan worden gehouden. De regel is, als meer aanwijzin-

gen beschikbaar zouden zijn, te generaliseren naar een regel waarin een gewogen saldo van 

de alternatieven wordt bepaald. De argumentatiestructuur wordt hierna weergegeven.

(STP)

(van de oostoevercombinatie D1 (lange termijn) + C1 (middellange termijn) en de westoevercombinatie 

D3 (lange termijn) + C3 (middellange termijn) heeft de oostoevercombinatie D1+C1 de voorkeur)

(…1) (de oostoevercombinatie D1+C1 heeft op alle criteria het beste resultaat)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn voorkeur bevoegd gezag en voorkeur regionale besturen)

(…1b) (de oostoevercombinatie D1+C1 is het best op de criteria voorkeur bevoegd gezag en voor-

keur regionale besturen)

…1a van de westoever en de oostoever van de Maas heeft de oostoever de voorkeur

(…1) (de oostoever heeft, bij een gelijk aantal gunstige beoordelingen van de alter-

natieven, een gunstige beoordeling op belangrijkere criteria)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn bereikbaarheid, economische potenties, leef-

baarheid en aansluitingsmogelijkheden RW74)

(…1b) (de criteria bereikbaarheid en economische potenties zijn belangrijker 

dan leefbaarheid en aansluitingsmogelijkheden RW74)

(…1c) (op bereikbaarheid is een maatregel op de oostoever gunstiger dan de 

westoever)

…1 op de oostoever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst en 

is het probleemoplossend vermogen het grootst

…1a de bereikbaarheidsproblemen worden bij een oostoever-

tracé beter opgelost dan bij het westoevertracé

…1b bij een oostoevertracé wordt het stedelijk wegennet van 
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Roermond extra belast en bij een westoevertracé niet

…1c bij een oostoevertracé ondervindt het openbaar vervoer 

negatieve effecten (in tegenstelling tot bij een westoever-

tracé)

…1d bij een westoevertracé ontstaat een doorgaande wegver-

binding voor met name het vrachtverkeer, maar bij een 

oostoevertracé wordt de hinder door het vrachtverkeer op 

de westoever beperkt door aanvullende maatregelen

(…1d) (op economische potenties is een maatregel op de oostoever gunstiger 

dan de westoever)

…1 op de oostoever is de economische ontwikkeling het grootst

…1 op economie heeft een autosnelweg op de oostoever rang-

ordenummer 1, de westoeveropties hebben 2 en 3 [verge-

lijkingstabel]

(…1e) (op leefbaarheid is een maatregel op de westoever gunstiger dan op de 

oostoever) [thema’s flora, fauna en ecosystemen en landschap, geomor-

fologie, cultuurhistorie en archeologie]

…1a bij een oostoevertracé worden waarden t.a.v. natuur, milieu en 

landschap op de oostoever aangetast

…1b bij een oostoevertracé wordt de aantasting op deze oever 

beperkt door maatregelen; bepaalde gebieden op de oostoever 

worden hierdoor niet doorsneden (als gevolg van bundeling met 

bestaande infrastructuur)

…1c bij een westoevertracé blijft de aantasting op de oostoever beperkt 

(door aanvullende maatregelen): geen ernstige aantasting van 

cultuurhistorische omgeving kasteel Hillenraedt, geen doorsnij-

ding van waardevolle gebieden (door omleiding Swalmen-West 

en bundeling met spoorlijnen)

(…1f) (op aansluitingsmogelijkheden RW74 is een maatregel op de westoever 

het meest gunstig)

…1 inpassing van RW74 is (bij tracering over de Zuiderbrug) is bij een 

westoevertracé veel minder problematisch dan bij een oostoever-

tracé

(…1’) (als een alternatief, bij een gelijk aantal gunstige beoordelingen van de alterna-

tieven, een gunstige beoordeling heeft op belangrijkere criteria, dan heeft dat 

alternatief de voorkeur boven de andere alternatieven)

…1b de regionale bestuurlijke standpunten ondersteunen een keuze voor de oostoever

…1a het standpunt van de provincie Limburg, de gemeenten Venlo, Heel, Maasbree, 

Kessel, Roggel-Neer, Heythuysen, Belfeld, Beesel, Echt, Roerdalen en Maasbracht 

is dat van de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van een weg op de 

oostoever de voorkeur heeft

…1b het standpunt van de gemeenten Tegelen, Swalmen, Haelen en Ambt Montfort 

is dat van de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van een weg op de 

westoever de voorkeur heeft

(…1’) (als een alternatief op alle criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief de 

voorkeur boven andere alternatieven)
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9.7 Het besluit van 1 maart 1995: een tracé op de westoever van 
de Maas

9.7.1 Het hoofdstandpunt en de hoofdargumenten

Op 1 maart 1995 presenteerde de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, Jorritsma, een 

gewijzigd besluit. Daarin wordt gekozen voor een tracé voor rijksweg 73-Zuid op de westoever 

van de Maas. Deze keuze wordt niet in een bijlage maar in het besluit zelf gemotiveerd. De 

tekst is weergegeven in het volgende fragment (Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid, 1995).

(63)  Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 1 maart 1995

I  Ten behoeve van de tracévaststelling van rijksweg 73, gedeelte Venlo-Sint Joost, is een 

gecombineerde tracé-/m.e.r.-procedure doorlopen. Op grond van de projectnota/MER en 

de op basis daarvan doorlopen inspraakprocedure, heeft het kabinet besloten een ruimte-

lijke reservering te maken die de aanleg van een autosnelweg volgens alternatief D2 uit de 

projectnota mogelijk maakt. Dit besluit houdt in een tracé op de westoever van de Maas (het 

zogenaamde Lateraalkanaaltracé) met een aantal lokale maatregelen op de oostoever zie 

de bijgevoegde kaart.1 De planologische inpassing zal dienovereenkomstig moeten plaats-

vinden.

  Deze keuze is gebaseerd op de huidige verwachting met betrekking tot de ruimtelijke 

ontwikkelingen en de daarmee samenhangende verkeersontwikkeling, rekening houdend 

met een volledige uitvoering van het SVV-2. De weg zal ongefaseerd worden aangelegd. 

Alles afwegende met betrekking tot de bereikbaarheid, de verkeersonveiligheid en de leef-

baarheid is het kabinet van oordeel dat op deze wijze de huidige problemen kunnen worden 

opgelost, terwijl de nadelige effecten op natuur en landschap zoveel mogelijk worden 

beperkt. Het laatste krijgt een extra accent door de aanvullende maatregelen ten opzichte 

van de projectnota/MER, alsmede compenserende maatregelen conform het Structuur-

schema Groene Ruimte (SGR).

  […]

 Omgevingseffecten

II  In de projectnota/MER zijn de alternatieven en varianten op de oost- en de westoever 

vergeleken. Dit leverde in hoofdlijnen de volgende uitkomsten op. 

 – Bodem en water: geen groot verschil; de rangorde is afhankelijk van het verloop van het 

tracé op de westoever.

 – Lucht: geen significant verschil.

 – Geluid: westoever is iets gunstiger. De omvang van het verschil is afhankelijk van het 

verloop van het tracé op de westoever.

 – Natuur: westoever is gunstiger. De omvang van het verschil is afhankelijk van het 

verloop van het tracé op de westoever.

 – Landschap: westoever is gunstiger.
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  De grootste verschillen tussen oost en west betreffende de effecten op natuur en land-

schap. Dit betreft met name de gedeelten bij Swalmen, het Roerdal en het gedeelte Roer-

mond-Sint Joost.

  De variant met de autosnelweg op de westoever heeft uit oogpunt van natuur-, land-

schaps- en milieu-effecten een licht voordeel ten opzichte van de oostoever-variant.

III  Het voorstel van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-

heer behelsde een kritische beoordeling van de aanvullende maatregelen op de oostoever 

van de Maas. Gezien het feit dat dit voorstel onvoldoende oplossing biedt voor de verkeers-

kundige problemen is dit verder buiten beschouwing gelaten.

 Keuze westoever

IV  De keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de 

samenstelling van het verkeer op beide oude rijkswegen. N271 (grotendeels lokaal en regio-

naal verkeer) en N273 (veel vrachtverkeer, ca. 25%, vermengd met allerlei soorten langzaam 

verkeer). Bij deze keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding. Hierbij wordt het stedelijk 

wegennet van Roermond niet extra belast. Voorts wordt daarbij bereikt dat de inpassing van 

een eventuele rijksweg 74 in geval van tracering over de Zuiderbrug veel minder problema-

tisch zal zijn dan bij een keuze voor de oostoever.

  Bij de keuze voor de westoever wordt als pakket aanvullende maatregelen gekozen voor 

de aanleg van de Verbindingsweg-Noord in Tegelen, de omleiding Swalmen-West, de door-

trekking van de St. Wirosingel bij Roermond naar de N271 en een extra verbinding tussen 

Roermond en Sint Joost.

 Keuze Lateraalkanaal-Napoleonswegtracé

V  Op grond van overwegingen ten aanzien van natuur en milieu (barrièrewerking) heeft 

het alternatief D2, het Lateraalkanaaltracé, de voorkeur boven het Napoleonswegtracé. […]

 Verdere procedure
VI  Ik zal Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg meedelen dat ik het tracé heb vast-

gesteld. Voorts zal ik Gedeputeerde Staten verzoeken de nodige medewerking te verlenen 

aan de planologische inpassing van het tracé van de autosnelweg.

  De desbetreffende gemeentebesturen zal ik van mijn besluit in kennis stellen en 

verzoeken het tracé in de desbetreffende bestemmingsplannen op te nemen, wanneer het 

plan voldoende is uitgewerkt door de directie Limburg van de Rijkswaterstaat.

  De overige gemeentebesturen in de regio, die betrokken zijn bij deze wegverbinding, zal 

ik eveneens van mijn besluit in kennis stellen.

 De Minister van Verkeer en Waterstaat,

 A. Jorritsma-Lebbink

In alinea I presenteert Jorritsma haar besluit, waarbij zij kiest voor een andere oplossing dan 

Maij-Weggen: alternatief D2, het Lateraalkanaaltracé op de westoever van de Maas, zonder 

oplossing voor de middellange termijn. 
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(64) I […] heeft het kabinet besloten een ruimtelijke reservering te maken die de aanleg van een 

autosnelweg volgens alternatief D2 uit de projectnota mogelijk maakt. Dit besluit houdt 

in een tracé op de westoever van de Maas (het zogenaamde Lateraalkanaaltracé) met een 

aantal lokale maatregelen op de oostoever zie de bijgevoegde kaart.

Ze neemt hiermee een positief standpunt in ten opzichte van p
prec

’ (en een negatief standpunt 

ten opzichte van p
prec

):

HOOFDSTANDPUNT

de aanleg van Rijksweg 73-Zuid moet worden uitgevoerd op de westoever van de Maas met lokale 

maatregelen op de oostoever

De structuur van de hoofdargumentatie is vergelijkbaar met het eerste besluit:

1.1a in het studiegebied bestaan problemen ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en economi-

sche potenties, die in de toekomst groter zullen worden

1.1b er moet een oplossing komen voor de problemen [nut en noodzaak]

1.1c van [de onderzochte alternatieven] is aanleg van een autosnelweg op de westoever van de Maas 

met lokale maatregelen op de oostoever (D2) de beste oplossing [uitvoeringswijze + plaats]

In deze paragraaf wordt een beknopte analyse van deze tekst gegeven. Vervolgens wordt een 

vergelijking met het eerdere besluit gemaakt. 

9.7.2 De reconstructie van standpunten met betrekking tot een keuze 

Welke keuzes zijn hier aan de orde? Jorritsma moet uitgaan van de alternatieven uit de richtlij-

nen voor het MER (zie paragraaf 9.3.2 en Richtlijnen milieu-effectrapportage, pp. 8-13):

de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 en de mogelijke alternatieven binnen de oplossings-

richtingen ‘nulalternatief’, ‘nulplusalternatief’, ‘autowegenalternatief’ en ‘meest milieuvriendelijk 

alternatief’

In het besluit moet de minister verantwoorden dat het gekozen alternatief D2, het Lateraalka-

naaltracé, de voorkeur heeft boven de andere alternatieven uit de richtlijnen voor het MER. In 

de projectnota/MER gemaakte keuzes kunnen als standpunten in het besluit worden overge-

nomen, net als dat in het vorige besluit het geval was. In het besluit gaat ze uit van de dertien 

alternatieven uit de vergelijkingstabel; die vormen het startpunt voor de besluitvorming van 

het bevoegd gezag: nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven C1-C6, auto-

snelwegalternatieven D1-D3, en de MMA’s E1 en E2.

In alinea II worden de alternatieven en varianten op de oost- en westoever beoordeeld:

(65)  Omgevingseffecten

II  In de projectnota/MER zijn de alternatieven en varianten op de oost- en de westoever 
vergeleken. Dit leverde in hoofdlijnen de volgende uitkomsten op. 
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 – Bodem en water: geen groot verschil; de rangorde is afhankelijk van het verloop van het 

tracé op de westoever.

 – Lucht: geen significant verschil.

 – Geluid: westoever is iets gunstiger. De omvang van het verschil is afhankelijk van het 

verloop van het tracé op de westoever.

[…]

  De variant met de autosnelweg op de westoever heeft uit oogpunt van natuur-, land-

schaps- en milieu-effecten een licht voordeel ten opzichte van de oostoever-variant.

De eerste zin van dit fragment wekt de suggestie dat een beoordeling wordt gegeven van de 

alternatieven uit de projectnota/MER, ofwel de dertien alternatieven uit de vergelijkingstabel 

(Projectnota/MER RW73-Zuid, p. 227; en in het eerste besluit, zie Tabel 9.1). De laatste zin doet 

vermoeden dat alleen de autosnelwegvarianten op oost- en westoever (D1, D2 en D3) met 

elkaar worden vergeleken. Met behulp van de vergelijkingstabel is vast te stellen dat de beoor-

delingen in alinea II inderdaad alleen betrekking hebben op de autosnelwegalternatieven. De 

beoordeling op het criterium geluid in alinea II komt namelijk overeen met de beoordeling van 

de autosnelwegalternatieven in de overzichtstabel: op geluid scoren de autosnelwegalterna-

tieven op de westoever beter dan op de oostoever (D2 heeft een 7de, D3 een 8e en D1 een 11de 

plaats in de rangorde). De beoordeling van de autowegalternatieven op geluid wijkt af van de 

beoordeling in alinea II: de westoeveralternatieven scoren op geluid minder gunstig dan het 

oostoeveralternatief (een 5de en 6de versus een 2de plaats).

Het bevoegd gezag vergelijkt in alinea II alleen de autosnelwegalternatieven, terwijl de 

dertien alternatieven uit de vergelijkingstabel van de projectnota/MER het startpunt voor de 

besluitvorming vormen. Dit betekent dat niet alleen de keuzes uit de projectnota/MER impli-

ciet zijn, maar dat dat ook geldt voor de keuze van de drie autosnelwegalternatieven uit de 

dertien alternatieven. Deze keuze moet zijn overgenomen uit het eerste besluit.

In alinea III wordt een voorstel verworpen dat de minister van VROM (De Boer) eind febru-

ari 1995 presenteerde, vlak voordat de ministerraad een besluit over rijksweg 73-Zuid zou 

nemen. Het voorstel hield in grote lijnen in dat een snelweg op de westoever zou worden 

aangelegd, en dat zou worden afgezien van lokale verkeersmaatregelen op de oostoever. Dit 

alternatief zou goedkoper zijn en bovendien beter voor het milieu. Moet dit voorstel als rele-

vant alternatief worden gereconstrueerd?

Er zijn twee redenen om het voorstel niet te zien als een apart alternatief, maar als een 

‘uitgeklede’ variant van de bestaande westoeveralternatieven, die de bestaande alternatie-

ven niet fundamenteel aantast. Ten eerste presenteert de schrijfster het voorstel niet als een 

nieuwe optie, maar als een ‘kritische beoordeling van de aanvullende maatregelen op de oos-

toever van de Maas’, die deel uitmaken van de westoeveralternatieven. Ten tweede is er een 

procedureel argument: het zou niet redelijk zijn om op dit moment in de procedure een nieuw 

alternatief te introduceren en daarover te beslissen, zonder dat er een m.e.r.-onderzoek, een 

onafhankelijke toetsing en een inspraak- en adviesronde hebben plaatsgevonden. Ten aanzien 

van het voorstel van minister De Boer hoeft dus geen keuze te worden gereconstrueerd. 

Vervolgens wordt in alinea IV gekozen voor de westoeveralternatieven (D2 en D3), zo blijkt uit 

het kopje en de eerste zin. Tot slot wordt in alinea V de afweging van de tracés op de westoever 

gemaakt, waarbij wordt gekozen voor het Lateraalkanaaltracé.
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(66)  Keuze westoever

IV  De keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de 

samenstelling van het verkeer op beide oude rijkswegen. […] 

Keuze Lateraalkanaal-Napoleonswegtracé

V  Op grond van overwegingen ten aanzien van natuur en milieu (barrièrewerking) heeft 

het alternatief D2, het Lateraalkanaaltracé, de voorkeur boven het Napoleonswegtracé. […]

Deze laatste twee keuzes kunnen als volgt worden gereconstrueerd:

REC de keuze van de westoever (D2, D3) uit westoever en oostoever (D1)

[van de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3] [hebben] [D2 en D3, op de westoever van de Maas] 

[de voorkeur boven] [D1, op de oostoever]

REC  keuze van D2 (Lateraalkanaaltracé) uit D2 en D3 (Napoleonswegtracé)

[van de autosnelwegalternatieven D2 en D3, op de westoever van de Maas] [heeft D2, het Lateraal-

kanaaltracé] [de voorkeur boven] [D3, het Napoleonswegtracé]

Standpunten met betrekking tot een keuze

De structuur van het beslisproces in dit besluit is als volgt:

1 keuze van vijftien alternatieven

2 keuze van dertien alternatieven

3 keuze van autosnelwegalternatieven D1, D2, D3

4 keuze van de westoever (D2, D3) uit westoever en oostoever (D1)
5 keuze van D2 (Lateraalkanaaltracé) uit D2 en D3 (Napoleonswegtracé)

De eerste twee keuzes zijn overgenomen uit de projectnota/MER, de derde keuze uit het besluit 

van Maij-Weggen. Keuze 4 en 5 maakt minister Jorritsma vervolgens zelf. Deze keuzes funge-

ren als standpunt met betrekking tot een keuze en worden in het besluit beargumenteerd. Bij 

deze laatste twee keuzes kunnen de volgende standpunten worden gereconstrueerd:

STP van de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 hebben D2 en D3, op de westoever van de Maas de 

voorkeur boven D1, op de oostoever

STP van de autosnelwegalternatieven D2 en D3, op de westoever van de Maas heeft D2, het Lateraalka-

naaltracé, de voorkeur boven D3, het Napoleonswegtracé

9.7.3 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de keuze van de westoever

In alinea IV en V wordt de keuze voor de westoever van de Maas gemaakt en gemotiveerd. 

In de daaraan voorafgaande alinea II worden de oost- en westoever beoordeeld op hun 

‘omgevingseffecten’.
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(67)  Omgevingseffecten
II  In de projectnota/MER zijn de alternatieven en varianten op de oost- en de westoever 

vergeleken. Dit leverde in hoofdlijnen de volgende uitkomsten op.

 – Bodem en water: geen groot verschil; de rangorde is afhankelijk van het verloop van het 

tracé op de westoever.

 – Lucht: geen significant verschil.

 – Geluid: westoever is iets gunstiger. De omvang van het verschil is afhankelijk van het 

verloop van het tracé op de westoever.

 – Natuur: westoever is gunstiger. De omvang van het verschil is afhankelijk van het 

verloop van het tracé op de westoever.

 – Landschap: westoever is gunstiger.

  De grootste verschillen tussen oost en west betreffende de effecten op natuur en land-

schap. Dit betreft met name de gedeelten bij Swalmen, het Roerdal en het gedeelte Roer-

mond-Sint Joost.

  De variant met de autosnelweg op de westoever heeft uit oogpunt van natuur-, land-

schaps- en milieu-effecten een licht voordeel ten opzichte van de oostoever-variant.

In alinea II wordt een beoordeling gegeven van de autosnelwegalternatieven op de oostoever 

(D1, D2) en de westoever (D3) op een vijftal omgevingseffecten. Deze effecten zijn afkomstig 

uit de projectnota/MER en komen overeen met een aantal van de daarin besproken leefbaar-

heidsthema’s: bodem en water; lucht; geluid; flora, fauna en ecosystemen; landschap, geomor-

fologie, cultuurhistorie en archeologie. De beoordelingen op deze thema’s zijn gebaseerd op de 

vergelijkingstabel uit de projectnota/MER. De rangordecijfers van de alternatieven uit de tabel 

zijn vertaald in vergelijkende beoordelingen: per thema zijn de oost- en westoever met elkaar 

vergeleken en het verschil is in een beoordeling uitgedrukt.

In de derde alinea wordt een eindoordeel gegeven over de ‘natuur-, landschaps- en milieu-

effecten’ (de ‘omgevingseffecten’). In de terminologie van de projectnota/MER betreft het hier 

een beoordeling op het probleem/doel leefbaarheid. Het eindoordeel dat een maatregel op de 

westoever ‘een licht voordeel’ heeft ten opzichte van de oostoever, betekent dat er een klein 

verschil in beoordeling is: west is iets beter dan oost. De beoordeling op leefbaarheid luidt dus: 

… de variant met de autosnelweg op de westoever is op het criterium leefbaarheid iets beter dan de 

oostoevervariant

In alinea IV wordt de keuze voor de westoever gemotiveerd.

(68)  Keuze westoever
IV  De keuze voor het uitvoeren van de hoofdmaatregel op de westoever is gebaseerd op de 

samenstelling van het verkeer op beide oude rijkswegen. N271 (grotendeels lokaal en regio-

naal verkeer) en N273 (veel vrachtverkeer, ca. 25%, vermengd met allerlei soorten langzaam 

verkeer). Bij deze keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding. Hierbij wordt het stedelijk 

wegennet van Roermond niet extra belast. Voorts wordt daarbij bereikt dat de inpassing van 

een eventuele rijksweg 74 in geval van tracering over de Zuiderbrug veel minder problema-

tisch zal zijn dan bij een keuze voor de oostoever.

  Bij de keuze voor de westoever wordt als pakket aanvullende maatregelen gekozen 

voor de aanleg van de Verbindingsweg-Noord in Tegelen, de omleiding Swalmen-West, de 
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doortrekking van de St. Wirosingel bij Roermond naar de N271 en een extra verbinding 

tussen Roermond en Sint Joost.

Opvallend is dat de tekst in dit fragment bijna identiek is aan een passage uit de vorige tra-

cévaststelling: alinea XXIV en XXV (zie fragment (54)). In het besluit van Jorritsma is deze 

passage overgenomen; enkele formuleringen zijn vervangen en de argumenten voor de aan-

vullende maatregelen op de oostoever zijn weggelaten.

Omdat bij de analyse van alinea XXIV en XXV in de tekst van Maij-Weggen is uitgegaan van 

beoordelingen op problemen/doelen, kan daar bij deze overgenomen tekst ook van worden 

uitgegaan. In alinea IV wordt een beoordeling op het probleem/doel bereikbaarheid gegeven. 

Het is echter geen beoordeling op het totale criterium, maar slechts op een tweetal punten: 

het ontstaan van een doorgaande wegverbinding (de toevoeging ‘voor het vrachtverkeer’ uit 

de tekst van Maij-Weggen is weggelaten) en de belasting van het stedelijk wegennet van 

Roermond. De totale beoordeling op het criterium ontbreekt. In de tekst van Maij-Weggen 

wordt deze wel gepresenteerd, onder het kopje ‘Oostoever’:

(69)  Oostoever
XXVI Als wordt geredeneerd vanuit het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen en het bevor-

deren van de economische ontwikkeling van de regio dan worden met de keuze van een 

tracé op de oostoever in de eindsituatie de problemen het beste opgelost. […]

Omdat deze niet-gepresenteerde beoordeling (een voorkeur voor de oostoever op bereikbaar-

heid) tegengesteld is aan de beoordelingen die wel zijn gepresenteerd (een voorkeur voor de 

westoever op de twee genoemde aspecten), gaat het te ver om voor het tweede besluit een 

positieve beoordeling op bereikbaarheid voor de westoever te reconstrueren. Ik ga er daarom 

van uit dat de minister met betrekking tot bereikbaarheid alleen de genoemde aspecten in de 

afweging heeft meegenomen en de totale beoordeling op het criterium buiten beschouwing 

heeft gelaten.109

In de laatste zin van de eerste alinea van IV wordt een beoordeling gegeven op het crite-

rium aansluitingsmogelijkheden RW74. In de daarop volgende alinea worden geen beoordelin-

gen naar voren gebracht.

Wat opvalt is dat er in alinea II wordt vooruitgelopen op de keuze tussen oost- en westoe-

ver, doordat deze alternatieven ten opzichte van elkaar worden beoordeeld op het criterium 

leefbaarheid, terwijl er in alinea IV geen verband wordt gelegd met deze beoordeling. De func-

tie van alinea II is hierdoor onduidelijk. Bij een maximaal argumentatieve interpretatie wordt 

ervan uitgegaan dat de schrijver deze beoordeling als argumentatie voor de keuze van de 

westoever heeft bedoeld.

109 Ik ga uit van de twee genoemde bereikbaarheidsaspecten, maar neem ze wel samen als een criterium, omdat 
ze meer bij elkaar horen dan bij de andere criteria.
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Tabel 9.7 Criteria en beoordelingen in de afweging van west- en oostoever (besluit Jorritsma) 

Beoordelingen
Criteria

Westoever versus oostoever Vergelijkende beoordelingen

leefbaarheid de westoever is iets beter dan de oostoever west > oost

aspecten van bereikbaarheid de westoever heeft twee positieve effecten die de 
oostoever niet heeft

 – er ontstaat op de westoever een doorgaande 
wegverbinding

 – stedelijk wegennet Roermond wordt niet extra 
belast

op beide aspecten: 
(west > oost) 

aansluitingsmogelijkheden RW74 bij de westoever is inpassing RW74 (bij tracering 
over de Zuiderbrug) veel minder problematisch dan 
bij de oostoever

(west > oost)

De gereconstrueerde beoordelingen zijn weergegeven in Tabel 9.7. De beoordelingen op leef-

baarheid en aansluitingsmogelijkheden RW74 (‘iets beter’; ‘veel minder problematisch’) zijn op 

een gedetailleerdere schaal gemeten dan de beoordelingen op bereikbaarheid (+/-). Omdat 

bij analyse wordt uitgegaan van een systematische beoordeling, zijn in de laatste kolom van 

bovenstaand overzicht de beoordelingen op elkaar afgestemd. Uit deze tabel is af te leiden 

dat het alternatief is gekozen dat op alle criteria beter is dan het andere alternatief. Het is een 

regel waar de schrijver in ieder geval aan kan worden gehouden.

STP

van de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 hebben de alternatieven D2 en D3, op de westoever van 

de Maas, de voorkeur boven D1

 (…1) (een maatregel op de westoever heeft op alle criteria het beste resultaat)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn leefbaarheid, aansluitingsmogelijkheden RW74 en bereikbaar-

heidsaspecten (doorgaande wegverbinding vrachtverkeer westoever en belasting Roer-

mond))

…1b op het criterium leefbaarheid is de variant met een autosnelweg op de westoever is beter 

dan de oostoevervariant

(…1c) (de hoofdmaatregel op de westoever is op twee bereikbaarheidsaspecten beter dan de 

oostoever)

…1a bij een maatregel op de westoever ontstaat er – in tegenstelling tot bij een maatregel 

op de oostoever – een doorgaande wegverbinding

…1b bij een maatregel op de westoever wordt – in tegenstelling tot bij een maatregel op 

de oostoever – het stedelijk wegennet van Roermond niet extra belast

(…1d) (op het criterium aansluitingsmogelijkheden RW74 is een westoevertracé beter dan een 

oostoevertracé)

…1 de inpassing van een eventuele rijksweg 74 zal in geval van tracering over de Zuider-

brug veel minder problematisch zijn dan bij een keuze voor de oostoever

(…1’) (als een alternatief op alle criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief de voorkeur 

boven andere alternatieven)
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9.7.4 De reconstructie van de (sub)argumentatie voor de keuze van het 
Lateraalkanaaltracé

De eindkeuze in het besluit van Jorritsma wordt gemotiveerd in het volgende fragment:

(70)  Keuze Lateraalkanaal-Napoleonswegtracé
V  Op grond van overwegingen ten aanzien van natuur en milieu (barrièrewerking) heeft het 

alternatief D2, het Lateraalkanaaltracé, de voorkeur boven het Napoleonswegtracé. Naar 

aanleiding van de recente hoge waterstanden wordt het ontwerp zonodig aangepast.

De keuze voor D2, het Lateraalkanaaltracé, is gebaseerd op overwegingen ten aanzien van 

‘natuur en milieu (barrièrewerking)’. Deze vage formulering verwijst waarschijnlijk naar een 

subpunt van het thema flora, fauna en ecosystemen.

De projectnota/MER biedt duidelijkheid (een intertekstuele aanwijzing). De term ‘barriè-

rewerking’ wordt in dit rapport meestal gebruikt voor ‘sociale barrièrewerking’, wat valt onder 

het criterium woon- en leefmilieu. Bij het thema flora, fauna en ecosystemen wordt de term 

echter gebruikt voor de versnippering van de leefgebieden voor de fauna (Projectnota/MER 

RW73-Zuid, p. 188). Het Lateraalkanaaltracé blijkt op dit subthema inderdaad iets beter dan 

het Napoleonswegtracé. Beide tracés doorsnijden weliswaar bijna evenveel dassenburchten, 

maar het Lateraalkanaaltracé doorsnijdt aanzienlijk minder gebied voor amfibieën en reptie-

len (5,6 versus 8,5 km). In de projectnota/MER staat het volgende (p. 190):

(71) Op de westoever zijn de alternatieven die gebruik maken van het Lateraalkanaaltracé relatief gun-

stig, ondanks de doorsnijding van gebied bij Buggenum. De doorsnijding van de Beegderheide, een 

belangrijk gebied voor amfibieën, bepaalt grotendeels het slechte resultaat van de alternatieven 

die gebruik maken van het Napoleonswegtracé (C3, C5, C6 en D3).

Dit is het enige argument voor de keuze van D2. In de argumentatiestructuur vormt het thema 

flora, fauna en ecosystemen geen tussenliggend niveau, omdat de schrijver het subpunt bar-

rièrewerking voor fauna als zelfstandig criterium gebruikt. De argumentatiestructuur voor de 

keuze van D2 ziet er als volgt uit:

STP

van de autosnelwegalternatieven D2 en D3, op de westoever van de Maas, heeft alternatief D2, het Late-

raalkanaaltracé, de voorkeur boven D3

(…1) (D2 heeft op alle criteria het beste resultaat)

..1a het te hanteren criterium is barrièrewerking voor fauna

…1b van D2 en D3 heeft D2 de voorkeur op het criterium barrièrewerking voor fauna

(…1’) (als een alternatief op alle criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief de voorkeur 

boven andere alternatieven)
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9.7.5 Een vergelijking van de besluiten

Op basis van de uitgevoerde reconstructie worden de besluiten van de ministers Maij-Weggen 

en Jorritsma in deze paragraaf met elkaar vergeleken. De vergelijking heeft betrekking op de 

gereconstrueerde standpunten met betrekking tot een keuze en de argumentatie en subargu-

mentatie voor deze standpunten. Daarnaast wordt gekeken naar de manier waarop de stand-

punten en argumenten in de teksten zijn gepresenteerd.

Een vergelijking van de standpunten met betrekking tot een keuze
Bij een vergelijking van de standpunten met betrekking tot de gemaakte keuzes vallen twee 

verschillen op. Ten eerste zijn er verschillen in de fasering van het gepresenteerde beslispro-

ces. Ten tweede zijn er verschillen in de manier waarop de standpunten in het besluit worden 

gepresenteerd. 

Maij-Weggen en Jorritsma gaan in de besluitvorming uit van dezelfde informatie uit de pro-

jectnota/MER, maar komen op basis daarvan tot een verschillend besluit. Niet alleen de eind-

keuze maar ook de fasering van het beslisproces dat ze in hun besluit presenteren, is in de 

teksten verschillend.

De eerste twee keuzes nemen beide ministers over uit de projectnota/MER:

1 keuze van vijftien alternatieven uit een aantal oplossingsrichtingen

2 keuze van dertien alternatieven uit vijftien alternatieven (twee nulplusalternatieven 

vallen af)

Vervolgens worden in beide besluiten de autosnelwegalternatieven geselecteerd. Jorritsma 

neemt deze keuze over uit het eerste besluit:

3 keuze van D1, D2, D3 (en in het eerste besluit: C1, C2, C3 als tijdelijke oplossing)

In het besluit van Maij-Weggen worden daarna de volgende keuzes gemotiveerd:

4 [4.1] keuze van D3 uit westoeveralternatieven D2 en D3

5 [5.1] keuze voor oostoever uit oostoever en westoever

In het besluit van Jorritsma worden andere keuzes gemaakt:

4 keuze van de westoever (D2, D3) uit westoever en oostoever (D1)

5 keuze van D2 (Lateraalkanaaltracé) uit D2 en D3 (Napoleonswegtracé)

De laatste twee keuzes in de besluiten wijken van elkaar af. In beide teksten worden ver-

gelijkbare keuzes gemaakt – een keuze uit twee westoevertracés en een keuze uit oost- en 

westoever – maar de volgorde waarin dit gebeurt, verschilt. Maij-Weggen stelt eerst het tracé 

op de westoever vast (Napoleonswegtracé), en maakt dan een keuze uit de twee oevers (voor 

de oostoever). Bij Jorritsma is het andersom: zij kiest eerst voor de westoever en stelt daarna 

een precies tracé op deze oever vast: het Lateraalkanaaltracé.
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Het beslisproces dat wordt aangehouden in het besluit van Jorritsma heeft de vorm van 

een trechter: eerst wordt een gebied geselecteerd en dan een precies tracé. Een goede reden 

om op deze manier van breed naar smal te werken, is dat het doorgaans een efficiënte werk-

wijze is. Als een aantal gebieden afvalt, zijn de precieze tracékeuzes in die gebieden niet meer 

nodig. Dit voordeel geldt echter niet in dit geval: Jorritsma koos uiteindelijk voor een tracé op 

de westoever en moest de tracékeuze op deze westoever sowieso maken. Zou de keuze uit-

eindelijk echter op de oostoever zijn gevallen, dan was het wel een efficiënte aanpak geweest, 

omdat de afweging van de westoevertracés in dat geval was komen te vervallen. Een voor-

waarde voor deze volgorde (van breed naar smal) is dat het op basis van de beschikbare infor-

matie mogelijk moet zijn om de gebieden tegen elkaar af te wegen. Voor minister Jorritsma 

was het kennelijk mogelijk om een keuze uit beide oevers te maken voordat het precieze tracé 

op de westoever vaststond.

Maij-Weggen gaat in haar besluit anders te werk: eerst wordt per gebied een precies tracé 

vastgesteld (D1 op de oostoever, D3 op de westoever); vervolgens wordt daaruit een keuze 

gemaakt. Voor Maij-Weggen zou een ‘trechterende’ volgorde van de keuzes een efficiëntere 

aanpak zijn geweest: de keuze uit de westoevertracés zou in dat geval geheel zijn komen te 

vervallen.

De gekozen volgorde, die minder ‘efficiënt’ is, is op twee manieren te verklaren. De eerste 

mogelijkheid is dat het niet mogelijk was om de oevergebieden af te wegen zonder dat de 

tracés bekend waren, bijvoorbeeld omdat de tracés op de westoever te sterk verschillen om 

tot een beoordeling van de westoever te komen. Omdat minister Jorritsma deze afweging – 

op basis van dezelfde informatie als Maij-Weggen – wel kon maken, is deze verklaring niet 

waarschijnlijk. De tweede mogelijkheid is dat minister Maij-Weggen de efficiënte volgorde 

niet wenselijk vond, omdat ze de afweging van de westoevertracés in het besluit niet verloren 

wilde laten gaan. Door de afweging van de westoevertracés expliciet te presenteren kon ze 

laten zien dat alle tracés serieus in overweging waren genomen. Op die manier werd gean-

ticipeerd op kritische reacties. Het bepalen van een volgorde van te maken keuzes kan in dit 

geval worden verklaard als een strategische manoeuvre. De volgorde wordt bepaald door de 

invulling die de alternatievencomponenten van standpunten met betrekking tot een keuze 

krijgen. De alternatievencomponenten van de standpunten zijn hier strategisch gekozen uit 

het topisch potentieel.

De standpunten met betrekking tot een keuze zijn in de besluiten op een herkenbare manier 

gepresenteerd. Er zijn duidelijke tekstuele aanwijzingen in de vorm van kopjes en heldere for-

muleringen (‘Keuze Lateraalkanaal – Napoleonswegtracé’, ‘Voorkeur’ en ‘Keuze westoever’). 

De eerste drie keuzes, die zijn overgenomen uit de projectnota/MER, zijn in het besluit 

van Jorritsma minder duidelijk gepresenteerd. Naar dit rapport wordt alleen op een globale 

manier naar verwezen:

(72) In de projectnota/MER zijn de alternatieven en varianten op de oost- en de westoever vergeleken. 

Dit leverde in hoofdlijnen de volgende uitkomsten op. 

De derde keuze is uit het eerdere besluit overgenomen, maar dat blijft impliciet. De recon-

structie kan aan de hand van deze bron – zij het met enige moeite – plaatsvinden. Dat een 

aantal keuzes in de gewijzigde tracévaststelling niet expliciet is vermeld, maakt het moeilijker 

om tot een reconstructie van de keuzes te komen.
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Een vergelijking van de (sub)argumentatie voor de keuzes 
Voor de laatste drie keuzes wordt een vergelijking gemaakt van de inhoud en de presentatie 

van de (sub)argumentatie.

De (sub)argumentatie voor de keuze van autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3

In het besluit van Maij-Weggen wordt de keuze voor de snelwegalternatieven D1, D2 en D3 

stapsgewijs gemaakt. In de argumentatie wordt steeds uitgegaan van een toetsende beslis-

regel (de conjunctieve beslisregel of ‘sequentiële eliminatie’): de voorkeur gaat uit naar het 

alternatief dat aan de eisen voldoet. De eisen hebben voornamelijk betrekking op de gefor-

muleerde problemen/doelen. Bij één keuze heeft de eis betrekking op de aard van de alterna-

tieven: de geschiktheid van de alternatieven voor de middellange termijn. Jorritsma neemt de 

keuze voor de snelwegalternatieven en daarbij ook de argumentatie en subargumentatie over 

uit het eerste besluit.

De presentatie van de (sub)argumentatie in de besluiten is verschillend. In het besluit 

van Jorritsma is de argumentatie geheel impliciet. Er worden in de tekst geen aanwijzin-

gen gegeven voor de reconstructie. In de tekst van Maij-Weggen is de argumentatie voor de 

keuze van de autowegalternatieven als tijdelijke oplossing onduidelijk gepresenteerd. Het is 

vooral moeilijk om vast te stellen op welke criteria (problemen/doelen en andere criteria) de 

eisen betrekking hebben en wat de eisen precies zijn. De onduidelijkheden zijn onder meer 

het gevolg van vage, algemene formuleringen, zoals: ‘de gesignaleerde problemen’ en ‘teveel 

negatieve effecten’.

De (sub)argumentatie voor de keuze uit de alternatieven op de westoever (D2 en D3) 

Op basis van dezelfde informatie uit de projectnota/MER kiest minister Maij-Weggen voor 

alternatief D3 en minister Jorritsma voor alternatief D2. Inhoudelijk is er een verschillende 

afweging gemaakt. Voor deze keuze wordt in de besluiten dezelfde beslisregel gereconstru-

eerd: het alternatief dat op alle relevante criteria het beste resultaat heeft, heeft de voorkeur. 

Over wat de relevante criteria zijn, verschillen de ministers echter van mening. In geen van de 

teksten wordt gebruik gemaakt van de problemen/doelen en thema’s uit de projectnota/MER, 

maar worden criteria gehanteerd die subpunten vormen in de projectnota/MER, omdat ken-

nelijk alleen op dit niveau de verschillen tussen de tracés duidelijk worden. De criteria waarop 

de keuze is gebaseerd, zijn verschillend. Maij-Weggen weegt de criteria faseringsmogelijk-

heden, geluidhinder en ruimtebeslag mee en laat cultuurhistorie, natuurgebieden en technische 

uitvoerbaarheid buiten beschouwing. Jorritsma gaat alleen uit van de barrièrewerking voor 

fauna, een subpunt van het thema flora, fauna en ecosystemen.

De uiteindelijke afweging is in de besluiten op een zeer vergelijkbare wijze gepresenteerd, 

met formuleringen die sterk op elkaar lijken:

(73) XVII […] Op grond van de overwegingen mogelijkheden tot fasering, geluidhinder en ruimtebe-

slag heeft het alternatief D3, het Napoleonswegtracé, de voorkeur boven het Lateraalkanaal-

tracé.

VI Op grond van overwegingen ten aanzien van natuur en milieu (barrièrewerking) heeft het 

alternatief D2, het Lateraalkanaaltracé, de voorkeur boven het Napoleonswegtracé. […]
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Dat niet wordt uitgegaan van thema’s of van problemen/doelen maar van andere criteria, 

wordt in de besluiten niet aangekondigd. In het besluit van Maij-Weggen worden de beoor-

delingen op de criteria uitgewerkt, waardoor duidelijk wordt wat de criteria inhouden. In het 

besluit van Jorritsma daarentegen ontbreekt een dergelijke uitwerking, waardoor intertekstu-

ele aanwijzingen uit de projectnota/MER nodig zijn om de term ‘barrièrewerking’ te kunnen 

interpreteren. De formulering ‘overwegingen ten aanzien van natuur en milieu’ biedt in dit 

geval weinig helderheid, omdat in de projectnota/MER voor de criteria andere benamingen 

worden gebruikt (leefbaarheid en flora, fauna en ecosystemen).

De (sub)argumentatie voor de keuze uit oost- en westoever

Bij de uiteindelijke keuze uit oost- en westoever komen de ministers tot een verschillend resul-

taat: Maij-Weggen kiest voor de oostoever, Jorritsma voor de westoever. Deze keuze wordt in 

de twee besluiten op een verschillende manier gemotiveerd.

Bij het bepalen van haar voorkeur hanteert Maij-Weggen – in tegenstelling tot Jorritsma 

– gewichten; zij kiest voor het alternatief dat, bij een gelijk aantal gunstige beoordelingen, het 

beste is op de belangrijkere criteria. Jorritsma kiest voor het alternatief dat het best scoort 

op alle criteria. In beide gevallen vormen de criteria leefbaarheid, aansluitingsmogelijkheden 

RW74, bereikbaarheid en economische potenties het vertrekpunt. In de argumentatie in het 

eerste besluit zijn deze criteria allemaal relevant, maar zijn de laatste twee belangrijker. In de 

argumentatie in het tweede besluit zijn alleen leefbaarheid, aansluitingsmogelijkheden RW74 

en een tweetal aspecten van bereikbaarheid relevant; de economische potenties worden niet 

meegewogen. Het bereikbaarheidscriterium wordt in dit besluit op een selectieve manier toe-

gepast, omdat slechts wordt uitgegaan van twee aspecten van het criterium en niet van het 

totale criterium. 

In het besluit van Maij-Weggen vindt een extra afweging plaats: op de criteria voorkeur 

bevoegd gezag en voorkeur regionale besturen. Hierbij is de regel te reconstrueren dat het 

alternatief wordt gekozen dat het best scoort op alle relevante criteria. 

Uit de reconstructies van de argumentatie voor de keuzes uit oost- en westoever blijkt 

dat in het besluit van Jorritsma milieu- en leefbaarheidsoverwegingen een aanzienlijke rol 

spelen, terwijl dat in veel mindere mate geldt voor de meer economisch en zakelijk gerichte 

criteria (economische potenties en bereikbaarheid). Bij Maij-Weggen delven de milieu criteria 

het onderspit: bij de afweging van westoevertracés worden effecten op het criterium natuur-

gebied niet meegewogen en bij de eindkeuze worden dergelijke effecten minder belangrijk 

geacht.

De argumentatie voor de uiteindelijke keuze is in beide teksten niet erg duidelijk gepresen-

teerd. Veel onderdelen van de argumentatie zijn impliciet gelaten. Bovendien is gebruik 

gemaakt van onduidelijke en niet-consequente formuleringen. Hierdoor ontstaan onduide-

lijkheden die de reconstructie bemoeilijken.

In beide besluiten wordt op een onduidelijke manier verwezen naar de gehanteerde crite-

ria. In de eindafweging verwijst minister Maij-Weggen met de vage formulering ‘het probleem-

oplossend vermogen van de weg’ naar het criterium bereikbaarheid. Jorritsma gebruikt voor 

het criterium leefbaarheid verschillende alternatieve formuleringen, zoals ‘omgevingseffec-

ten’ en ‘natuur-, landschaps- en milieu-effecten’. Ook duidt zij een aantal thema’s met andere 

benamingen aan, bijvoorbeeld ‘natuur’ in plaats van ‘flora, fauna en ecosystemen’. Onder het 

kopje ‘Argumenten voor oost- of westoever’ in de tekst van Maij-Weggen worden de effecten 
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van de maatregelen maar voor een deel gerelateerd aan de eerder geïntroduceerde criteria (de 

problemen/doelen en thema’s). Doordat Jorritsma uit dit tekstdeel twee alinea’s heeft overge-

nomen (onder het kopje ‘Keuze westoever’), speelt in haar besluit hetzelfde probleem.

De beoordelingen op de criteria worden ook in geen van de besluiten op een duidelijke 

en consequente manier gepresenteerd. In het besluit van Maij-Weggen onder het kopje 

‘Argumenten voor oost- of westoever’ wordt de beoordeling soms per alternatief (inter-

dimensionaal) gepresenteerd: de belasting van het stedelijk wegennet van Roermond wordt 

bijvoorbeeld per alternatief beoordeeld. Bij andere criteria is er echter sprake van een vergelij-

kende beoordeling (intradimensionaal): onder ‘Westoever’ wordt bijvoorbeeld gesteld dat de 

inpassing van RW74 veel minder problematisch zal zijn dan bij de oostoever. In de passage die 

Jorritsma uit dit fragment heeft overgenomen, gebeurt hetzelfde. 

In beide teksten zijn enkele in de eindafweging toegepaste beoordelingen impliciet gela-

ten. In de afweging in het eerste besluit ontbreken de beoordelingen op de minder belang-

rijke criteria, waaronder de beoordeling op leefbaarheid. Omdat een procedurele eis is dat in 

het besluit moet worden aangegeven op welke manier rekening is gehouden met de milieu-

gevolgen, is de presentatie in dit opzicht ontoereikend. In de eindafweging van Jorritsma 

lijkt de beoordeling op leefbaarheid ook te ontbreken, maar deze staat in een andere passage 

onder het kopje ‘Omgevingseffecten’. Bij een maximaal argumentatieve interpretatie wordt 

deze passage geïnterpreteerd als onderdeel van de argumentatie.

In beide teksten is de gehanteerde beslisregel impliciet. In het besluit van minister Maij-

Weggen wordt bovendien niet duidelijk gemaakt dat bij het maken van de keuze gewicht aan 

de criteria is toegekend. De beslisregel in de eindafweging kan voor beide besluiten slechts 

met moeite worden gereconstrueerd.

9.8 Conclusies over de reconstructie

In deze paragraaf trek ik conclusies over de casus Rijksweg 73-Zuid en over het gepreciseerde 

en gecontextualiseerde analyse-instrumentarium. Ik geef eerst kort de casus weer. Vervolgens 

bespreek ik de drie onderdelen van de analyse: de reconstructie van standpunten met betrek-

king tot een keuze, de reconstructie van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en 

nadelen en de reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel. Dan volgt 

een conclusie over de toepassing van het gepreciseerde analyse-instrument. Ten slotte geef ik 

de argumentatiestructuren weer die het resultaat van de reconstructie vormen. 

Samenvatting van de casus Rijksweg 73-Zuid
De casus betreft een project voor de aanleg van een weg in Limburg, die een oplossing moet 

bieden voor problemen met de bereikbaarheid en de leefbaarheid in een bepaald gebied. Ook 

is het van belang dat de economische ontwikkeling van het gebied niet wordt geschaad. Er 

zijn verschillende mogelijkheden om de weg aan te leggen. Een belangrijke keuze die moet 

worden gemaakt is tussen aanleg op de westoever van de Maas of op de oostoever. Bij aanleg 

op de westoever wordt het milieu het minst geschaad, omdat de natuurgebieden op de oos-

toever dan behouden blijven. Aanleg op de oostoever van de Maas is daarentegen goed voor 

de economie, maar nadelig voor het milieu en de leefbaarheid, omdat de weg dan door een 

natuurgebied loopt. 
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In de loop der tijd zijn over dit project meerdere besluiten genomen. Bij deze analyse is 

gekeken naar het besluit waarvoor een milieueffectrapportage is uitgevoerd; bij dit project 

is dat het tracévaststellingsbesluit. Voorafgaand aan dit besluit werd een geïntegreerde 

tracé-/m.e.r.-studie doorlopen, waarin een m.e.r.-studie werd verricht in combinatie met een 

tracéstudie, met als resultaat een gecombineerde projectnota/MER. Op 21 juni 1994 nam 

minister Maij-Weggen van Verkeer en Waterstaat het besluit om een autosnelweg aan te leg-

gen op de oostoever van de Maas met lokale maatregelen op de westoever, met als tijdelijke 

oplossing een uitvoering als autoweg. De Tweede Kamer maakte bezwaar, met als gevolg dat 

het definitieve besluit werd doorgeschoven naar het volgende kabinet. Op 1 maart 1995 liet 

de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat, minister Jorritsma, weten te hebben gekozen 

voor een autosnelweg op de westoever van de Maas. De Tweede Kamer maakte wederom 

bezwaar. Op 3 maart deelde de minister mee dat het kabinet had gekozen voor een autosnel-

weg op de oostoever van de Maas. Na diverse bezwaarprocedures werd in 2003 gestart met 

aanleg van de weg. Eind 2009 werd de A73 officieel in zijn geheel vrijgegeven voor het verkeer.

In de m.e.r.-/besluitvormingsprocedure speelt een aantal discussies een rol. Bij aanvang 

van de procedure uit de initiatiefnemer van het project in de startnotitie het voornemen om 

een weg aan te leggen. Het standpunt dat wordt ingenomen is: ‘De aanleg van een hoofd-

verbinding tussen Venlo en Sint Joost moet worden uitgevoerd’. In de loop van de procedure 

worden het tracé en de uitvoeringswijze bepaald en wordt het standpunt op deze onderdelen 

gepreciseerd (plaats en wijze van uitvoering). In de twee besluiten heeft het bevoegd gezag 

met verschillende partijen verschillen van mening: met de initiatiefnemer, met de insprekers 

en adviseurs en met de Tweede Kamer. In het besluit van 21 juni 1994 stelt het bevoegd gezag 

dat er een autosnelweg moet komen op de oostoever van de Maas, in het besluit van 1 maart 

wordt gekozen voor een snelweg op de westoever. En op 3 maart gaat de voorkeur ten slotte 

weer uit naar de oostoever van de Maas.

De analyse is gericht op het eerste en tweede besluit. Het besluit van 21 juni 1994, van 

Maij-Weggen, met een keuze voor de oostoever, is voorzien van een uitgebreide motivering. 

In de motivering van dit besluit wordt stapsgewijs naar de uiteindelijke keuze toegewerkt. Bij 

elke stap valt een aantal alternatieven af, waarna er één (combinatie van alternatieven) over-

blijft. Het besluit van 1 maart 1995, van Jorritsma, telt twee pagina’s. In de motivering wordt 

ook een aantal keuzes in een beslisproces gepresenteerd. Beide besluiten zijn gebaseerd op 

dezelfde informatie over de alternatieven, gepresenteerd in een vergelijkingstabel die afkom-

stig is uit de projectnota/MER. Het bevoegd gezag neemt de keuzes die de projectnota/MER al 

zijn gemaakt, over en maakt daarvan uitgaande vervolgens eigen keuzes. De ministers doen 

dat op verschillende manieren en met een verschillend resultaat.

De reconstructie van de standpunten met betrekking tot een keuze
Maij-Weggen kiest uiteindelijk voor een weg op de oostoever van de Maas, Jorritsma prefe-

reert de westoever. De keuzes die in de twee besluiten worden gemaakt voorafgaand aan 

deze eindkeuzes, komen deels overeen en deels niet. De keuzes die in het ‘voortraject’ van 

de tracé-/m.e.r.-studie zijn gemaakt, worden door beide ministers overgenomen en Jorritsma 

neemt de daarop volgende keuze voor aanleg van een autosnelweg over van haar voor-

gangster. De twee andere keuzes (uit tracés op de westoever en oost- versus westoever) zijn 

verschillend. 

De herkenbaarheid van de keuzes varieert. De keuzes in het ‘voortraject’ zijn in het eerste 

besluit beknopt weergegeven en in het andere besluit impliciet gelaten. In het tweede besluit 
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is ook de keuze voor aanleg van een snelweg impliciet gelaten. Van de wel gepresenteerde 

keuzes ontbreken steeds componenten: met name de beschikbare alternatieven en de niet-

gekozen alternatieven worden impliciet gelaten. Ook is soms de keuzecomponent niet een-

duidig geformuleerd, zoals bij de keuzes ten aanzien van een autoweg als tijdelijke oplossing 

in het eerste besluit. Keuzes zijn in het eerste besluit niet altijd op een voorkeursplaats gepre-

senteerd. Ze staan bijvoorbeeld middenin een alinea of niet in de passage waarin de afweging 

wordt gemaakt maar in de daarop volgende passage.

De keuzes zijn goed te reconstrueren met behulp van het instrumentarium. Het is daarbij 

noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van de verschillende soorten aanwijzingen: zowel 

van tekstuele aanwijzingen als van aanwijzingen uit de micro-context (de rest van het docu-

ment), de macro-context (de institutionele context) en de intertekstuele context (andere 

documenten). 

Belangrijke tekstuele aanwijzingen voor de reconstructie vormen de componenten die wel 

aanwezig zijn in de tekst, bijvoorbeeld een combinatie van de gekozen alternatieven en de 

keuzecomponent. Ook kunnen onderdelen van de subargumentatie een tekstuele aanwijzing 

vormen, bijvoorbeeld een uitspraak dat een alternatief ergens onvoldoende op scoort en het 

feit dat het alternatief vervolgens niet meer aan de orde is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

tijdelijke oplossingen C6, E1 en E2: deze alternatieven hebben (te veel) negatieve effecten. Op 

basis van de analysestructuur kan worden afgeleid dat dit subargumentatie is, die in dit geval 

dient ter ondersteuning van de keuze dat deze alternatieven als mogelijkheid afvallen. 

Belangrijke micro-contextuele aanwijzingen worden gevormd door keuzes die in de tekst 

voorafgaan aan en volgen op een bepaalde te reconstrueren keuze. De systematiek van het 

beslisproces vereist dat na elkaar gepresenteerde keuzes in principe bij elkaar aansluiten: de 

gekozen alternatieven bij een keuze vormen de beschikbare alternatieven voor de daarop vol-

gende keuze. Voor de analyse is het in dit opzicht van belang dat de structuur van het gepre-

senteerde beslisproces in kaart wordt gebracht: de opeenvolging van keuzes en subkeuzes (of 

deelkeuzes), waarbij duidelijk is hoe de componenten van de keuzes op elkaar aansluiten. Dit 

speelt in de casus bijvoorbeeld bij de reconstructie van de keuzes ten aanzien van een tijdelijke 

oplossing. Als de structuur van het beslisproces duidelijk is, kunnen de componenten van de 

elkaar opvolgende keuzes worden gereconstrueerd.

Het is noodzakelijk om ook aanwijzingen uit de macro-context en de intertekstuele con-

text bij de reconstructie te betrekken. De analysestructuur biedt informatie over de relevante 

macro-contextuele vereisten. De intertekstuele aanwijzingen zijn hier grotendeels mee ver-

bonden, omdat ze verwijzen naar documenten die een rol spelen in de procedure. Deze aan-

wijzingen maken het met name mogelijk om de keuzes die in het voortraject (voorafgaand 

aan het besluit) zijn gemaakt, te herkennen en te reconstrueren. De macro-context bepaalt 

bijvoorbeeld dat in de richtlijnen voor het MER de uitgangspunten voor de discussie zijn opge-

nomen, dat keuzes die in de projectnota/MER zijn gemaakt kunnen zijn overgenomen in het 

besluit. De intertekstuele context biedt aanwijzingen voor de daadwerkelijke reconstructie. 

De richtlijnen maken duidelijk welke alternatieven de beschikbare alternatieven vormen voor 

de eerste keuze. De projectnota/MER biedt informatie over de alternatieven die bij de keuzes 

in deze studie zijn afgevallen, waaronder twee nulplusalternatieven. Zonder het macro-con-

textuele perspectief wordt de eerste keuze van vijftien alternatieven over het hoofd gezien. 

Wordt de intertekstuele context niet geraadpleegd, dan is bijvoorbeeld de passage over het 

openbaarvervoeralternatief in het eerste besluit niet te plaatsen.
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De macro-context is ook van belang om te kunnen vaststellen welke functie de gerecon-

strueerde keuzes in een tekst vervullen. Keuzes die voorafgaan aan de procedure maken geen 

onderdeel uit van de discussie maar slechts van de voorgeschiedenis van het project. Keuzes 

die in de tracé-/m.e.r.-studie zijn gemaakt maken deel uit van de argumentatie ter onder-

steuning van het hoofdstandpunt van de tekst, evenals keuzes die het bevoegd gezag in het 

besluit zelf maakt. De keuzes fungeren tevens als standpunt met betrekking tot een keuze. Tot 

slot zijn er keuzes die deel uitmaken van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en 

nadelen: de voorkeur van een of meer belanghebbenden voor een bepaald alternatief kan een 

voordeel of nadeel van dat alternatief vormen. Als de provincie bijvoorbeeld een keuze voor 

de oostoever steunt, is dit een voordeel van dit alternatief op het criterium voorkeur regionale 

besturen of bestuurlijk draagvlak. 

In enkele gevallen is een keuze pas goed te reconstrueren als de reconstructie van de sub-

argumentatie heeft plaatsgevonden. Bij de keuzes ten aanzien van een tijdelijke oplossing 

vallen op impliciete wijze stapsgewijs alternatieven af. Het is hier de vraag of per alternatief 

een keuze moet worden gereconstrueerd of dat hier sprake is van één keuze waarbij meer 

alternatieven afvallen. Omdat dit samenhangt met de beslisregel (is dezelfde regel toegepast 

of niet?), kan dit pas worden bepaald bij de reconstructie van de argumentatie met betrekking 

tot de beslisregel. 

Aandacht voor strategisch manoeuvreren heeft toegevoegde waarde bij de reconstructie van 

de standpunten met betrekking tot een keuze. De schrijver manoeuvreert door selecties te 

maken uit het topisch potentieel, af te stemmen op de voorkeuren van het publiek en effec-

tieve presentatiemiddelen te kiezen. Deze keuzes kunnen bij de analyse worden gesignaleerd 

als aanwijzingen die kunnen dienen ter ondersteuning, precisering of aanpassing van een uit-

gevoerde reconstructie.

Ten aanzien van het topisch potentieel zijn de keuzemogelijkheden voor de schrijver 

beperkt: de richtlijnen bepalen welke alternatieven in beschouwing moeten worden geno-

men en ook de keuzes die in het voortraject zijn gemaakt bieden weinig ruimte. Het bevoegd 

gezag heeft voor de vervolgkeuzes wel de vrijheid om een inhoudelijke keuze te maken ten 

aanzien van de beschikbare alternatieven: welke alternatieven worden in welke beslisstap (in 

welk standpunt met betrekking tot een keuze) met elkaar vergeleken? De volgorde waarin de 

alternatieven als mogelijkheid afvallen kan strategisch zijn gekozen. 

Maij-Weggen kiest een volgorde waarbij ze kan laten zien dat alle alternatieven serieus 

zijn afgewogen. Het was in dit geval ook mogelijk geweest om een meer efficiënte weg te 

volgen – alleen de oostoever versus de westoever – maar ze maakt een andere keuze uit het 

topisch potentieel. Het is de vraag of de schrijver bij een reconstructie van een niet-efficiënt 

beslisproces wel optimaal krediet krijgt. Dat krijgt ze wel als wordt onderkend dat hier een 

strategische keuze wordt gemaakt. Dat inzicht betekent een bevestiging van de reconstructie 

volgens het minder efficiënte proces.

Deze minister gaat in een ander besluit ook op een vergelijkbare strategische wijze te 

werk. In het besluit over rijksweg 58 is er sprake van een keuze waarbij de belangrijke ver-

schillen verloren gaan, doordat ze het alternatief ‘verbetering bestaande situatie’ (dit is het 

nulplusalternatief) voor de uiteindelijke keuze al heeft laten afvallen. Daardoor staan in de 

finale keuze alternatieven tegenover elkaar die allemaal ongunstig zijn voor landbouw en 

milieu. De essentiële verschillen komen bij de eerdere keuze niet aan de orde, omdat dan een 

conjunctieve regel wordt gehanteerd, waarbij het alternatief afvalt omdat het de problemen 
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onvoldoende oplost. Bij rijksweg 73-Zuid is er een reden om de westoeveralternatieven juist 

wel af te wegen: de minister kan laten zien dat ze de opties serieus neemt, en er valt niets mee 

te verliezen, want de opties hebben in milieuopzicht zowel voor- als nadelen. 

Van afstemming op het publiek is sprake bij het hanteren van een rapporterende stijl (als 

presentationeel middel) voor de weergave van de keuzes die in het voortraject zijn gemaakt. 

Deze keuzes fungeren als argumenten in de hoofdargumentatie, want de minister moet uit-

eindelijk verantwoorden dat, van alle alternatieven die in de richtlijnen als uitgangspunt zijn 

geformuleerd, het alternatief dat zij uiteindelijk prefereert, het meest geschikt is. Dat deze 

argumenten niet als zodanig worden gepresenteerd is als volgt te verklaren. De minister 

beschouwt de keuzes als ‘afgehandeld’ en kiest daarom een terugblikkende stijl. Deze is ook 

passend omdat de keuzes, procedureel en in de tijd gezien, voorafgaand aan het besluit zijn 

genomen.

Ook het impliciet laten van bepaalde alternatievencomponenten van een keuze kan wor-

den gezien als een strategische presentatie, die is afgestemd op het lezerspubliek. Bij een 

aantal keuzes worden de beschikbare alternatieven en de niet-gekozen alternatieven wegge-

laten, zodat niet opvalt dat bepaalde alternatieven zijn afgevallen. Bij de keuze van tijdelijke 

oplossingen vallen alternatieven ‘ongemerkt’ af. Als gekozen wordt voor de opties C1, C2, C3, 

C6, E1 en E2 blijft bijvoorbeeld onvermeld dat C4, C5, A en B niet worden geselecteerd. Het is 

goed mogelijk dat alternatief B, een nulplusalternatief, aanhangers heeft onder het lezerspu-

bliek, omdat dit een milieuvriendelijk alternatief is waarbij een minimale ingreep in de situ-

atie plaatsvindt. Het is begrijpelijk dat de minister op het afvallen van dit alternatief niet de 

aandacht wil vestigen. Voor het afvallen van de milieuvriendelijke alternatieven E1 en E2 geldt 

ook dat het feitelijke afvallen impliciet blijft: er wordt uiteindelijk alleen gesteld dat C1, C2 en 

C3 de problemen kunnen oplossen. Het zou niet effectief zijn om expliciet te concluderen dat 

de MMA’s afvallen, want dat kan niet op de goedkeuring van onder andere milieubelangen-

groepen rekenen. De verklaring dat het impliciet laten van alternatieven dient om te verhullen 

dat deze bij bepaalde lezersgroepen populaire alternatieven afvallen, vormt een ondersteu-

ning van de reconstructie van de keuzes. Het is overigens een procedureel vereiste dat wordt 

aangegeven ‘wat is overwogen ten aanzien van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen 

alternatieven’ – waaronder in ieder geval het meest milieuvriendelijke alternatief’, in dit geval 

E1 en E2. Dat gebeurt in dit opzicht maar beperkt.

Verder is de uiteindelijke keuze expliciet geformuleerd, maar de alternatievencomponen-

ten zijn niet eenduidig. Er is steeds gewerkt met de letterindicaties uit de vergelijkingstabel, 

maar hier wordt dat achterwege gelaten. Hierdoor wordt het moeilijker – en vooral voor min-

der ingewijden – om een direct verband met de informatie in de tabel te leggen.

Wat betreft de presentatiemiddelen kiest de schrijver ervoor om sommige keuzes impliciet 

te laten. Dit geldt bijvoorbeeld voor enkele keuzes die zijn overgenomen uit de projectnota/

MER, een keuze uit een vorig besluit en keuzes ten aanzien van de tijdelijke oplossing in de 

vorm van een autoweg. Dit is te verklaren als een strategische manier om de keuzes niet op 

te laten vallen, om zo kritiek te voorkomen. Deze keuzes vormen echter wel relevante argu-

menten ter ondersteuning van het hoofdstandpunt. De verklaring voor het weglaten – het 

voorkomen van kritische reacties – ondersteunt de reconstructie van de keuzes als onderdeel 

van de argumentatie.

Verder is in de besluiten soms gekozen voor een strategische formulering van de keuzes. 

De formuleringen zijn niet altijd eenduidig. De keuzes ten aanzien van een tijdelijke oplossing 

zijn deels impliciet gelaten, en de expliciete keuze in de slotfase is voorzichtig geformuleerd 
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door het gebruik van ‘kunnen’: ‘Als tussenstap kan worden aangevangen met de aanleg van 

een autoweg […]’. In de begeleidende brief wordt geen slag om de arm gehouden: ‘De uitvoe-

ring zal gefaseerd plaatsvinden.’ Verder valt op dat de keuze van tijdelijke oplossingen C1 en 

C3 plaatsvindt onder het kopje ‘Realisering’: een kopje waarvan de formulering niet verwijst 

naar de gemaakte keuze en daarmee afwijkt van de andere kopjes. De voorzichtige formule-

ringen kunnen worden verklaard als voorbehoud, waarop kan worden teruggevallen als in een 

later stadium besloten wordt dat de tussenstap niet nodig is. Deze verklaring ondersteunt de 

reconstructie van de keuze. 

De reconstructie van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen
In de besluiten wordt subargumentatie aangedragen voor de gepresenteerde keuzes. De 

presentatie kan in het eerste besluit procesmatig worden genoemd. Eerst worden de keuzes 

gepresenteerd die in de m.e.r.-studie (de projectnota/MER) zijn gemaakt, dan komt de verge-

lijkingstabel die van deze studie het resultaat is en ten slotte volgen de keuzes die door het 

bevoegd gezag zelf worden gemaakt. Bij de verschillende keuzes van minister Maij-Weggen 

vormen de keuzes steeds de conclusie van een beoordeling en afweging van alternatieven. Bij 

de keuze van het westoevertracé en de eindkeuze voor de oostoever wordt ook steeds eerst een 

beoordeling en deels ook afweging van de opties gepresenteerd en volgt daarna de keuze. In 

het tweede besluit is dit niet het geval: de keuzes gaan deels aan de (sub)argumentatie vooraf.

De onderdelen van de subargumentatie worden in de besluiten veelal niet of niet geheel 

expliciet gepresenteerd. Dit geldt voor de criteria en ook voor de beoordelingen op de criteria. 

Vaak zijn alleen subargumenten met informatie over de alternatieven in de tekst aanwezig, en 

daarvan zijn niet alle componenten expliciet. Het relevante criterium is niet altijd duidelijk en 

ook heeft de informatie vaak betrekking op maar één van de alternatieven. 

De belangrijkste onduidelijkheid is dat regelmatig niet helder is welk criterium aan de 

orde is. Dat geldt voor beide besluiten. De criteria die het vertrekpunt vormen, moeten eerst 

met behulp van de projectnota/MER worden gereconstrueerd, omdat ze een combinatie zijn 

van thema’s en problemen/doelen. Vervolgens worden eerst keuzes gemaakt op basis van 

problemen/doelen. Dan een keuze (ten aanzien van de westoever) op basis van criteria die 

daarvan afwijken en eerst moeten worden gereconstrueerd. En tot slot een eindbeoordeling 

op basis van problemen/doelen, die impliciet zijn en met moeite kunnen worden gereconstru-

eerd. In haar eindafweging verwijst Maij-Weggen bijvoorbeeld met de vage formulering ‘het 

probleemoplossend vermogen van de weg’ naar het criterium bereikbaarheid. Ook ontbreken 

essentiële criteria en bijbehorende beoordelingen (onder meer op leefbaarheid). Het besluit 

van Jorritsma bevat vergelijkbare onduidelijkheden ten aanzien van de criteria. Zo gebruikt ze 

in plaats van leefbaarheid de termen ‘omgevingseffecten’ en ‘natuur-, landschaps- en milieu-

effecten’ en duidt ze een aantal thema’s met andere benamingen aan (bijvoorbeeld ‘natuur’ 

in plaats van ‘flora, fauna en ecosystemen’). De beoordeling op bereikbaarheid is al helemaal 

moeilijk te plaatsen, doordat de passage hierover is overgenomen uit het eerdere besluit, 

waarin de onduidelijkheid ook al speelde. Voor beide besluiten geldt dat de beoordelingen 

en informatie in de tekst niet goed herleidbaar zijn tot de informatie in de vergelijkingsta-

bel, omdat in de tabel wordt uitgegaan van thema’s terwijl in de tekst wordt gewerkt met 

problemen/doelen.

Het is mogelijk om de subargumentatie met behulp van het gepreciseerde instrumentarium 

te reconstrueren. De analysestructuur en de onderdelen en standaardvormen die daar deel 
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van uitmaken, bieden een duidelijke leidraad voor de reconstructie. Daarnaast zijn aanwijzin-

gen nodig uit zowel de tekst als de verschillende contexten. Tekstuele aanwijzingen betreffen 

aanwijzingen in het onderdeel zelf, zoals het gebruik van de voorzetseluitdrukking ‘uit oog-

punt van’, die verwijst naar een criterium, en de formulering ‘Keuze voor het Napoleonsweg-

tracé brengt met zich mee dat’, die duidt op informatie over het alternatief in de vorm van een 

gevolg. Het ene onderdeel van de subargumentatie kan ook weer aanwijzingen bieden voor 

de reconstructie van een ander onderdeel: als bijvoorbeeld informatie over een alternatief 

wordt gepresenteerd ten aanzien van een bepaald criterium, dan moet de beoordeling die 

daarop is gebaseerd ook betrekking hebben op dat criterium. 

Aanwijzingen in de micro-context zijn van belang, bijvoorbeeld in de vorm van de verge-

lijkingstabel die voorafgaand aan de keuzes wordt gepresenteerd. Deze tabel maakt duidelijk 

welke thema’s relevant zijn en hoe de alternatieven in de projectnota/MER hierop zijn beoor-

deeld. Ook wordt in de inleiding duidelijk dat naast thema’s ook problemen en doelen betrok-

ken moeten worden bij de reconstructie van de criteria. 

Ook zijn voor de reconstructie aanwijzingen in de macro-contextuele en intertekstuele 

context nodig. De macro-context bepaalt dat de informatie uit de projectnota/MER in het 

besluit moet worden betrokken. De projectnota/MER zelf biedt informatie in de vorm van 

de vergelijkingstabel en de manier waarop deze tot stand is gekomen. Ook is het voor de 

reconstructie van de criteria noodzakelijk om gebruik te maken van informatie over de relatie 

tussen thema’s en problemen/doelen uit de projectnota/MER. Ook de richtlijnen, die in de 

institutionele context het uitgangspunt voor de procedure vormen, bieden informatie over de 

criteria, die van belang is voor de reconstructie. Het eerste besluit biedt aanwijzingen voor de 

reconstructie van de subargumentatie in het tweede besluit, bijvoorbeeld de argumentatie 

voor de impliciet gelaten keuze van de snelwegalternatieven. Ook enkele overwegingen van 

Jorritsma bij de keuze voor de westoever zijn afkomstig uit het besluit van Maij-Weggen en 

kunnen aan de hand van dat eerdere document worden geïnterpreteerd. Verder brengt de 

macro-contextuele regel dat de milieu-informatie een rol moet spelen bij de keuze, met zich 

mee dat voor de eindafweging van oost- en westoever het criterium leefbaarheid moet wor-

den gereconstrueerd.

Belangrijk bij de reconstructie van de subargumentatie is dat wordt uitgegaan van een 

systematisch beslisproces: een vergelijkingstabel als uitgangspunt voor criteria en informa-

tie over de alternatieven, een consequente toepassing van de criteria en een systematische 

beoordeling van de alternatieven.

Het uitgangspunt van systematiek zorgt er ten eerste voor dat een vaste set met crite-

ria wordt gereconstrueerd. Thema’s en problemen/doelen worden met elkaar in verband 

gebracht in de vorm van een set met criteria. Ten tweede kunnen vanuit het idee van een 

systematische aanpak de beoordelingen en de informatie over de alternatieven steeds aan 

deze set met criteria worden gerelateerd. Bij veel beoordelingen blijkt uit de formuleringen 

niet direct welk criterium het betreft, maar door terug te grijpen op de set met criteria is het 

criterium wel steeds te reconstrueren. Ten derde zijn door uit te gaan van een systematische 

beoordeling veel beoordelingen gereconstrueerd die in de tekst impliciet zijn. Bij de afweging 

van de tracés op de westoever is bijvoorbeeld steeds alleen de beoordeling op één alternatief 

gegeven. De (vergelijkende) beoordeling op het andere alternatief kan worden gereconstru-

eerd, zodat een systematisch geheel ontstaat, waarbij de alternatieven consequent op crite-

ria worden beoordeeld en ook op steeds dezelfde wijze, uitgaande van een constante schaal 

(zoals een ordinale schaal bij vergelijkende beoordelingen).
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Als werd afgeweken van de vaste criteria was daar een verklaring voor te vinden. Bij de 

keuze van een westoevertracé hanteerde Maij-Weggen andere criteria, omdat die de subtiele 

verschillen tussen de twee tracés op lokaal niveau beter tot uitdrukking konden brengen. Jor-

ritsma gebruikt voor die afweging weer andere criteria, waarbij een ander subtiel verschil 

tussen de westoevertracés wordt benadrukt. Hier valt op dat als geen vaste set met criteria 

voorhanden is, de beslisser de criteria zelf kan bepalen en moeilijker te controleren is of de 

gekozen criteria ook de meest relevante zijn. In het eerste besluit moest bij de afweging van 

de autowegalternatieven als extra criterium geschiktheid voor middellange termijn worden 

gereconstrueerd, omdat hier een keuze werd gemaakt voor een tijdelijke oplossing, waarbij 

dit criterium van belang is.

Aandacht voor strategisch manoeuvreren ondersteunt de reconstructie van de subargumen-

tatie. De mogelijkheden om keuzes te maken ten aanzien van het topisch potentieel worden 

beperkt door de projectnota/MER. Van de criteria en onderzoeksresultaten uit dat document, 

die in de vergelijkingstabel worden samengevat, moet het bevoegd gezag in principe in het 

besluit uitgaan. Het is voor het bevoegd gezag wel mogelijk om bij elke keuze zelf hieruit een 

selectie te maken van relevante criteria en informatie en om overwegingen bij de resultaten 

te hebben. Wel is er de procedurele verplichting om de milieu-informatie in acht te nemen, 

dus die moet altijd in beschouwing worden genomen, maar dat geldt in mindere mate voor 

de economische en financiële effecten. In de subargumentatie spelen de effecten voor de regi-

onale economie steeds een grote rol, maar de aanlegkosten van het project worden buiten 

beschouwing gelaten. In de motie van Rosenmöller en Van ‘t Riet (zie noot 98) worden de 

kosten aangevoerd als argument tegen de oostoevervariant. Als het weglaten van de kosten 

in het besluit als strategische topische keuze wordt opgevat om de kosten geen gewicht te 

geven, rechtvaardigt dat een reconstructie waarin dit criterium niet is opgenomen. Voor de 

reconstructie betekent deze verklaring dat de kosten niet hoeven worden gereconstrueerd in 

de afwegingen.

De besluitvormer heeft ook de mogelijkheid om extra criteria te introduceren. Dat doet 

Maij-Weggen bijvoorbeeld bij de keuze uit de westoevertracés, waar ze subcriteria hanteert 

die op lokaal niveau relevant zijn. Ze kiest criteria die gerelateerd zijn aan de vergelijkings-

tabel: geluidhinder, cultuurhistorie, natuurgebied; en vult die aan met faseringsmogelijkhe-

den, ruimtebeslag en technische uitvoerbaarheid. Het resultaat van haar beoordeling is dat 

het Napoleonswegtracé op bijna alle criteria beter scoort, alleen niet op natuurgebied. Op de 

nieuwe criteria is het gekozen alternatief beter. Ook wordt een strategische keuze uit de infor-

matie over de alternatieven gemaakt. In de vergelijkingstabel scoort het Napoleonswegtracé 

op geluid iets minder goed dan het Lateraalkanaaltracé, en zij geeft het juist een voordeel op 

dit punt. Doordat Maij-Weggen zich richt op de effecten ‘ten zuiden van Haelen’ kan ze een 

detail selecteren (de tunnel bij een kruising met een spoorlijn) dat een positieve beoordeling 

rechtvaardigt. Ze wijkt hier dus af van het uitgangspunt in de vergelijkingstabel dat het Late-

raalkanaaltracé beter is op geluid (rangordenummer 7 versus 8). Dat ze zich hier beperkt tot 

de effecten op een deel van het traject (omdat de verschillen verder klein zijn) is een inhoude-

lijke strategische keuze. Op deze manier kan de negatieve score op geluid worden vervangen 

door een positieve score (die minder goed beoordeelbaar is, omdat in de projectnota/MER dit 

onderscheid niet wordt gemaakt). Deze verklaring ondersteunt de reconstructie.

Met het criterium bereikbaarheid, dat hoort bij het thema verkeer en vervoer, gebeurt iets 

vergelijkbaars. Maij-Weggen stelt dat de oostoever beter is op dit punt, Jorritsma geeft op dit 
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punt juist de voorkeur aan de westoever en beperkt zich hier tot twee subpunten van bereik-

baarheid. In de vergelijkingstabel is alleen informatie op verkeer en vervoer te vinden, en dat 

zegt niet zoveel, want bereikbaarheid en verkeer en vervoer komen niet precies op hetzelfde 

neer (verkeer en vervoer is meeromvattend). De selectie van Jorritsma is een strategische 

keuze van de punten uit het eerste besluit: ze selecteert alleen de twee punten die haar eigen 

keuze voor de westoever ondersteunen.

Ten slotte de keuze van Jorritsma voor barrièrewerking bij de keuze voor het Lateraalkanaal-

tracé. De westoevertracés verschillen weinig van elkaar en hebben beide voor- en nadelen. Jor-

ritsma kiest hier strategisch een detailkwestie als argument om voor het Lateraalkanaaltracé 

te kiezen. En omdat ze bij de keuze tussen oost en west ook het milieu zwaarder liet wegen, 

kiest ze hier ook voor een milieuargument. Dit kan als zodanig worden gereconstrueerd. 

Ze introduceert bij het MMA E1 het criterium geschiktheid voor de middellange termijn. 

Dat criterium is nodig om E1 te laten afvallen. De mogelijkheid van een tussentijdse oplos-

sing was niet voorzien en werd ook later geïntroduceerd, dus het is verantwoord om dit zo te 

reconstrueren. 

De schrijvers maken ook strategische keuzes waarbij ze de tekst zo goed mogelijk afstem-

men op het publiek. Hiervoor is al aangegeven dat het ‘ongemerkt’ laten afvallen van het 

nulplusalternatief kan worden gezien als een strategische keuze, zodat aanhangers van dit 

alternatief hier moeilijk de vinger op kunnen leggen. Ook de subargumentatie voor deze keuze 

is impliciet, waardoor niet zichtbaar is dat het nulplusalternatief weliswaar niet voldoet aan 

de eisen op economie en bereikbaarheid, maar wel optimaal scoort op leefbaarheid (rangorde-

nummers 1 en 2). 

Van afstemming op het publiek is ook sprake bij het hanteren van een rapporterende 

stijl (als presentatiemiddel) voor de weergave van de informatie over de alternatieven. De 

beoordelingen ontbreken veelal, waardoor de nadruk komt te leggen op de beschrijving van 

causale verbanden, bijvoorbeeld ‘Bij deze keuze ontstaat een doorgaande wegverbinding…’. 

De tekst heeft hierdoor een beschrijvend karakter, waar een suggestie van objectiviteit van 

uitgaat. Soms is bij een beoordeling ook gekozen voor een ‘objectiverende’ formulering, zoals: 

‘Bij keuze voor het Lateraalkanaaltracé wordt de uitvoering van de aansluiting nabij Wessem 

uitvoeringstechnisch moeilijk geoordeeld.’ Deze stijl kan gericht zijn op lezers die weinig erva-

ring hebben met dit soort teksten. Deze mogelijke verklaring ondersteunt een reconstructie 

als argumentatie.

Het impliciet laten van de milieuargumenten en het criterium leefbaarheid uit de eindaf-

weging kan een strategische keuze zijn waarmee wordt geanticipeerd op kritiek van mogelijke 

tegenstanders. Het gaat hier dan om lezers die niet primair belang hebben bij dit punt; milieu-

belangengroepen zullen dit punt niet snel over het hoofd zien.

Wat opvalt is dat Maij-Weggen onder het kopje ‘Regionale bestuurlijke standpunten’ ver-

meldt dat milieubelangengroepen en de Kamers van Koophandel een voorkeur hebben voor 

de westoever. Deze partijen vallen niet onder het regionale bestuur. De suggestie wordt hier 

gewekt dat de voorkeuren van de milieubelangengroepen en van de Kamers van Koophandel 

meespelen in de afweging, maar er is geen reden om dat aan te nemen. De bestuurlijke stand-

punten staan voor ‘bestuurlijk draagvlak’. Het is van belang dat de provincie en gemeenten zo 

veel mogelijk achter de plannen staan, omdat hun medewerking aan de uitvoering nodig is. 

De inspraakreacties van Kamers van Koophandel en milieugroepen moeten wel inhoudelijk 

besproken worden en meewegen, maar dat is een procedurele eis. Het gaat er niet om wat 

hun voorkeur is, maar welke inhoudelijke argumenten zij aandragen. Die moet het bevoegd 
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gezag in beschouwing nemen. De opmerkingen over de voorkeur van milieugroepen en 

Kamers van Koophandel moeten niet worden gevat onder het criterium voorkeur regionale 

besturen (anders was wel een ander kopje gekozen, bijvoorbeeld ‘Regionale standpunten’). De 

opmerkingen zijn opgenomen om aan deze doelgroepen te laten zien dat hun standpunt in 

beschouwing is genomen. 

Keuzes ten aanzien van de presentatiemiddelen hebben veelal betrekking op het impliciet 

laten van onderdelen of componenten. Veel beoordelingen blijven impliciet, alleen de infor-

matie uit de projectnota/MER wordt weergegeven. Ook is soms niet duidelijk dat een crite-

rium of een beoordeling wordt meegewogen. Vooral bij de afweging van oost- en westoever is 

het opvallend dat enkele criteria en beoordelingen impliciet blijven, terwijl dit de belangrijkste 

afweging is. Ook is door het impliciet blijven van beoordelingen niet duidelijk dat er meer pun-

ten in de afweging zijn betrokken, wat als een strategische zet kan worden geïnterpreteerd: in 

de afweging van Maij-Weggen ontbreken de beoordelingen op de minder belangrijke criteria, 

waaronder de beoordeling op leefbaarheid. Het gekozen alternatief scoort negatief op dit cri-

terium en dat nadeel blijft nu impliciet, terwijl het een procedurele eis is dat de overwegingen 

ten aanzien van dit criterium expliciet in de tekst staan.

 Ook worden criteria vaak niet eenduidig geformuleerd. Maij-Weggen gaat niet uit van de 

thema’s in de vergelijkingstabel, maar werkt met andere criteria (zoals de problemen/doelen). 

De relatie tussen beide wordt echter niet toegelicht. Bovendien blijft in het eerste besluit de 

criteriumcomponent soms impliciet of wordt hiervoor een onduidelijke formulering gebruikt. 

In de eindafweging bijvoorbeeld verwijst de formulering ‘het probleemoplossend vermogen 

van de weg’ op een vage manier naar het criterium bereikbaarheid. Deze onduidelijkheden 

vormen strategisch zetten: de gebruikte informatie en beoordelingen zijn hierdoor niet goed 

controleerbaar aan de hand van de vergelijkingstabel. Ook Jorritsma presenteert de criteria 

op een onduidelijke manier: in plaats van leefbaarheid gebruikt ze de termen ‘omgevingsef-

fecten’ en ‘natuur-, landschaps- en milieu-effecten’ en ze duidt een aantal thema’s met andere 

benamingen aan (bijvoorbeeld ‘natuur’ in plaats van ‘flora, fauna en ecosystemen’). Hierdoor is 

geen verband te leggen met het vorige besluit, waarin met problemen/doelen werd gewerkt, 

en ook niet met de vergelijkingstabel, waarin de thema’s anders werden genoemd. Het inzicht 

dat hier sprake is van een strategische keuze vormt een ondersteuning voor de reconstructie.

Tot slot de presentatie van het criterium geschiktheid voor de middellange termijn. Dit cri-

terium blijft impliciet, en er wordt gesuggereerd dat het hier om een bereikbaarheidskwestie 

gaat: ‘E1 kan op termijn de bereikbaarheidsproblemen niet oplossen’. Hiermee wordt aange-

sloten bij de andere beoordelingen op problemen/doelen en verhuld dat hier een nieuw cri-

terium wordt geïntroduceerd. Overigens zou de introductie hier geen probleem moeten zijn, 

want het idee van een tijdelijke oplossing maakt dat dit extra criterium nodig is.

De reconstructie van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel
De argumentatie met betrekking tot de beslisregel is bij alle keuzes geheel impliciet. Dat 

geldt voor de regel zelf, het toetsingsresultaat en argumenten die betrekking hebben op eisen 

en gewichten. In het eerste besluit wordt bovendien niet vermeld dat bij het maken van de 

keuze gewicht aan de criteria is toegekend. Door alle onduidelijkheden in de teksten kunnen 

de gehanteerde regels slechts met veel moeite worden gereconstrueerd. Bij de reconstructie 

moet gebruik gemaakt van een combinatie van aanwijzingen in de tekst, de micro-context en 

de macro-context.
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De reconstructie van een conjunctieve regel is in de teksten goed uit te voeren. Formule-

ringen die wijzen op een toetsing aan eisen zijn namelijk goed te herkennen. Bij keuzes voor 

de autosnelwegalternatieven en autowegalternatieven als tijdelijke oplossing kan steeds een 

conjunctieve beslisregel worden gereconstrueerd, waarbij de alternatieven worden getoetst 

aan eisen die betrekking hebben op het afdoende oplossen van de problemen. Voor de auto-

wegalternatieven wordt daarnaast als eis gesteld dat de maatregel geschikt moet zijn als 

maatregel voor de middellange termijn.

Andere regels zijn moeilijker af te leiden. Welke beoordelingen precies worden meegewo-

gen vergt bijvoorbeeld een nauwkeurige analyse. Bij de afweging van de westoevertracés in 

het eerste besluit worden bijvoorbeeld wel alle beoordelingen weergegeven, maar wordt in de 

afweging aangegeven dat slechts drie criteria gewicht hebben. Deze reconstructie kan alleen 

plaatsvinden op basis van meer soorten aanwijzingen.

Een van de gereconstrueerde regels is dat wordt gekozen voor het alternatief dat op alle 

criteria het beste is. Dit is een vrij beperkende regel in de zin dat deze maar in bepaalde geval-

len tot een keuze zal kunnen leiden. Er zijn dan echter geen aanwijzingen om tot een ruimere 

invulling te komen. Voor de besluiten wordt deze regel een aantal keer gereconstrueerd. Het 

is op basis van de aanwijzingen niet mogelijk om hier een andere regel te reconstrueren. De 

criteria zijn ingeperkt en het gekozen alternatief is op alle punten het beste. In dat geval wordt 

een regel gereconstrueerd waar de schrijver in ieder geval aan kan worden gehouden.

Conclusie
Mijn conclusie is dat het gepreciseerde en gecontextualiseerde instrumentarium voldoet. De 

analysestructuur vormt een geschikt heuristisch instrument, waarmee keuzes in een besluit 

op systematische wijze kunnen worden opgespoord en tot een precieze reconstructie kan wor-

den gekomen. Ook kan de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen, waarvan 

veel onderdelen en componenten impliciet zijn, worden gereconstrueerd. De reconstructie van 

argumentatie met betrekking tot de beslisregel is mogelijk maar niet eenvoudig, want vaak 

zijn erg weinig aanwijzingen voorhanden. De standaardvormen met componenten maken het 

mogelijk om de argumenten op vergelijkbare wijze te formuleren in een standaardvorm. 

De indeling in aanwijzingen naar context is heel goed werkbaar. Het is steeds duidelijk 

uit welke context de aanwijzingen komen en bij de reconstructie waren steeds meer soorten 

aanwijzingen nodig om tot een reconstructie te komen. Door de institutionele context erbij te 

betrekken (door de vereisten te integreren in de analysestructuur en door macro-contextuele 

en intertekstuele aanwijzingen in de analyse te betrekken), kan tot een beter verantwoorde 

conclusie worden gekomen dan wanneer dat niet gebeurt. Bij de uiteindelijke keuze in het 

eerste besluit wordt met behulp van de macro-context een belangrijk criterium gereconstru-

eerd (leefbaarheid) dat anders impliciet zou zijn gebleven. 

Het concept ‘strategisch manoeuvreren’ biedt bij de analyse duidelijke meerwaarde. In de 

meeste gevallen betekent aandacht voor strategisch manoeuvreren een ondersteuning van 

de gemaakte reconstructie.

Het besluit van minister Maij-Weggen (21 juni 1994): resultaten van de reconstructie
Voor beide geanalyseerde besluiten worden de resultaten van de reconstructie hierna weer-

gegeven. Per fase van het in de tekst gepresenteerde beslisproces worden de standpunten 

met betrekking tot een keuze gepresenteerd en de bijbehorende argumentatiestructuren.
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FASE 1

De keuze van vijftien alternatieven

STP

van de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 en de mogelijke alternatieven binnen de oplossingsrich-

tingen ‘nulalternatief’, ‘nulplusalternatief’, ‘autowegenalternatief’ en ‘meest milieuvriendelijk alternatief’ 

hebben vijftien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatieven B1 B2 B3, autowegalterna-

tieven C1 C2 C3 (nieuwbouw) en C4 C5 C6 (ombouw), autosnelwegalternatieven D1 D2 D3, en Meest 

Milieuvriendelijke Alternatieven E1 E2, de voorkeur boven andere mogelijke alternatieven binnen die 

oplossingsrichtingen

FASE 2

De keuze van dertien alternatieven

STP

van de vijftien alternatieven hebben dertien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B3 

(B), autowegalternatieven C1 C2 C3 (nieuwbouw) en C4 C5 C6 (ombouw), autosnelwegalternatieven D1 D2 

D3, en Meest Milieuvriendelijke Alternatieven E1 E2 de voorkeur boven de nulplusalternatieven B1 en B2

De subkeuze van nulplusalternatief B3

STP

van de onderzochte nulplusalternatieven heeft B3 de voorkeur boven B1 en B2

FASE 3

De keuze van autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 als langetermijnmaatregel

STP

van de dertien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven C1-C6, 

autosnelwegalternatieven D1-D3, MMA’s E1 en E2, hebben D1, D2 en D3 als langetermijnmaatregel de 

voorkeur boven de alternatieven A, B, C1-C6, E1 en E2

(…1) (van de dertien alternatieven voldoen alleen D1, D2 en D3 aan de gestelde eisen ten aanzien van de 

criteria)

…1a het te hanteren criterium is bereikbaarheid

(…1b) (ten aanzien van bereikbaarheid is het aanvaardbaar om een eis te stellen)

(…1c) (alleen D1, D2 en D3 hebben op bereikbaarheid een voldoende beoordeling)

(…1a) (het is aanvaardbaar om de eis te stellen dat het bereikbaarheidsprobleem op de 

lange termijn moet worden opgelost)

…1b alleen D1, D2 en D3 kunnen op de lange termijn het bereikbaarheidsprobleem 

oplossen
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…1 het bereikbaarheidsprobleem kan op de lange termijn alleen worden opgelost 

door aanleg van een autosnelweg

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

De keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3, C6, E1 en E2 als tijdelijke oplossing

(STP)

(van de tien alternatieven, namelijk nulalternatief A, nulplusalternatief B, autowegalternatieven C1-C6 en 

MMA’s E1 en E2 hebben C1, C2, C3, C6 en E1 en E2 als tijdelijke maatregel de voorkeur boven nulalternatief 

A, nulplusalternatief B en autowegalternatieven C4 en C5)

(…1) (van de tien alternatieven voldoen alleen C1, C2, C3, C6, E1 en E2 aan de gestelde eisen ten aanzien 

van de criteria)

(…1a) (het te hanteren criterium is doeltreffendheid middellange termijn)

(…1b) (ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn is het aanvaardbaar om een eis te 

stellen)

(…1c) (alleen C1, C2, C3, C6, E1 en E2 hebben op doeltreffendheid middellange termijn een voldoende 

beoordeling)

(…1a) (het is aanvaardbaar om ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn de eis 

te stellen dat de problemen op middellange termijn globaal gezien moeten worden 

opgelost)

…1b alleen de autowegalternatieven C1, C2, C3, C6, het mensgerichte MMA E1 en het 

natuurgerichte MMA E2 kunnen globaal gezien op middellange termijn de gesigna-

leerde problemen oplossen (E2 in mindere mate)

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

De keuze van autowegalternatieven C1, C2, C3 als tijdelijke oplossing

(STP)

(van C1, C2, C3, C6, E1 en E2 hebben de alternatieven C1, C2 en C3 als tijdelijke maatregel de voorkeur 

boven C6, E1 en E2)

(…1) (van C1, C2, C3, C6, E1 en E2 voldoen alleen C1, C2 en C3 aan de gestelde eisen ten aanzien van de 

criteria)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, economische potenties en geschikt-

heid middellange termijn)

(…1b) (ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid, economische potenties en geschiktheid middel-

lange termijn is het aanvaardbaar om een eis te stellen)

(…1c) (alleen C1, C2 en C3 hebben een voldoende beoordeling op de criteria bereikbaarheid, leef-

baarheid, economische potenties en geschiktheid middellange termijn; C6 heeft een onvol-

doende beoordeling op leefbaarheid; E1 heeft een onvoldoende beoordeling op geschiktheid 

middellange termijn; E2 heeft een onvoldoende beoordeling op leefbaarheid)

(…1a) (het is aanvaardbaar om de eisen te stellen dat de problemen ten aanzien van 

bereikbaarheid, leefbaarheid en economische potenties op de middellange termijn 
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voldoende worden opgelost en dat het alternatief geschikt is voor de middellange 

termijn)

…1b C1, C2 en C3 kunnen op de middellange termijn de problemen oplossen (en zijn 

geschikt voor de middellange termijn)

…1c C6 lost op de middellange termijn het leefbaarheidsprobleem onvoldoende op

…1 C6 heeft op te veel leefbaarheidsthema’s […] negatieve effecten

(…1d) (E1 is niet geschikt voor de middellange termijn)

(…1) (E1 bevat een pakket aan extra maatregelen dat niet is gericht op de middel-

lange termijn)

…1e E2 vormt geen oplossing voor de leefbaarheidsproblemen op de middellange termijn

…1 E2 heeft negatieve effecten op de leefbaarheid in de bebouwde kom

…1a E2 maakt tussen Blerick en Haelen-Noord gebruik van een omgebouwde 

N273

…1b ombouw van een oude rijksweg, die in dit geval door de kernen Baarlo en 

Neer loopt, heeft negatieve effecten op de leefbaarheid

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, dan heeft dat alterna-

tief de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)

FASE 4

STP

van de autosnelwegalternatieven op de westoever, D2 (Lateraalkanaaltracé) en D3 (Napoleonswegtracé), 

heeft alternatief D3 de voorkeur boven D2

De keuze van het Napoleonswegtracé op de westoever van de Maas 

…1a de alternatieven D2 en D3 zijn over het geheel genomen min of meer gelijkwaardig

…1b met betrekking tot het tracégedeelte ten zuiden van Haelen heeft, van D2 (Lateraalkanaaltracé) en 

D3 (Napoleonswegtracé), alternatief D3 de voorkeur boven D2

(…1) (ten zuiden van Haelen is alternatief D3 op alle relevante criteria het meest gunstig)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn faseringsmogelijkheden, geluidhinder en ruimtebeslag, 

cultuurhistorie, natuurgebied en technische uitvoerbaarheid)

(…1b) (alleen faseringsmogelijkheden, geluidhinder en ruimtebeslag hebben gewicht)

(…1c) (op faseringsmogelijkheden is D3 gunstiger dan D2)

…1 bij D3 bestaat de mogelijkheid om de aanleg te faseren en bij D2 niet

…1 bij de bouw van het viaduct in de kruising van Napoleonsweg en N68 is 

rekening gehouden met de aanleg van RW73 als autosnelweg

…1d ten aanzien van geluidhinder en het ruimtebeslag van het regionale bedrijventerrein 

Windmolenbos bij Haelen heeft D3 voordelen ten opzichte van D2

…1 de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Roermond-Weert wordt als tunnel 

uitgevoerd

(…1’) (als een alternatief op alle relevante criteria het meest gunstig is, dan heeft dat alternatief de 

voorkeur boven andere alternatieven)
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Anticiperende argumentatie ten aanzien van de criteria cultuurhistorie, natuurgebied en tech-

nische uitvoerbaarheid:

(…) (op cultuurhistorie is D3 gunstiger dan D2)

… de cultuurhistorische omgeving van kasteel Horn wordt ontzien

… op natuurgebied is D2 gunstiger dan D3

… bij D3 gaan de natuurgebieden aan weerszijden van de Napoleonsweg (Beeg-

derheide, Tuspeel en Heelderpeel) verloren

(…) (op technische uitvoerbaarheid is D3 gunstiger dan D2)

… bij D2 is, in tegenstelling tot bij D3, de uitvoering van de aansluiting bij Wessem 

en de aansluiting op de A68 bij Horn technisch moeilijk

De keuze van de autowegalternatieven C1 en C3 als tijdelijke oplossing bij D1 en D3

STP

van de autowegalternatieven C1, C2 en C3 heeft alternatief C1 de voorkeur boven C2 en C3 als tijdelijke 

maatregel bij D1 en heeft alternatief C3 de voorkeur boven C1 en C2 als tijdelijke maatregel bij D3

(…1) (C1 als tijdelijke maatregel bij D1 en C3 als tijdelijke maatregel bij D3 voldoen aan de gestelde eisen 

ten aanzien van de criteria)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn doeltreffendheid middellange termijn en technische uitvoerbaar-

heid)

(…1b) (ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn en ten aanzien van technische uitvoer-

baarheid is het aanvaardbaar om een eis te stellen)

(…1c) (C1 (+D1) en C3 (+D3) hebben op beide criteria een voldoende beoordeling)

…1a het is aanvaardbaar om ten aanzien van doeltreffendheid middellange termijn de eis te 

stellen dat op middellange termijn moet worden gekomen tot oplossing van de meest 

urgente problemen

…1b C1 en C3 hebben tot gevolg dat de ergste knelpunten het eerst worden weggenomen

(…1c) (het is aanvaardbaar om ten aanzien van technische uitvoerbaarheid de eis te stellen 

dat het technisch mogelijk moet zijn de weg om te bouwen tot autosnelweg (de 

langetermijnoplossing))

(…1d) (bij de autowegalternatieven C1 en C3 is het technisch mogelijk de weg om te bouwen 

tot autosnelweg)

…1 de tracés van de respectievelijke alternatieven lopen nagenoeg gelijk: het tracé 

van C1 is vergelijkbaar met het tracé van D3 en het tracé van C3 is vergelijkbaar 

met het tracé van D3

(…1’) (als een alternatief voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van de criteria, heeft dat alternatief 

de voorkeur boven alternatieven die daaraan niet voldoen)
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FASE 5

De keuze van het tracé op de oostoever

(STP)

(van de oostoevercombinatie D1 (lange termijn) + C1 (middellange termijn) en de westoevercombinatie 

D3 (lange termijn) + C3 (middellange termijn) heeft de oostoevercombinatie D1+C1 de voorkeur)

(…1) (de oostoevercombinatie D1+C1 heeft op alle criteria het beste resultaat)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn voorkeur bevoegd gezag en voorkeur regionale besturen)

(…1b) (de oostoevercombinatie D1+C1 is het best op de criteria voorkeur bevoegd gezag en voor-

keur regionale besturen)

…1a van de westoever en de oostoever van de Maas heeft de oostoever de voorkeur

(…1) (de oostoever heeft, bij een gelijk aantal gunstige beoordelingen van de alter-

natieven, een gunstige beoordeling op belangrijkere criteria)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn bereikbaarheid, economische potenties, leef-

baarheid en aansluitingsmogelijkheden RW74)

(…1b) (de criteria bereikbaarheid en economische potenties zijn belangrijker 

dan leefbaarheid en aansluitingsmogelijkheden RW74)

(…1c) (op bereikbaarheid is een maatregel op de oostoever gunstiger dan de 

westoever)

…1 op de oostoever is de (toekomstige) verkeersdruk het zwaarst en 

is het probleemoplossend vermogen het grootst

…1a de bereikbaarheidsproblemen worden bij een oostoever-

tracé beter opgelost dan bij het westoevertracé

…1b bij een oostoevertracé wordt het stedelijk wegennet van 

Roermond extra belast en bij een westoevertracé niet

…1c bij een oostoevertracé ondervindt het openbaar vervoer 

negatieve effecten (in tegenstelling tot bij een westoever-

tracé)

…1d bij een westoevertracé ontstaat een doorgaande wegver-

binding voor met name het vrachtverkeer, maar bij een 

oostoevertracé wordt de hinder door het vrachtverkeer op 

de westoever beperkt door aanvullende maatregelen

(…1d) (op economische potenties is een maatregel op de oostoever gunstiger 

dan de westoever)

…1 op de oostoever is de economische ontwikkeling het grootst

…1 op economie heeft een autosnelweg op de oostoever rang-

ordenummer 1, de westoeveropties hebben 2 en 3 [verge-

lijkingstabel]

(…1e) (op leefbaarheid is een maatregel op de westoever gunstiger dan op de 

oostoever) [thema’s flora, fauna en ecosystemen en landschap, geomor-

fologie, cultuurhistorie en archeologie]

…1a bij een oostoevertracé worden waarden t.a.v. natuur, milieu en 

landschap op de oostoever aangetast
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…1b bij een oostoevertracé wordt de aantasting op deze oever 

beperkt door maatregelen; bepaalde gebieden op de oostoever 

worden hierdoor niet doorsneden (als gevolg van bundeling met 

bestaande infrastructuur)

…1c bij een westoevertracé blijft de aantasting op de oostoever beperkt 

(door aanvullende maatregelen): geen ernstige aantasting van 

cultuurhistorische omgeving kasteel Hillenraedt, geen doorsnij-

ding van waardevolle gebieden (door omleiding Swalmen-West 

en bundeling met spoorlijnen)

(…1f) (op aansluitingsmogelijkheden RW74 is een maatregel op de westoever 

het meest gunstig)

…1 inpassing van RW74 is (bij tracering over de Zuiderbrug) is bij een 

westoevertracé veel minder problematisch dan bij een oostoever-

tracé

(…1’) (als een alternatief, bij een gelijk aantal gunstige beoordelingen van de alterna-

tieven, een gunstige beoordeling heeft op belangrijkere criteria, dan heeft dat 

alternatief de voorkeur boven de andere alternatieven)

…1b de regionale bestuurlijke standpunten ondersteunen een keuze voor de oostoever

…1a het standpunt van de provincie Limburg, de gemeenten Venlo, Heel, Maasbree, 

Kessel, Roggel-Neer, Heythuysen, Belfeld, Beesel, Echt, Roerdalen en Maasbracht 

is dat van de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van een weg op de 

oostoever de voorkeur heeft

…1b het standpunt van de gemeenten Tegelen, Swalmen, Haelen en Ambt Montfort 

is dat van de oostoever en de westoever van de Maas aanleg van een weg op de 

westoever de voorkeur heeft

(…1’) (als een alternatief op alle criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief de 

voorkeur boven andere alternatieven)

Het besluit van minister Jorritsma (1 maart 1995): resultaten van de reconstructie
Voor fase 1 tot en met 3 zijn de standpunten en argumenten hetzelfde als in het besluit van 

minister Maij-Weggen. Voor fase 4 en 5 zijn de argumentatiestructuren hierna weergegeven.

FASE 4

De keuze van de westoever (D2, D3) boven de oostoever (D1)

STP

van de autosnelwegalternatieven D1, D2 en D3 hebben de alternatieven D2 en D3, op de westoever van 

de Maas, de voorkeur boven D1

(…1) (een maatregel op de westoever heeft op alle criteria het beste resultaat)

(…1a) (de te hanteren criteria zijn leefbaarheid, aansluitingsmogelijkheden RW74 en bereikbaar-

heidsaspecten (doorgaande wegverbinding vrachtverkeer westoever en belasting Roer-

mond))
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…1b de variant met een autosnelweg op de westoever is op het criterium leefbaarheid beter dan 

de oostoevervariant

(…1c) (de hoofdmaatregel op de westoever is op twee bereikbaarheidsaspecten beter dan de 

oostoever)

…1a bij een maatregel op de westoever ontstaat er – in tegenstelling tot bij een maatregel 

op de oostoever – een doorgaande wegverbinding

…1b bij een maatregel op de westoever wordt – in tegenstelling tot bij een maatregel op 

de oostoever – het stedelijk wegennet van Roermond niet extra belast

(…1d) (op het criterium aansluitingsmogelijkheden RW74 is een westoevertracé beter dan een 

oostoevertracé)

…1 de inpassing van een eventuele rijksweg 74 zal in geval van tracering over de Zuider-

brug veel minder problematisch zijn dan bij een keuze voor de oostoever

(…1’) (als een alternatief op alle criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief de voorkeur 

boven andere alternatieven)

FASE 5

De keuze van het Lateraalkanaaltracé op de westoever

STP

van de autosnelwegalternatieven D2 en D3, op de westoever van de Maas, heeft alternatief D2, het Late-

raalkanaaltracé, de voorkeur boven D3

(…1) (D2 heeft op alle criteria het beste resultaat

..1a het te hanteren criterium is barrièrewerking voor fauna)

…1b van D2 en D3 heeft D2 de voorkeur op het criterium barrièrewerking voor fauna

(…1’) (als een alternatief op alle criteria het beste resultaat heeft, dan heeft dat alternatief de voorkeur 

boven andere alternatieven)
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HOOFDSTUK 10

Conclusie

10.1 Belangrijkste bevindingen

Als uit een besluit niet duidelijk blijkt op welke gronden het besluit en de daarin gemaakte 

keuzes berusten, is het moeilijk om er een goede kritische reactie op te formuleren. Dat is bij 

overheidsbesluiten waarvoor een m.e.r. is uitgevoerd bezwaarlijk, want het gaat daarbij om 

projecten met een aanzienlijke maatschappelijke impact en vaak ingrijpende gevolgen voor de 

omgeving. Er is daarom behoefte aan richtlijnen voor het beoordelen en schrijven van dit soort 

betogende teksten. Een noodzakelijke voorwaarde voor het ontwikkelen van die richtlijnen is 

dat er eerst een analyse van gemotiveerde keuzes in besluiten plaatsvindt. In zo’n analyse wordt 

een reconstructie uitgevoerd, die verheldert wat het standpunt is, wat de argumenten zijn en 

hoe die argumenten samenhangen. Een reconstructie maakt het mogelijk de verschillende 

onderdelen van de argumentatie nauwkeurig te beoordelen. Een analyse brengt ook aan het 

licht op welke punten een tekst precies onduidelijk kan zijn voor de lezer.

Een pragma-dialectische analyse houdt in dat het betoog zo veel mogelijk wordt gere-

construeerd in termen van het ideaalmodel van een kritische discussie, dat hierbij als heu-

ristisch en analytisch instrument fungeert. Een belangrijk resultaat is de gereconstrueerde 

argumentatiestructuur van het betoog. Omdat zich bij de analyse van overheidsbesluiten op 

basis van m.e.r. specifieke problemen voordoen, is het nodig het pragma-dialectisch analyse-

instrument voor betogende teksten te verfijnen en toe te spitsen op het specifieke teksttype 

en de specifieke institutionele context. Het doel van mijn onderzoek was dan ook het tot stand 

brengen van een gecontextualiseerde precisering van het pragma-dialectisch analyse-instru-

ment waarmee argumentatie voor een keuze in een op milieueffectrapportage gebaseerd 

overheidsbesluit op een verantwoorde manier kan worden geanalyseerd. Hiermee beoogde ik 

een bijdrage te leveren aan het pragma-dialectisch onderzoek naar argumentatie in instituti-

onele contexten door te laten zien hoe het analyse-instrument op een effectieve manier kan 

worden gecontextualiseerd voor een specifiek argumentatief activiteitstype. Daarnaast kan 

een gepreciseerd analyse-instrument dienen als vertrekpunt voor de ontwikkeling van een 

beoordelingsmethode en schrijfadviezen voor de argumentatieve praktijk. 

De gecontextualiseerde precisering van het pragma-dialectische analyse-instrument is op 

twee manieren gerealiseerd. Eerst is in het theoretische deel van het onderzoek het pragma-

dialectisch ideaalmodel gepreciseerd voor het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbe-

sluit op basis van m.e.r.’. Uitgaande van de pragma-dialectische argumentatietheorie is een 

‘analyse structuur’ opgesteld voor argumentatie voor een keuze: een model dat bij de analyse 

als leidraad kan fungeren. Deze analysestructuur is vervolgens gepreciseerd aan de hand van 

zowel beslistheoretische inzichten als de institutionele vereisten die in de besluitvormingscon-

text voor m.e.r.-plichtige projecten gelden. De analysestructuur bestaat uit drie onderdelen: 
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een standpunt met betrekking tot een keuze, argumentatie met betrekking tot een beslisregel 

en subargumentatie met betrekking tot voor- en nadelen van de afgewogen alternatieven. 

In het tweede, empirische deel van het onderzoek staat de toepassing van de analysestruc-

tuur op teksten uit de praktijk centraal. De tools die in de pragma-dialectiek beschikbaar zijn 

voor de uitvoering van de analyse, zijn in dit deel gepreciseerd voor m.e.r.-plichtige overheids-

besluiten. Dit betekent dat er procedurele aanwijzingen zijn opgesteld die duidelijk maken 

hoe, aan de hand van de analysestructuur, de reconstructie van de drie genoemde onderdelen 

van argumentatie voor een keuze op verantwoorde wijze kan worden uitgevoerd.

In het onderzoek zijn enkele beperkingen aangebracht. In overheidsbesluiten wordt veelal 

een beslisproces gepresenteerd waarin achtereenvolgens een aantal keuzes wordt gemaakt, 

die uiteindelijk leiden tot de keuze van één bepaald alternatief. De gemaakte keuzes vormen 

vaak hoofdargumenten bij het hoofdstandpunt van het besluit. Deze hoofdargumenten fun-

geren vervolgens weer als standpunten met betrekking tot een keuze, die in de tekst zijn voor-

zien van argumentatie en subargumentatie. Dit onderzoek is gericht op de reconstructie van 

de standpunten met betrekking tot een keuze en de ondersteunende argumentatie. De struc-

tuur van de hoofdargumentatie van de besluiten waar de keuzes deel van uitmaken is in dit 

onderzoek buiten beschouwing gebleven. Een andere inperking is dat het onderzoek is gericht 

op besluiten waarvoor de oorspronkelijke m.e.r.-regeling uit 1986 (en de bijbehorende uitvoe-

ringsregeling uit 1987) van kracht was. Het analyse-instrument is gecontextualiseerd voor de 

institutionele context volgens die wettelijke regeling.

Een analysestructuur voor argumentatie voor een keuze
In het theoretische deel van het onderzoek (hoofdstuk 2-5) ben ik eerst nagegaan welke met 

de institutionele context van ‘besluiten op basis van m.e.r.’ samenhangende factoren zouden 

moeten worden opgenomen in een gecontextualiseerd analyse-instrument (onderzoeksvraag 

1). De institutionele context van een overheidsbesluit op basis van m.e.r. wordt gevormd door 

twee procedures, een besluitvormingsprocedure en de m.e.r.-procedure, die parallel aan elkaar 

en geïntegreerd met elkaar verlopen. De initiatiefnemer van een project moet, om goedkeu-

ring van de overheid te krijgen, vaak meer besluitvormingsprocedures doorlopen, zoals een 

bestemmingsplanprocedure en een vergunningverleningsprocedure. Bij projecten die het 

milieu ernstig kunnen schaden, is aan een van die besluitvormingsprocedures verplicht de 

m.e.r-procedure gekoppeld. Dit is een onderzoeksprocedure waarin een milieueffectrappor-

tage (m.e.r.) wordt uitgevoerd, wat inhoudt dat de milieugevolgen van het plan en van enkele 

alternatieven worden geïnventariseerd in een milieueffectrapport (MER). De kwaliteit van de 

m.e.r.-procedure wordt bewaakt door de onafhankelijke Commissie m.e.r. 

Een argumentatieve karakterisering van het overheidsbesluit op basis van m.e.r. maakt 

duidelijk dat het teksttype een rol speelt in argumentatieve discussies tussen het bevoegd 

gezag en andere actoren in de procedure, onder meer de initiatiefnemer, adviseurs, inspre-

kers en andere belanghebbenden. Centraal staat de vraag of de voorgenomen activiteit al dan 

niet mag of moet worden uitgevoerd op een bepaalde plaats en volgens een bepaalde uitvoe-

ringswijze. In het besluit (en ook al in het ontwerpbesluit) neemt het bevoegd gezag hierover 

een standpunt in, wat een (voorlopige) beëindiging betekent van het verschil van mening en 

tegelijkertijd de potentiële start van nieuwe discussies in bezwaar- of beroepsprocedures. De 

gevolgde procedures stellen eisen aan het besluit en aan de motivering ervan, dat wil zeggen 

aan de gepresenteerde keuzes en de argumentatie voor die keuzes. Er kunnen in een besluit 

drie soorten keuzes centraal staan: de keuze ten aanzien van het al dan niet doorgaan van de 
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activiteit, de keuze van de plaats en de keuze van de uitvoeringswijze of het ontwerp van de 

activiteit. In de argumentatie voor de gemaakte keuzes dient het bevoegd gezag onder meer 

aan te geven wat is overwogen ten aanzien van de milieugevolgen van de beschouwde alter-

natieven, zoals die zijn beschreven in het MER. Institutionele eisen en regels kunnen vanuit 

een discussieperspectief als procedurele uitgangspunten worden gezien, die bij de reconstruc-

tie van de argumentatie in acht moeten worden genomen. Deze factoren zijn daarom opgeno-

men in het gecontextualiseerde analyse-instrument.

Vervolgens is, uitgaande van de pragma-dialectische argumentatietheorie, een structuur 

opgesteld die als leidraad kan dienen bij de analyse van argumentatie voor een keuze (onder-

zoeksvraag 2). Het argumentatieschema voor pragmatische argumentatie uit de pragma-

dialectische argumentatietheorie bood hiervoor aanknopingspunten. Van pragmatische 

argumentatie is sprake als er in een standpunt een bepaald doel of een bepaalde handelwijze 

wordt aanbevolen en de argumentatie bestaat uit het noemen van gunstige effecten of con-

sequenties van het te bereiken doel of van de uit ter voeren handelwijze. Het kan ook zijn dat 

een bepaalde handelwijze juist wordt afgeraden op basis van de ongunstige effecten. In het 

schema zelf is geen afweging opgenomen van positieve en negatieve effecten of van ver-

schillende middelen. Mogelijkheden voor een afweging ontstaan als de antagonist hierover 

gericht kritische vragen stelt of geacht wordt te (kunnen) stellen, waaronder de vraag ‘Is er een 

middel dat een betere, meer gewenste manier vormt om het genoemde gevolg te bereiken?’ 

Als antwoord kan de protagonist aanvullende argumentatie geven waarin een afweging van 

alternatieven wordt gemaakt op basis van voor- en nadelen. 

In het uitgebreide standaardschema voor pragmatische argumentatie, waarin Schellens 

(1985) de mogelijkheid van een afweging in een aantal premissen heeft uitgewerkt, wordt 

uitgegaan van een gedragsregel die neerkomt op een kosten-batenanalyse: uit een gegeven 

aantal alternatieven verdient die actie de voorkeur die tegen de geringste kosten de hoogste 

baten oplevert; daarnaast wordt de eis gesteld dat alternatieven uitvoerbaar en toelaatbaar 

moeten zijn. Deze uitgangspunten maken het schema beperkt toepasbaar, want keuzes kun-

nen ook op een andere manier worden gemaakt. Voor de afweging van de voor- en nadelen 

van alternatieven zijn verschillende ‘beslisregels’ beschikbaar. Ik heb een globale analysestruc-

tuur opgesteld voor argumentatie voor een keuze, waarin niet is uitgegaan van één specifieke 

beslisregel, maar van de mogelijkheid om argumentatie te reconstrueren op basis van ver-

schillende beslisregels. De globale structuur bestaat uit drie onderdelen: een hoofdstandpunt 

waarin een keuze uit alternatieven naar voren wordt gebracht, argumentatie met betrekking 

tot de afweging van alternatieven en de daarbij gehanteerde beslisregel, en ten slotte subar-

gumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven.

De aldus verkregen analysestructuur is nader gepreciseerd aan de hand van inzichten in 

de systematiek van beslissen (onderzoeksvraag 3). De analysestructuur is hiertoe uitgewerkt 

aan de hand van een algemene procedure voor het op systematische wijze maken van een 

keuze uit alternatieven. Een dergelijke ‘procedurele’ precisering van de argumentatie sluit aan 

bij het karakter van het ideaalmodel van een kritische discussie, dat de basis vormt van het 

analyse-instrument. In een kritische discussie wordt uitgegaan van procedurele rationaliteit: 

het biedt een procedure voor het oplossen van een verschil van mening. Voor het ontwikke-

len van een analysestructuur op basis van een beslisprocedure heb ik gebruik gemaakt van 

inzichten uit de psychologische besliskunde. In de process tracing-benadering brengt men 

daarin, aan de hand van kenmerken van het beslisproces, de stappen in kaart die beslissers 

zetten bij het maken van een keuze. Uit onder meer de aard van de gebruikte informatie, de 
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hoeveelheid informatie die wordt verwerkt en de volgorde waarin dat gebeurt, wordt afgeleid 

welke strategie een beslisser volgt en welke beslisregel hij hanteert. Gallhofer en Saris heb-

ben dergelijke inzichten toegepast bij de analyse van teksten over politieke beslissingen, met 

als doel de gehanteerde beslisregel te reconstrueren. Hun aanpak biedt aanknopingspunten 

voor de uitwerking van de analysestructuur, maar maakt ook duidelijk dat de relatie tussen 

argumentatie en beslisinzichten moet worden verhelderd en dat preciezere, tekstanalytische 

aanwijzingen voor de reconstructie nodig zijn. Uit deze besliskundige inzichten heb ik een sys-

tematiek van beslissen afgeleid, die ik heb geïntegreerd in de analysestructuur. Argumenta-

tie gebaseerd op de systematische toepassing van een bepaalde beslisregel kan een concrete 

invulling of instantiatie van dit model vormen. 

Vervolgens is de analysestructuur uitgewerkt tot een analysestructuur voor argumentatie 

voor een keuze in overheidsbesluiten in de context van m.e.r. (onderzoeksvraag 4). De ana-

lysestructuur is weergegeven in de vorm van een schematisch overzicht met drie niveaus: 

het standpunt met betrekking tot de keuze, de argumentatie met betrekking tot de beslis-

regel en de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven. 

De argumentatie met betrekking tot de beslisregel bestaat uit een argument waarin de afwe-

ging wordt weergegeven in de vorm van een ‘toetsingsresultaat’ en een verzwegen argument 

met een beslisregel die de relatie aangeeft tussen de beoordeling van de alternatieven en 

de gemaakte keuze. De subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen bestaat uit 

verschillende onderdelen, waaronder de te hanteren criteria, de beoordelingen van de alterna-

tieven op die criteria, en de mogelijkheid van een gewichtverdeling over de criteria. De beoor-

delingen worden ondersteund door sub(sub)argumentatie met betrekking tot informatie over 

de alternatieven. 

De analysestructuur is vervolgens nader uitgewerkt. Per niveau zijn de relevante onderde-

len aangegeven, evenals de wijze waarop de onderdelen en ook de argumenten op de verschil-

lende niveaus kunnen samenhangen in een structuur. Per onderdeel zijn de samenstellende 

componenten onderscheiden en is een standaardvorm opgesteld die het mogelijk maakt om 

het onderdeel op een eenduidige en uniforme manier te reconstrueren. De standaardvorm 

voor een standpunt met betrekking tot een keuze is bijvoorbeeld: [van de beschikbare alter-

natieven A
1
…A

n
] [heeft…] [het gekozen alternatief A

1
] […de voorkeur boven] [de niet-gekozen 

alternatieven A
2
…A

n
]. De onderdelen zijn gepreciseerd aan de hand van de eerder geïnventari-

seerde relevante institutionele vereisten. Bij de te hanteren criteria is bijvoorbeeld aangegeven 

dat hiertoe in ieder geval milieu criteria behoren. De integratie van institutionele vereisten in 

de analysestructuur maakt het mogelijk om tot een precieze reconstructie te komen die recht 

doet aan de praktijk.

Een verantwoorde reconstructie van argumentatie voor een keuze
In het empirische deel van het onderzoek (hoofdstuk 6-9) is onderzocht hoe de opgestelde 

analysestructuur kan worden toegepast bij de analyse van overheidsbesluiten uit de praktijk. 

Daarbij heb ik gebruik gemaakt van een corpus bestaande uit overheidsbesluiten over zeven 

projecten waarvoor een m.e.r. is uitgevoerd. De besluiten maken deel uit van verschillende 

besluitvormingsprocedures en zijn genomen door diverse overheidsinstanties. In de besluiten 

staat steeds een ruimtelijke keuze centraal, dat wil zeggen een locatiekeuze (bijvoorbeeld voor 

een woningbouwproject of een bedrijventerrein) of een tracékeuze (bijvoorbeeld voor de aan-

leg van een weg of een spoorlijn). Daarnaast is gebruik gemaakt van documenten die in die-

zelfde institutionele context een rol spelen, waaronder het MER en de richtlijnen voor het MER.
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De voorzieningen die in het pragma-dialectische instrument beschikbaar zijn voor de 

uitvoering van de analyse, zijn gepreciseerd voor de analyse van m.e.r.-plichtige overheids-

besluiten. Per onderdeel van argumentatie voor een keuze heb ik procedurele aanwijzingen 

opgesteld die aangeven hoe, met de analysestructuur als leidraad, de reconstructie moet 

worden uitgevoerd. Voor de reconstructie moet gebruik worden gemaakt van aanwijzingen 

uit diverse soorten bronnen: de tekst (de betogende passage waarin de keuze wordt gemo-

tiveerd), de micro-context (de rest van het document), de macro-context (de institutionele 

context, waarvan de institutionele vereisten in de analysestructuur zijn opgenomen) en de 

intertekstuele context (documenten gerelateerd aan de m.e.r.-procedure en aan de besluit-

vormingsprocedure). Daarnaast moet worden nagegaan op welke manieren in een besluit 

strategisch wordt gemanoeuvreerd. Het bevoegd gezag maakt een strategische selectie uit 

het topisch potentieel, stemt de tekst zo goed mogelijk af op de voorkeuren van het publiek 

en past effectieve presentatiemiddelen toe. De mogelijkheden die het heeft om hierin keuzes 

te maken zijn specifiek voor het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis van 

m.e.r.’. De constatering dat het bevoegd gezag een strategische keuze maakt kan een beves-

tiging vormen van een gemaakte reconstructie of een reden zijn om die te verfijnen of aan te 

passen. Ook leidt het tot een betere en preciezere verantwoording daarvan.

Eerst heb ik aangegeven hoe aan de hand van de analysestructuur de reconstructie moet 

worden uitgevoerd van een standpunt waarin een keuze uit alternatieven wordt uitgedrukt 

(onderzoeksvraag 5). Bij het opsporen en reconstrueren van de keuzes moet rekening worden 

gehouden met de procesmatige presentatie die veel besluiten kenmerkt, en die tot uitdruk-

king komt in de rapporterende stijl en de procesmatige structuur van de tekst. De verschil-

lende componenten van een standpunt met betrekking tot een keuze (de keuzecomponent en 

de alternatievencomponenten) kunnen worden gereconstrueerd met behulp van aanwijzin-

gen in de tekst en de verschillende soorten context. Een tekstuele formulering als ‘de voorkeur 

hebben’ is bijvoorbeeld een duidelijke indicatie er dat sprake is van een keuzecomponent. Een 

voorbeeld van een macro-contextuele aanwijzing is dat het bevoegd gezag keuzes die in het 

MER zijn gemaakt, kan overnemen in het besluit; om te bepalen voor welke keuzes dat precies 

geldt, moet de intertekstuele context worden geraadpleegd in de vorm van het MER zelf. Aan-

vullend kan het herkennen van strategische manoeuvres aanwijzingen voor de reconstructie 

opleveren. Als bijvoorbeeld een keuze onduidelijk wordt gepresenteerd, doordat deze geheel 

of gedeeltelijk impliciet blijft of niet eenduidig is geformuleerd, kan dat soms worden gezien 

als een poging om de keuze te ‘verhullen’. Hierdoor valt het niet op dat een bepaald alternatief 

is gekozen of dat bepaalde alternatieven in het proces zijn afgevallen. Met deze presentati-

onele tactiek probeert een schrijver te voorkomen dat kritisch op de gemaakte keuze wordt 

gereageerd. Als een dergelijke manoeuvre een verklaring biedt voor de presentatie in de tekst, 

vormt dit een aanwijzing voor de reconstructie en kan deze worden gebruikt bij de verant-

woording daarvan.

Daarna heb ik duidelijk gemaakt hoe aan de hand van de analysestructuur de reconstruc-

tie moet worden uitgevoerd van subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen 

van de alternatieven (onderzoeksvraag 6). De subargumentatie wordt in besluiten vaak op 

een procesmatige manier gepresenteerd, waarbij stap voor stap naar een keuze wordt toege-

werkt. Dit inzicht kan helpen bij het opsporen van onderdelen van de subargumentatie in de 

tekst. Bij de reconstructie dient de beslissystematiek zoals opgenomen in de analysestructuur 

leidend te zijn: er wordt uitgegaan van een vaste set criteria en een systematische aanpak bij 

de beoordeling van de alternatieven. Ik heb aanwijzingen geformuleerd voor de reconstructie 
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van de verschillende onderdelen van de subargumentatie: de criteria, de beoordelingen van 

de alternatieven op de criteria en de ondersteunende informatie over de alternatieven. Als 

bijvoorbeeld voorin het besluit, voorafgaand aan de gemaakte keuzes, een vergelijkingstabel 

is opgenomen met de resultaten uit het MER, biedt die tabel micro-contextuele aanwijzingen 

voor de reconstructie van de criteria en de informatie over de alternatieven. Een aanwijzing 

in de macro-context is bijvoorbeeld de institutionele regel dat in de richtlijnen voor het MER 

is vastgelegd welke criteria in ieder geval moeten worden toegepast. Daarnaast kan worden 

gelet op manieren waarop met de voor- en nadelen strategisch wordt gemanoeuvreerd. Een 

mogelijke tactiek is het ‘verhullen’ van onderdelen die de keuze niet direct ondersteunen, zodat 

daar niet de aandacht op wordt gevestigd: de nadelen van het gekozen alternatief blijven dan 

bijvoorbeeld impliciet of voor een criterium zijn verschillende niet-eenduidige benamingen 

gebruikt. Ook zijn er tactieken om onderdelen juist gunstiger voor te stellen. Een schrijver kan 

voordelen van het alternatief overdrijven en daardoor een enigszins ‘geflatteerde’ voorstel-

ling van zaken geven. Aanwijzingen voor dergelijke (vaak presentationele) strategische keuzes 

kunnen bijdragen aan een preciezere en beter verantwoorde reconstructie. Het resultaat van 

de reconstructie is een overzicht met de beoordelingen – de voor- en nadelen – per alternatief.

Vervolgens ben ik nagegaan hoe aan de hand van de analysestructuur de reconstructie 

moet worden uitgevoerd van argumentatie met betrekking tot de beslisregel (onderzoeks-

vraag 7). Voor deze reconstructie moet in ieder geval worden vastgesteld of een van de optio-

nele onderdelen in de analysestructuur moet worden gereconstrueerd: een gewichtverdeling 

over de criteria of een toetsing aan eisen. Ook is het van belang om na te gaan van wat voor 

type regel sprake is. Bij een compensatorische regel kunnen de beoordelingen elkaar com-

penseren. Ze worden via een rekenkundige bewerking bij elkaar ‘opgeteld’, wat met zich mee-

brengt dat een extra argument moet worden gereconstrueerd waarin het resultaat van deze 

bewerking is uitgedrukt. Bij dit soort regels vervullen de beoordelingen allemaal eenzelfde 

soort functie in de subargumentatie. Bij een niet-compensatorische regel wordt de keuze 

gebaseerd op bepaalde criteria (bijvoorbeeld de belangrijkste criteria) of bepaalde soorten 

beoordelingen (bijvoorbeeld de beoordeling ‘het beste’). De beoordelingen maken dan niet 

allemaal deel uit van de subargumentatie of niet allemaal op dezelfde manier.

De onderdelen van de argumentatie met betrekking tot de beslisregel zijn in de tekst veelal 

impliciet en de aanwijzingen voor de reconstructie zijn weinig nauwkeurig. Dit leidt ertoe dat 

de reconstructie van de beslisregel doorgaans stap voor stap tot stand moet komen op basis 

van een combinatie van verschillende soorten aanwijzingen. Dat maakt het mogelijk om op 

verantwoorde wijze een beslisregel af te leiden waar de schrijver aan gebonden kan worden 

geacht. Ook uit strategische manoeuvres van de schrijver kunnen aanwijzingen worden afge-

leid. Als de beslisregel impliciet blijft, is dat te verklaren als een tactiek om te ‘verhullen’ hoe 

de afweging exact heeft plaatsgevonden. Ook kan de afweging wat rooskleurig worden voor-

gesteld, doordat wordt gesuggereerd dat met alle voor- en nadelen of alle belangen rekening 

is gehouden, terwijl op basis van de aanwijzingen een niet-compensatorische regel moet wor-

den gereconstrueerd, bijvoorbeeld een toetsing aan één bepaalde eis.

Ten slotte is de toepassing van het gepreciseerde en gecontextualiseerde analyse-instru-

ment gedemonstreerd aan de hand van de casus Rijksweg 73-Zuid. Deze casus betreft de 

aanleg van een wegverbinding op de oever van de Maas tussen Venlo en Sint Joost. Voor de 

casus zijn twee besluiten over het project geanalyseerd die werden genomen door verschil-

lende ministers van Verkeer en Waterstaat, die na elkaar die functie hadden: in het ene besluit 

wordt gekozen voor een snelweg op de oostoever van de Maas, in het andere besluit wordt 
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een keuze gemaakt voor aanleg op de westoever. De ministers baseren hun besluit beiden 

onder meer op de projectnota/MER die voor het project is opgesteld. Ik heb laten zien hoe 

het gepreciseerde, gecontextualiseerde analyse-instrument op deze besluiten moet worden 

toegepast bij de reconstructie van de standpunten met betrekking tot een keuze, de subargu-

mentatie met betrekking tot de voor- en nadelen en de argumentatie met de betrekking tot 

de beslisregel. Ik heb tevens gedemonstreerd hoe hierbij gebruik kan worden gemaakt van de 

verschillende soorten aanwijzingen. 

De analysestructuur en de aanwijzingen maken het mogelijk om op systematische wijze 

tot een verantwoorde reconstructie te komen. Mijn analyse heeft duidelijk laten zien dat het 

voor een reconstructie die aansluit bij de context essentieel is om rekening te houden met 

de institutionele vereisten van die context. De macro-contextuele aanwijzing dat het wet-

telijk verplicht is om het milieu gewicht te geven in de afweging is bij een van de besluiten 

bijvoorbeeld cruciaal voor de reconstructie van de beslisregel en de subargumentatie met 

de voor- en nadelen. Met behulp van het concept strategisch manoeuvreren heb ik bepaalde 

onduidelijkheden kunnen verklaren. In het ene besluit worden bijvoorbeeld nadelen verhuld, 

in het andere besluit worden voordelen sterker aangezet. De verklaring dat er sprake is van 

strategische keuzes heeft geleid tot een extra onderbouwing van de reconstructie. 

Op basis van de analyse en de opgestelde argumentatiestructuren heb ik de twee beslui-

ten met elkaar vergeleken. Zichtbaar is gemaakt dat de twee ministers in hun besluit op basis 

van dezelfde informatie uit de projectnota/MER tot andere keuzes komen, doordat ze de infor-

matie ieder op een eigen wijze afwegen en daarbij verschillende beslisregels hanteren. De 

analyse met het gepreciseerde instrument verheldert op welke manier de standpunten met 

betrekking tot de keuzes en de motivering van die standpunten precies overeenkomen en van 

elkaar verschillen.

10.2 Implicaties van de resultaten

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt hoe argumentatie voor een keuze in overheidsbeslui-

ten op basis van m.e.r. op een verantwoorde manier kan worden geanalyseerd. Het onderzoek 

levert hiermee een bijdrage aan de argumentatietheorie, de besliskunde en de praktijk van 

besluitvorming over m.e.r.-plichtige projecten.

Betekenis voor de argumentatietheorie
Het onderzoek is van betekenis voor de argumentatietheorie, in het bijzonder voor de pragma-

dialectische argumentatietheorie, doordat het een bijdrage levert aan verschillende compo-

nenten van het pragma-dialectische onderzoeksprogramma.

Het onderzoek levert ten eerste een bijdrage aan de theoretische component van het pro-

gramma, doordat het laat zien hoe het ideaalmodel van een kritische discussie kan worden 

gecontextualiseerd voor een specifiek argumentatief activiteitstype, namelijk het ‘overheids-

besluit op basis van m.e.r.’. Hierdoor wordt een ideaalmodel verkregen dat uitgewerkt is voor 

een bepaald type discussie in een bepaald soort institutionele context en dat bedoeld is om 

een heuristische en analytische functie te vervullen. Bij dit onderzoek gebeurt dit door beslis-

theoretische inzichten en de institutionele vereisten van de context in het ideaalmodel van 

een kritische discussie te integreren.
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De precisering van het ideaalmodel maakt het ook mogelijk om na te gaan op welke 

manier het kan worden uitgewerkt voor het vervullen van een kritische functie. Het gepreci-

seerde model biedt heel gericht aanknopingspunten voor een toetsingsmethode voor argu-

mentatie voor een keuze. Ik heb duidelijk gemaakt dat dit type argumentatie gerelateerd is 

aan pragmatische argumentatie, en heb enkele aanvullende kritische vragen geformuleerd. 

Het model maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar het precieze verband tussen argu-

mentatie voor een keuze en pragmatische argumentatie, en een toegespitste set van kritische 

vragen op te stellen.

Ten tweede wordt een bijdrage geleverd aan de analytische component van het onder-

zoeksprogramma. Ik laat zien hoe het pragma-dialectisch analyse-instrument kan worden 

toegespitst op een specifiek onderdeel van de argumentatieve praktijk, dat daardoor op sys-

tematische wijze kan worden gereconstrueerd in termen van het normatieve model. In dit 

gepreciseerde instrument worden het theoretische model en de empirische werkelijkheid met 

elkaar verbonden. Het normatieve model is uitgewerkt in de vorm van een analysestructuur: 

een heuristisch en analytisch model, dat nauwkeurig aangeeft welke onderdelen en compo-

nenten relevant zijn, wat het verband daartussen is en welke institutionele eisen eraan zijn 

gesteld. Deze structuur moet bij de reconstructie van standpunt en argumenten als leidraad 

worden gebruikt. Daarnaast zijn gepreciseerde richtlijnen opgesteld voor de toepassing van 

de analysestructuur die het mogelijk maken om de reconstructie uit te voeren. Deze richtlij-

nen hebben onder meer betrekking op de volgorde waarin onderdelen moeten worden gere-

construeerd, de vorm waarin dat dient te gebeuren en de bronnen die daarbij moeten worden 

geraadpleegd. De methode maakt het mogelijk om argumentatie voor een keuze in overheids-

besluiten op een verantwoorde en genuanceerde manier te reconstrueren.

In de derde plaats levert het onderzoek een bijdrage aan de empirische component. Het gepre-

ciseerde analyse-instrument wordt in mijn kwalitatieve onderzoek gedemonstreerd aan de 

hand van een groot aantal voorbeelden uit de argumentatieve praktijk en een uitgebreide 

bespreking van een casus. Voor de empirische component is met name de casusbeschrijving 

in hoofdstuk 9 van belang. In dit hoofdstuk wordt niet alleen een normatieve, analytische 

weergave van de praktijk gegeven, maar wordt die praktijk ook aan de hand van twee concrete 

overheidsbesluiten uitvoerig geanalyseerd. Daarbij wordt duidelijk gemaakt op welke manier 

keuzes in die teksten worden gemotiveerd, in welke opzichten de wijze waarop dat gebeurt 

problematisch is voor de lezers en welke factoren daarbij een rol spelen.

Ook wordt – met het oog op de verantwoording van analyses – vanuit het perspectief 

van strategisch manoeuvreren beschreven op welke manieren het bevoegd gezag strategisch 

te werk gaat als het een standpunt met betrekking tot een keuze motiveert. In grote lijnen 

kunnen wat het strategisch manoeuvreren in dit argumentatieve activiteitstype betreft twee 

soorten tactieken worden onderscheiden. Ten eerste doen schrijvers geregeld pogingen om 

onderdelen van de argumentatie aan het zicht van de lezer te onttrekken ofwel te ‘verhul-

len’: ze laten bijvoorbeeld onderdelen of componenten van het standpunt of de argumentatie 

impliciet of kiezen voor een niet-eenduidige formulering. Ten tweede maken ze soms strate-

gische keuzes die tot doel hebben bepaalde onderdelen van de argumentatie gunstiger over 

te laten komen. Een van de tactieken is dat zwakkere punten van de argumentatie, bijvoor-

beeld de nadelen van het gekozen alternatief, worden ‘verbloemd’ door het gebruik van een 
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positieve formulering; een andere tactiek is dat sterke punten, bijvoorbeeld de voordelen van 

het gekozen alternatief, worden uitvergroot ofwel ‘geflatteerd’ worden voorgesteld. 

Ten slotte maakt dit onderzoek het mogelijk nader empirisch onderzoek uit te voeren. 

Om onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van argumentatie voor een keuze is het 

noodzakelijk om te weten uit welke onderdelen en componenten de argumentatie is opge-

bouwd en wat de samenhang is. Dan kan experimenteel worden getest wat de effecten zijn 

als de inhoud of de presentatie van die onderdelen wordt gevarieerd. Uit de uitgevoerde ana-

lyses kan ook worden afgeleid welke effecten empirisch zouden moeten worden getest. Van 

onderdelen die in de praktijk vaak impliciet blijven, zoals de gehanteerde beslisregel en een 

gewichtverdeling over de criteria, is het bijvoorbeeld (met het oog op onderzoek in de prak-

tische component) interessant om te weten welke effect presentatiemiddelen hebben op de 

begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van de argumentatie.

Ten vierde draagt het onderzoek bij aan de praktische component van het onderzoekspro-

gramma. Het onderzoek binnen deze component berust op twee pijlers: een normatief model 

en een beschrijving van de empirische werkelijkheid. Het doel is informatie te verkrijgen over 

problemen in de argumentatieve praktijk en oplossingen te ontwikkelen die de praktijk zo 

veel mogelijk in overeenstemming brengen met het normatieve model. In mijn onderzoek is 

het normatieve model uitgewerkt in de vorm van een analysestructuur en is tevens inzicht 

verkregen in problematische aspecten van besluiten in de praktijk. Dit maakt het mogelijk om 

te onderzoeken hoe de argumentatieve praktijk kan worden verbeterd, en hoe kan worden 

bevorderd dat taalgebruikers deelnemen aan die praktijk op een manier die zo veel mogelijk 

voldoet aan de norm. Van Eemeren, Grootendorst, Jackson en Jacobs (1993, p. 24) geven aan 

dat verbetering zowel kan worden nagestreefd door verbetering van individuele competen-

ties van discussianten als door het aanpassen van de sociale en institutionele voorwaarden 

voor argumentatie. In het laatste geval gaat het om het aanpassen van procedures, ofwel om 

‘engineering the process of arguing’ in een bepaalde sociale of institutionele context: ‘The 

general approach to the engineering problem is to compare actual conditions with normative 

assumptions, and wherever a mismatch is found, to create a structure or a technique that 

serves to alter the conditions or to compensate for them’ (1993, p. 179-180).

Dit onderzoek maakt het ook mogelijk om verantwoorde methoden te ontwikkelen om 

de individuele vaardigheden van taalgebruikers te verbeteren. Nu duidelijkheid is verkregen 

over de analyse van argumentatie voor een keuze, is de mogelijkheid ontstaan om onderzoek 

te doen naar de beoordeling van argumentatie voor een keuze en de ontwikkeling van een 

praktisch analyse- en beoordelingsinstrument voor lezers van overheidsbesluiten. Een der-

gelijk instrument kan insprekers (bewoners, belangengroepen) in staat stellen om de beslui-

ten beter te begrijpen en te beoordelen en op een effectieve manier kritische reacties in de 

procedure naar voren te brengen. Tevens is voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor de 

verbetering van de schrijf- en argumentatievaardigheden van degenen die verantwoordelijk 

zijn voor de tekst van een besluit (besluitvormers of tekstschrijvers die namens hen opereren). 

In de pragma-dialectische schrijfbenadering, ontwikkeld door Van Eemeren en Grootendorst 

(1990), vormt de analyse van een concepttekst het uitgangspunt vormt voor de beoordeling 

en herschrijving van die tekst. Nu duidelijkheid is verkregen over de analyse, kan de volgende 

stap in deze benadering worden uitgewerkt en kunnen methoden worden ontwikkeld voor 

het beoordelen en vervolgens voor het opstellen van dit soort teksten. 
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Betekenis voor besliskundig onderzoek 
Het onderzoek is van betekenis voor besliskundig onderzoek zoals dat wordt uitgevoerd bin-

nen de psychologische besliskunde, omdat het gepreciseerde analyse-instrument inzichten 

biedt die van nut kunnen zijn voor tekstanalytisch onderzoek binnen deze benadering. De 

opgestelde analysestructuur, waarin argumentatie- en beslistheoretische inzichten zijn geïn-

tegreerd, betekent een uitbreiding van het model dat is opgesteld door Gallhofer en Saris 

(1996, p. 23). De relatie tussen argumentatie en methoden van beslissen is in de analyse-

structuur preciezer uitgewerkt, waardoor meer kenmerken van beslisregels in het model zijn 

verwerkt, en relevante besliskundige onderdelen als de beslisregel, alternatieven, gevolgen, 

beoordelingen en de kenmerken van beslisregels een duidelijke en verantwoorde plaats heb-

ben gekregen. Ook de richtlijnen voor tekstanalyse en de reconstructie van beslisregels zijn 

uitgebreider en preciezer, doordat ze zijn gebaseerd op zowel besliskundige, argumentatie-

theoretische als tekstanalytische inzichten. Het gedetailleerde model en het verfijnde instru-

mentarium kunnen een aanvulling betekenen op bestaande besliskundige inzichten en ertoe 

bijdragen dat in besliskundig onderzoek waarin gebruik wordt gemaakt van tekstanalyse tot 

een nauwkeurige en verantwoorde reconstructie van beslisregels kan worden gekomen. 

Het onderzoek is ook van betekenis voor het trekken van conclusies over de gehanteerde 

beslisregel. Als de reconstructie van een beslisregel voornamelijk wordt gebaseerd op expli-

ciete formuleringen in de tekst, is het vaak alleen mogelijk om minder complexe beslisregels 

af te leiden, zoals niet-compensatorische regels, waarbij de keuze wordt gemaakt op basis 

van een beperkt aantal criteria en beoordelingen. Mijn onderzoek laat zien dat gekeken kan 

worden naar verschillende soorten aanwijzingen en dat het op grond daarvan bijvoorbeeld 

mogelijk is om impliciet gebleven beoordelingen in een afweging te reconstrueren. Ook kan 

bij de analyse rekening worden gehouden met strategische keuzes die een schrijver maakt en 

met een perspectief waarbij de schrijver optimaal krediet krijgt (maximaalstrategieën). Het 

is mogelijk dat deze meeromvattende aanpak leidt tot de reconstructie van beslisregels die 

complexer van aard zijn, zoals regels met een compensatorisch karakter. 

In besliskundig onderzoek staat veelal de reconstructie van het proces van de beslisser 

centraal, de daarin gevolgde strategie en de gehanteerde beslisregels. Mijn onderzoek heeft 

een andere invalshoek: het is gericht op de reconstructie van (onder meer) de beslisregel waar-

aan een schrijver of besluitvormer op grond van de tekst kan worden gehouden. Inzicht in pro-

cesmatige aspecten van het beslisproces is wel van belang geweest voor het hier uitgevoerde 

onderzoek, maar het gaat bij de reconstructie uiteindelijk om de procedure of ‘beslissystema-

tiek’ die aan de argumentatie ten grondslag ligt en de daarbij horende beslisregel. Dit verant-

woordingsperspectief kan een aanvulling betekenen op het besliskundige procesonderzoek. 

Het laat zien dat inzichten over de structuur van beslisprocessen afkomstig uit procesonder-

zoek van grote waarde kunnen zijn voor onderzoek naar teksten of situaties waarin keuzes 

achteraf worden gerechtvaardigd.

Betekenis voor de praktijk van besluitvorming op basis van m.e.r.
Het onderzoek is van betekenis voor de praktijk doordat het kan bijdragen aan een verhoging 

van de kwaliteit van de besluitvorming. Ten eerste verbetert de kwaliteit doordat de besluit-

vorming transparanter en democratischer kan verlopen. Het onderzoek kan, zoals aangegeven, 

leiden tot een verbeterde argumentatieve praktijk, waarin de argumentatievaardigheden van 

deelnemers aan de praktijk (burgers, belanghebbenden, schrijvers van besluiten, besluitvor-

mers) worden verbeterd en de institutionele procedures zodanig worden geoptimaliseerd 
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dat de inzichtelijkheid van de besluitvorming erdoor wordt vergroot. Verbeterde schrijfvaar-

digheden en daarnaast regels die een transparante besluitvorming ondersteunen, leiden tot 

duidelijker teksten, waar lezers beter mee uit de voeten kunnen. Een praktisch beoordelings-

instrument stelt burgers en politiek in staat om een gefundeerd oordeel te vellen en met 

gerichte kritische reacties te participeren in de besluitvorming. Het democratisch gehalte van 

de besluitvorming wordt hierdoor verhoogd. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan 

het bereiken van het institutionele doel van het argumentatief activiteitstype ‘het overheids-

besluit op basis van m.e.r.’, zodat iedereen kennis kan nemen van het besluit en de argumen-

tatie daarvoor en op democratische wijze een bijdrage kan leveren aan de besluitvorming. 

 Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de argumentatieve praktijk te verbeteren 

door een aanpassing van de procedurele context, waarbij deze zo veel mogelijk wordt afge-

stemd op de norm. De wettelijk aan besluiten op basis van m.e.r. gestelde eisen zouden kun-

nen worden aangescherpt, bijvoorbeeld door te stellen dat de beslisregel expliciet in de tekst 

moet worden vermeld. Ook kan een verplichting worden opgenomen om andere onder delen 

te expliciteren, zoals een eventuele gewichtverdeling of de eisen waaraan een alternatief 

moet voldoen. Een voorstel hiervoor is gepresenteerd in een eerdere publicatie (Van der Geest 

en Berkenbosch, 1998). Daarin doen we ook de suggestie om in een vroeg stadium van de pro-

cedure – net als in de openingsfase van een kritische discussie – afspraken op te nemen over 

de wijze waarop het besluit zal worden genomen, onder meer over de te hanteren beslisregel. 

Dit soort vereisten heeft een positieve invloed op de transparantie van de besluitvorming en 

de kwaliteit van de argumentatieve discussie. 

De tweede kwaliteitsverbetering is dat de rol van het milieubelang in de besluitvorming 

beter zichtbaar wordt als besluiten transparanter worden. Dat zorgt ervoor dat deze rol beter 

kan worden beoordeeld, wat ertoe kan leiden dat het milieubelang serieuzer wordt meege-

wogen. Op deze manier wordt bijgedragen aan het bereiken van het institutionele doel van 

het activiteitstype ‘het milieueffectrapport (MER)’: het milieu een volwaardige plaats geven 

in de besluitvorming door de overheid over projecten die mogelijk ernstig schadelijk zijn voor 

het milieu. De m.e.r.-regeling heeft tot doel ervoor te zorgen dat het milieubelang serieus 

wordt meegewogen, naast financiële, juridische, sociaal-economische en uitvoeringstechni-

sche belangen. Een rapport met zorgvuldig getoetste informatie over de milieugevolgen als 

input voor de besluitvorming moet dat mogelijk maken. 

Ten derde wordt de kwaliteit van de besluitvorming verbeterd als gevolg van een verbete-

ring van de kwaliteit van de discussiebijdragen (de inspraakreacties, het ontwerpbesluit, het 

besluit). Als de communicatieve en argumentatieve kwaliteit van besluiten verbetert en de 

reacties daarop meer to the point zijn, kunnen meer relevante overwegingen worden mee-

gewogen bij het nemen van het besluit. Dat verhoogt de rationaliteit van de besluitvorming. 

Daarnaast dwingen heldere eisen en adequate kritische reacties ook daadwerkelijk transparan-

tie af. Een voorbeeld van een overheidsbesluit uit een andere dan de m.e.r.-context waarbij dit 

het geval was is het besluit over de bouw van een nieuw Stadskantoor in Rotterdam. Bij de keuze 

van het ontwerp gaf de gemeente burgers de gelegenheid om een voorkeur uit te spreken voor 

een van de zes voorliggende ontwerpen. Uiteindelijk koos de verantwoordelijke commissie voor 

het ontwerp van architectenbureau OMA, dat gezien de ontvangen reacties niet de voorkeur 

van burgers had. In de motivering werd niet duidelijk aangegeven waarom geen gehoor was 

gegeven aan de wens van de burgers, wat de commissie op veel kritiek kwam te staan. In een 

omvangrijk aanvullend rapport werd vervolgens heel rationeel en nauwkeurig beschreven hoe 

de commissie tot haar keuze was gekomen. Kritische reacties hebben in dit geval niet geleid 
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tot een ander besluit, maar wel tot een systematische en inzichtelijke verantwoording van de 

gemaakte keuze.

10.3 Suggesties voor verder onderzoek

Het uitgevoerde onderzoek biedt diverse aanknopingspunten voor verder onderzoek. Een 

aantal van de volgende suggesties heeft betrekking op onderzoek waarin het gepreciseerde 

analyse-instrument nog verder wordt afgestemd op de te analyseren teksten. 

Het is wenselijk om onderzoek te verrichten naar de samenhang tussen verschillende keu-

zes in een besluit, omdat het daardoor mogelijk wordt om de keuzes die in een besluit wor-

den gemaakt in een grotere argumentatiestructuur te plaatsen. In overheidsbesluiten wordt 

veelal een beslisproces gepresenteerd waarin achtereenvolgens een aantal keuzes wordt 

gemaakt, die uiteindelijk leiden tot de keuze van één bepaald alternatief. De gemaakte keu-

zes vormen vaak hoofdargumenten bij het hoofdstandpunt van het besluit. Deze hoofdargu-

menten worden in de tekst nader ondersteund door argumentatie en fungeren daardoor dus 

zelf als standpunten. Dit onderzoek is gericht op de reconstructie van die standpunten met 

betrekking tot een keuze en de ondersteunende argumentatie; de structuur van de hoofd-

argumentatie van de besluiten, waar de keuzes deel van uitmaken, is buiten beschouwing 

gebleven. Om een volledige argumentatiestructuur te kunnen opstellen van argumentatie in 

besluiten, moet duidelijk zijn hoe keuzes die deel uitmaken van een keuzeproces in een argu-

mentatiestructuur moeten worden geplaatst. Het is nog niet duidelijk hoe dat het beste kan 

worden gedaan. Keuzes in het proces bouwen vaak op elkaar voort, en elke keuze is zelf weer 

het resultaat van een beoordeling en een afweging van alternatieven. Als verhelderd is hoe 

een dergelijk complex proces als argumentatie kan worden gereconstrueerd, wordt het moge-

lijk om ook de hoofdargumentatie in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. te reconstrueren. 

In een eerdere publicatie (Van der Geest, 1997, pp. 87-95) heb ik de mogelijkheid verkend om 

elkaar opvolgende keuzes als nevenschikkende argumentatie te beschouwen. Een dergelijke 

structuur is overzichtelijk, maar heeft als nadeel dat niet blijkt dat de keuzes op elkaar voort-

bouwen. Deze reconstructiemogelijkheid moet worden vergeleken met andere opties.

Het is ook gewenst om het analyse-instrument nader toe te spitsen op de meest recente 

wettelijke regelingen. In het onderzoek is ervoor gekozen het analyse-instrument te precise-

ren voor de analyse van besluiten waarvoor de oorspronkelijke wettelijke regeling uit 1986 

(en de bijbehorende uitvoeringsregeling uit 1987) van kracht was. Deze afbakening was nodig 

om te kunnen laten zien op welke manier een contextuele precisering kan leiden tot een sys-

tematische en verantwoorde analyse. Om methoden voor de huidige argumentatieve praktijk 

te kunnen ontwikkelen, zoals schrijf- en beoordelingsinstrumenten, moet het ontwikkelde 

analyse-instrument worden toegespitst op de precieze vereisten zoals die volgens de meest 

recente regeling gelden, die op een beperkt aantal punten afwijkt van de oorspronkelijke. 

Uit een analyse van een recent besluit (het besluit over aanleg van de Rijnlandroute in de 

gemeente Leiden), kwam naar voren dat het goed mogelijk is om op basis van de opgestelde 

aanwijzingen en enkele aanvullende institutionele eisen tot een verantwoorde reconstructie 

te komen. Bij de reconstructie kwamen overigens dezelfde soorten onduidelijkheden aan het 

licht als in mijn onderzoeksmateriaal.

Verder is het van belang om nader te onderzoeken op welke wijzen in overheidsbeslui-

ten strategisch wordt gemanoeuvreerd. In dit onderzoek is het signaleren van strategische 
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keuzes aan bod gekomen, vooral als aanvulling op andere reconstructie-aanwijzingen. Bij de 

analyses is gebleken dat aandacht voor strategisch manoeuvreren bepalend kan zijn voor de 

reconstructie. Overheidsbesluiten komen tot stand in een complexe dynamische omgeving, 

waarin met allerlei maatschappelijke en politieke belangen rekening moet worden gehouden. 

De teksten worden opgesteld door een groep schrijvers, die de tekst moet afstemmen op een 

heterogeen lezerspubliek en daarover onderling overeenstemming moet zien te bereiken. Het 

is van belang om meer inzicht te verwerven in de manieren waarop schrijvers in deze besluit-

vormingscontext strategisch te werk gegaan en in de keuzes die ze daarbij maken. Alleen dan 

kan het analyse-instrument nauwkeurig op de context worden afgestemd en is mogelijk om 

gericht vervolgonderzoek te doen.

Naast suggesties die betrekking hebben op de precisering van het ontwikkelde analyse-instru-

ment, heb ik suggesties voor onderzoek dat kan volgen op analytisch onderzoek. 

De eerste suggestie is om onderzoek te doen naar argumentatie voor een keuze als argu-

mentatief patroon in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. Een argumentatief patroon wordt 

gekenmerkt door een constellatie van argumentatieve zetten waarin ter verdediging van een 

specifiek type standpunt in een specifiek type verschil van mening een specifiek argumentatie-

schema of een specifieke combinatie van argumentatieschema’s wordt gebruikt in een speci-

fieke argumentatiestructuur (Van Eemeren & Garssen 2014, p. 35). Argumentatieve patronen 

kunnen zijn ingebed in de institutionele macro-context van een specifiek argumentatief acti-

viteitstype en mede bepaald worden door de conventionalisering en de daaruit voortvloei-

ende institutionele precondities van het activiteitstype (p. 48). Binnen de pragma-dialectiek 

wordt onderzoek gedaan naar argumentatieve patronen in diverse institutionele contexten 

en argumentatieve activiteitstypen, waaronder de juridische, de wetenschappelijke, de medi-

sche en de politieke context. Met dit onderzoek naar het besluit op basis van m.e.r. kan hierbij 

worden aangesloten. Onderzocht zou moeten worden, uitgaande van de analysestructuur en 

de uitgevoerde analyses, welke argumentatieve patronen in overheidsbesluiten kunnen wor-

den geïdentificeerd en in hoeverre er sprake is van prototypische stereotiepe patronen, die 

karakteristiek zijn voor het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit op basis van m.e.r.’. 

Ten tweede verdient het aanbeveling om onderzoek uit te voeren naar argumentatie voor 

een keuze in andere argumentatieve activiteitstypen. In verschillende contexten kan argu-

mentatie voor een keuze dienen ter ondersteuning van een besluit of een advies over een uit 

te voeren handeling. Een rechter zal bijvoorbeeld regelmatig keuzes moeten motiveren, bij-

voorbeeld van een gekozen straf of strafmaat. Een keuringsarts moet in een rapport duidelijk 

maken waarom een persoon al dan niet geschikt is om deel te nemen aan het arbeidsproces. 

Voor dergelijke argumentatieve activiteitstypen kan een aangepaste versie van de analyse-

structuur worden opgesteld, gepreciseerd aan de hand van relevante institutionele vereisten. 

Aan de hand daarvan kan argumentatie voor een keuze in deze activiteitstypen worden gere-

construeerd en kunnen voor onduidelijkheden in deze teksten effectieve oplossingen worden 

ontwikkeld. Daarnaast is het wenselijk om zicht te krijgen op argumentatieve patronen in 

argumentatie voor een keuze in verschillende activiteitstypen. Dan kan worden vastgesteld 

welke patronen in algemene zin gelden voor argumentatie voor een keuze, welke patronen 

typisch zijn voor argumentatie voor een keuze in een bepaalde context (bijvoorbeeld de juri-

dische context of de beleidscontext), welke patronen prototypisch zijn voor een bepaald argu-

mentatief activiteitstype en welke patronen alleen van toepassing zijn in bepaalde situaties. 
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De derde suggestie is om onderzoek te verrichten naar de beoordeling van argumentatie 

voor een keuze in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. Dergelijk onderzoek – naar de rele-

vante argumentatieschema’s en kritische vragen – hangt nauw samen met onderzoek naar 

argumentatie voor een keuze als argumentatief patroon, omdat argumentatieve patronen 

ontstaan door reactie of anticipatie op kritiek (Van Eemeren & Garssen, 2014, p. 37). Daarnaast 

is dit onderzoek van belang met het oog op de ontwikkeling van een beoordelingsinstrument 

voor de argumentatieve praktijk. Op basis van de analysestructuur kan worden onderzocht 

welke argumentatieschema’s relevant zijn en welke kritische vragen daarbij moeten worden 

gesteld. Ik heb in hoofdstuk 3 laten zien dat er een duidelijke relatie is tussen argumentatie 

voor een keuze en pragmatische argumentatie, waarvoor al kritische vragen beschikbaar zijn. 

De uitwerking van de analysestructuur maakt het mogelijk om meer vragen te formuleren die 

zijn toegespitst op argumentatie voor een keuze in dit communicatieve activiteitstype en die 

specifiek betrekking hebben op de onderdelen van de structuur en de besliskundige en insti-

tutionele vereisten die daaraan zijn gesteld. 

Bij het opstellen van kritische vragen kan worden uitgegaan van twee algemene eisen die 

bij elke toetsing relevant zijn: het toegepaste schema moet aanvaardbaar zijn en het moet 

op de juiste manier zijn toegepast (Van Eemeren & Grootendorst, 1992, pp. 158-168). Omdat 

aan de analysestructuur een beslissystematiek ten grondslag ligt, en argumentatie voor een 

keuze gebaseerd is op de toepassing van een bepaalde beslisregel, zouden de volgende twee 

algemene vragen kunnen worden gesteld (Berkenbosch en Van der Geest, 1999, pp. 49-52):

1 Is het aanvaardbaar dat beslisregel X wordt toegepast?

2 Zo ja, is beslisregel X op een correcte manier toegepast?

Deze vragen kunnen aan de hand van de analysestructuur nader worden uitgewerkt en gepre-

ciseerd. Als een conjunctieve beslisregel is toegepast, kan worden getoetst of deze regel bij de 

betreffende keuze een aanvaardbare regel is. Zo ja, dan kan de toepassing van deze beslisregel 

worden getoetst door gerichte vragen te stellen bij de verschillende onderdelen van de ana-

lysestructuur, bijvoorbeeld bij de onderdelen die betrekking hebben op het stellen van eisen: 

Is het aanvaardbaar dat ten aanzien van criterium C een eis is gesteld? Is de gestelde eis E ten 

aanzien van criterium C aanvaardbaar? En vragen ten aanzien van de beoordeling van het 

alternatief: Is de beoordeling van alternatief A
1
 op criterium C het resultaat van een toetsing 

aan eis E? Is beoordeling B van A
1
 op criterium C aanvaardbaar?

Ten vierde is empirisch onderzoek nodig naar de effectiviteit van argumentatie voor een 

keuze in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. Dit vormt een voorwaarde voor de ontwikke-

ling van verantwoorde adviezen voor het opstellen van overheidsbesluiten. In empirisch onder-

zoek kan worden nagegaan welke topische keuzes van een schrijver het meest effectief zijn, 

ofwel welke invulling van argumentatie voor een keuze het meest overtuigend wordt gevon-

den: raken lezers bijvoorbeeld eerder overtuigd als een niet-compensatorische regel wordt 

gehanteerd, waarbij de keuze is gebaseerd op een beperkt aantal beoordelingen, of als een 

compensatorische regel wordt gebruikt, waarbij alle informatie over de alternatieven wordt 

meegewogen? Ook is het belangrijk om na te gaan welke presentatiemiddelen een positieve 

dan wel negatieve invloed hebben op de begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van de argumen-

tatie: in hoeverre moet bijvoorbeeld de beslisregel expliciet in de tekst worden gepresenteerd? 

En is er een verband tussen het soort regel en het effect van de gekozen presentatiemiddelen? 

Welke presentatie van de gewichtverdeling wordt door lezers het meest effectief gevonden?
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In de vijfde plaats verdient het aanbeveling om onderzoek te doen naar de ontwikkeling 

van praktische methoden voor de beoordeling en het opstellen van overheidsbesluiten. De ont-

wikkeling van een beoordelingsinstrument voor lezers van overheidsbesluiten zou insprekers 

in staat stellen om besluiten effectief te beoordelen en daar kritisch op te reageren. Daarnaast 

is het van belang om adviezen op te stellen voor schrijvers van overheidsbesluiten, zodat zij in 

staat worden gesteld om betere schrijfproducten af te leveren. In een eerdere publicatie heb ik 

voorgesteld om speciaal voor schrijvers een set met kritische vragen te formuleren, waarmee 

ze niet alleen de aanvaardbaarheid van hun eigen argumentatie kunnen toetsen, maar tevens 

de begrijpelijkheid van de gekozen presentatie (Van der Geest, 1995, pp. 622-631).

Bij de ontwikkeling van schrijfadviezen kan de pragma-dialectische schrijfbenadering als 

uitgangspunt dienen (Van Eemeren en Grootendorst, 1990). In deze benadering vormt de ana-

lyse van een concepttekst het uitgangspunt voor de beoordeling en herschrijving van die tekst. 

Bij de herschrijving moet de tekst worden afgestemd op het doel en het publiek van de tekst 

in een bepaalde context, en moet de tekst voor de lezer optimaal begrijpelijk én aanvaardbaar 

zijn. In termen van strategisch manoeuvreren kan worden gezegd dat bij de ontwikkeling van 

schrijfadviezen, met inachtneming van de institutionele vereisten, moet worden uitgegaan 

van het bewerkstelligen van een optimale balans tussen redelijkheid en effectiviteit. De ont-

wikkeling van dergelijke adviezen moet gebaseerd zijn op empirisch onderzoek naar de effec-

tiviteit, zoals hiervoor omschreven. Alleen dan kunnen adviezen worden gegeven die leiden 

tot teksten die daadwerkelijk effectief en tevens redelijk zijn in de beleidspraktijk. 
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Samenvatting

Het doel van deze studie is om het pragma-dialectisch analyse-instrument te preciseren voor 

de analyse van argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten waarvoor een milieu-

effectrapportage (m.e.r.) is uitgevoerd. Milieu-effectrapportage is een overheidsinstrument 

dat wordt toegepast bij het indienen van plannen van de overheid of particuliere initiatief-

nemers die ernstige schade kunnen toebrengen aan het milieu, zoals een woningbouwproject, 

de aanleg van een windmolenpark of een groot infrastructureel project. De initiatiefnemer 

van een dergelijk plan moet – parallel aan een van de verplichte besluitvormingsprocedu-

res – de m.e.r.-procedure doorlopen, waarin onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke 

milieu gevolgen van het plan en van relevante alternatieven. Hiervan wordt verslag gedaan 

in een milieueffectrapport (MER). Bij het nemen van het besluit moet het ‘bevoegd gezag’ (de 

besluitvormende overheidsinstantie) gebruik maken van de informatie in het MER en een 

keuze maken uit de onderzochte alternatieven. Het besluit wordt in een openbaar document 

bekendgemaakt en gemotiveerd, waarbij onder meer moet zijn aangegeven op welke manier 

met de alternatieven en de milieu-informatie rekening is gehouden.

Het overheidsbesluit waarvoor een m.e.r. is uitgevoerd – kort gezegd het ‘overheidsbesluit 

op basis van m.e.r.’ – is een document dat kan worden gezien als een argumentatief activiteits-

type: een communicatieve situatie met een argumentatief karakter die geconventionaliseerd 

is doordat er bepaalde vaste institutionele eisen en beperkingen gelden. De besluiten vervul-

len een functie in de institutionele context van besluitvorming op basis van m.e.r., waarin aan 

de teksten specifieke eisen zijn gesteld. In een overheidsbesluit worden standpunten ingeno-

men met betrekking tot het genomen besluit en de daarbij gemaakte keuzes, en deze keuzes 

moeten volgens bepaalde regels worden gemotiveerd.

Voordat een definitief besluit wordt genomen wordt in de regel eerst een ontwerp besluit 

gepubliceerd, waar inspraak op mogelijk is, zodat een ieder die dat wil op het voorlopige 

besluit kan reageren. Tegen het definitieve besluit kunnen belanghebbenden in een aparte 

procedure bezwaar of beroep aantekenen. Het is echter niet eenvoudig om een goede kri-

tische reactie te formuleren. Ten aanzien van de motivering van keuzes bevatten besluiten 

namelijk veelal onduidelijkheden: standpunten met betrekking tot de gemaakte keuzes ont-

breken in de tekst, uit de argumentatie blijkt niet duidelijk welke alternatieven in het geding 

zijn en welke voor- en nadelen zijn afgewogen, en al helemaal niet op welke manier dat pre-

cies is gebeurd. Dat is bezwaarlijk, want het gaat bij dit soort besluiten om projecten met 

een aanzienlijke maatschappelijke impact en vaak ingrijpende gevolgen voor de omgeving. 

Er is dan ook behoefte aan richtlijnen voor het kritisch beoordelen van argumentatie voor 

gemaakte keuzes. Daarnaast ontbreekt het aan richtlijnen voor het schrijven van dit soort tek-

sten. Voordat dergelijke richtlijnen kunnen worden ontwikkeld, moet eerst duidelijk zijn hoe 

een gemotiveerde keuze in dit activiteitstype kan worden geanalyseerd. Een analyse van het 

standpunt, de argumenten en de onderlinge samenhang maakt het mogelijk de onder delen 

van de argumentatie nauwkeurig te beoordelen. Ook komt aan het licht op welke punten 

een tekst precies onduidelijk kan zijn voor lezers en kunnen op basis daarvan verantwoorde 

schrijfadviezen worden ontwikkeld.
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Deze studie is gericht op de analyse van gemotiveerde keuzes in overheidsbesluiten 

op basis van m.e.r. Uitgegaan wordt van het analyse-instrument dat deel uitmaakt van de 

pragma-dialectische argumentatietheorie, ontwikkeld door Van Eemeren en Grootendorst 

(Van Eemeren en Grootendorst, 1984, 1992, 2004; Van Eemeren, 2010). Een pragma-dialecti-

sche analyse houdt in dat het betoog zo veel mogelijk wordt gereconstrueerd in termen van 

het ideaalmodel van een kritische discussie, dat hierbij als heuristisch en analytisch instru-

ment fungeert. Een belangrijk resultaat is de gereconstrueerde argumentatiestructuur van 

het betoog. Omdat zich bij de analyse van overheidsbesluiten op basis van m.e.r. specifieke 

problemen voordoen, is het nodig het pragma-dialectisch analyse-instrument te verfijnen en 

toe te spitsen op het activiteitstype.

In deze studie wordt een gecontextualiseerde precisering van het pragma-dialectisch 

analyse-instrument tot stand gebracht waarmee argumentatie voor een keuze in een op 

milieueffectrapportage gebaseerd overheidsbesluit op een verantwoorde manier kan wor-

den geanalyseerd. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan het pragma-dialectisch 

onderzoek naar argumentatie in institutionele contexten door te laten zien hoe het analyse-

instrument op een effectieve manier kan worden gecontextualiseerd voor een specifiek argu-

mentatief activiteitstype. Daarnaast kan een gepreciseerd analyse-instrument dienen als 

vertrekpunt voor de ontwikkeling van een beoordelingsmethode en schrijfadviezen voor de 

argumentatieve praktijk. 

In overheidsbesluiten worden meestal achtereenvolgens meer keuzes gemaakt en gemo-

tiveerd; er worden dus meer standpunten met betrekking tot een keuze gepresenteerd. Deze 

studie beperkt zich tot de reconstructie van de afzonderlijke standpunten en de ondersteu-

nende argumentatie. De manier waarop de standpunten deel uitmaken van een grotere argu-

mentatiestructuur van het volledige besluit, blijft buiten beschouwing. Een andere beperking 

is dat de studie gericht is op besluiten waarvoor de oorspronkelijke m.e.r.-regeling uit 1986 

(en de bijbehorende uitvoeringsregeling uit 1987) van kracht was. Het analyse-instrument is 

gecontextualiseerd voor de institutionele context volgens die wettelijke regeling. 

De gecontextualiseerde precisering wordt op twee manieren gerealiseerd. Eerst wordt in 

het theoretische deel (hoofdstuk 2-5) het pragma-dialectisch ideaalmodel gepreciseerd in de 

vorm van een ‘analysestructuur’ voor argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten over 

m.e.r.-plichtige projecten die bij de analyse als leidraad kan fungeren. In het empirische deel 

(hoofdstuk 6-9) vindt een precisering plaats van de tools die in de pragma-dialectiek beschik-

baar zijn voor de uitvoering van de analyse. De toepassing van de analysestructuur wordt hier 

kwalitatief onderzocht aan de hand van een corpus met overheidsbesluiten. 

In het theoretische deel wordt eerst nagegaan welke factoren die samenhangen met de insti-

tutionele context van ‘besluiten op basis van m.e.r.’ moeten worden opgenomen in een gecon-

textualiseerd analyse-instrument (hoofdstuk 2). De institutionele context wordt gevormd 

door twee procedures, een besluitvormingsprocedure en de m.e.r.-procedure, die parallel aan 

elkaar en geïntegreerd met elkaar verlopen. Een argumentatieve karakterisering maakt duide-

lijk dat het activiteitstype een rol speelt in argumentatieve discussies die in de geïntegreerde 

procedure worden gevoerd tussen het bevoegd gezag en andere actoren, onder meer de ini-

tiatiefnemer, adviseurs en insprekers. Centraal staat de vraag of de voorgenomen activiteit al 

dan niet mag of moet worden uitgevoerd op een bepaalde plaats en volgens een bepaalde uit-

voeringswijze. In het besluit (en ook al in het ontwerpbesluit) neemt het bevoegd gezag hier-

over een standpunt in, wat een (voorlopige) beslechting betekent van het verschil van mening 
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en tegelijkertijd de potentiële start van nieuwe discussies in bezwaar- of beroepsprocedures. 

De procedures stellen eisen aan het besluit, de daarin gepresenteerde keuzes en de argumen-

tatie voor die keuzes. De keuzes kunnen betrekking hebben op het al dan niet doorgaan van 

de activiteit, de plaats van de activiteit en de uitvoeringswijze. In de argumentatie voor de 

gemaakte keuzes dient het bevoegd gezag onder meer aan te geven wat is overwogen ten 

aanzien van de milieugevolgen van de beschouwde alternatieven, zoals die zijn beschreven 

in het MER. Institutionele vereisten kunnen vanuit een discussieperspectief worden gezien 

als procedurele uitgangspunten, die bij de reconstructie van de argumentatie in acht moeten 

worden genomen. Deze vereisten en andere institutionele factoren moeten worden opgeno-

men in het analyse-instrument.

Vervolgens wordt, uitgaande van de pragma-dialectische argumentatietheorie, een glo-

bale structuur opgesteld die bij de analyse van argumentatie voor een keuze als leidraad 

kan dienen (hoofdstuk 3). Het argumentatieschema voor pragmatische argumentatie biedt 

hiervoor aanknopingspunten. Van pragmatische argumentatie is sprake als er in een stand-

punt een bepaald doel of een bepaalde handelwijze wordt aanbevolen (of afgeraden) en de 

argumentatie bestaat uit het noemen van (on)gunstige effecten of consequenties van het te 

bereiken doel of van de uit te voeren handelwijze. In het argumentatieschema zelf is geen 

afweging opgenomen van positieve en negatieve effecten of van verschillende middelen. 

Schellens (1985) heeft in een uitgebreid standaardschema voor pragmatische argumentatie 

de mogelijkheid van een afweging in een aantal premissen uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan 

van een gedragsregel die neerkomt op een kosten-batenanalyse: uit een gegeven aantal alter-

natieven verdient die actie de voorkeur die tegen de geringste kosten de hoogste baten ople-

vert; daarnaast moeten alternatieven uitvoerbaar en toelaatbaar zijn. Keuzes kunnen echter 

ook volgens andere gedragsregels of ‘beslisregels’ worden gemaakt. Er kan bijvoorbeeld wor-

den gekozen voor het alternatief dat op het grootste aantal criteria het meest gunstig is. In 

de globale analysestructuur die wordt opgesteld voor argumentatie voor een keuze, wordt 

daarom niet uitgegaan van één specifieke beslisregel, maar van de mogelijkheid om argumen-

tatie op basis van verschillende beslisregels te reconstrueren. De structuur bestaat uit een 

hoofdstandpunt waarin een keuze uit alternatieven naar voren wordt gebracht, argumentatie 

met betrekking tot de afweging van alternatieven en de daarbij gehanteerde beslisregel, en 

subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven.

De analysestructuur wordt nader gepreciseerd aan de hand van inzichten in systematisch 

beslissen, afkomstig uit de psychologische besliskunde (hoofdstuk 4). In de process tracing-

benadering brengt men aan de hand van procedurele eigenschappen van het beslisproces 

de stappen in kaart die beslissers zetten bij het maken van een keuze. De procedurele eigen-

schappen van een beslisproces hangen op een systematische manier met elkaar samen. Uit 

onder meer de aard van de gebruikte informatie (het meetniveau), de hoeveelheid informatie 

die wordt verwerkt en de volgorde waarin dat gebeurt (per alternatief of per beoordelings-

criterium), kan worden afgeleid welke strategie een beslisser volgt en welke beslisregel hij 

hanteert. Saris en Gallhofer (o.a. 1996) hebben dergelijke inzichten toegepast bij de analyse 

van teksten over politieke beslissingen, met als doel de gehanteerde beslisregel te reconstru-

eren. Hun aanpak biedt aanknopingspunten voor de uitwerking van de analysestructuur, 

maar maakt ook duidelijk dat de relatie tussen argumentatie en beslisinzichten moet wor-

den verhelderd en dat preciezere, tekstanalytische aanwijzingen voor de reconstructie nodig 

zijn. Op basis van deze besliskundige inzichten wordt een algemene beslisprocedure opge-

steld in de vorm van een model voor systematisch beslissen, die wordt geïntegreerd in de 
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analysestructuur. Argumentatie gebaseerd op de systematische toepassing van een bepaalde 

beslisregel kan een concrete invulling van deze structuur vormen.

Vervolgens wordt de analysestructuur aan de hand van de eerder geïnventariseerde insti-

tutionele factoren uitgewerkt tot een analysestructuur voor argumentatie voor een keuze in 

overheidsbesluiten in de context van m.e.r. (hoofdstuk 5). De analysestructuur heeft de vorm 

van een schematisch overzicht met drie niveaus: het standpunt met betrekking tot de keuze, 

de argumentatie met betrekking tot de beslisregel en de subargumentatie met betrekking tot 

de voor- en nadelen van de afgewogen alternatieven. De argumentatie met betrekking tot de 

beslisregel bestaat uit een argument waarin de afweging wordt weergegeven in de vorm van 

een ‘toetsingsresultaat’ en een verzwegen argument met een beslisregel die het verband aan-

geeft tussen het toetsingsresultaat en de gemaakte keuze. De subargumentatie met betrek-

king tot de voor- en nadelen bestaat uit verschillende onderdelen. Er is een argument waarin 

wordt aangegeven welke criteria worden gehanteerd en er zijn argumenten die betrekking 

hebben op de rol van die criteria: er kan een gewichtverdeling aan de criteria zijn toegekend 

of er kunnen ten aanzien van de criteria eisen zijn gesteld waaraan de alternatieven moeten 

voldoen. Een essentieel onderdeel vormen de argumenten waarin de beoordelingen van de 

alternatieven op de criteria kenbaar worden gemaakt. De beoordelingen worden weer onder-

steund door sub(sub)argumentatie met betrekking tot informatie over de alternatieven. Per 

niveau zijn de relevante onderdelen uitgewerkt, evenals de wijze waarop de onderdelen en 

ook de argumenten op de verschillende niveaus kunnen samenhangen in een structuur. Per 

onderdeel zijn de samenstellende componenten onderscheiden en is een standaardvorm 

beschikbaar die het mogelijk maakt om het onderdeel op een eenduidige en uniforme manier 

te reconstrueren. De onderdelen zijn gepreciseerd aan de hand van de eerder geïnventari-

seerde relevante institutionele vereisten. Bij de te hanteren criteria wordt bijvoorbeeld aan-

gegeven dat hiertoe in ieder geval milieu criteria behoren. De integratie van institutionele 

vereisten en andere factoren in de analysestructuur maakt het mogelijk om tot een precieze 

reconstructie te komen die recht doet aan de praktijk.

In het empirische gedeelte van de studie wordt besproken op welke manier de analysestruc-

tuur kan worden toegepast op overheidsbesluiten uit de praktijk. De toepassing wordt onder-

zocht aan de hand van een corpus bestaande uit overheidsbesluiten over zeven projecten 

waarvoor een m.e.r. is uitgevoerd volgens de oorspronkelijke regeling. Het tekstmateriaal 

betreft besluiten over verschillende soorten activiteiten, op het gebied van infrastructuur, 

afvalverwerking, bedrijventerreinen, woningbouw en energiewinning. De besluiten maken 

deel uit van verschillende besluitvormingsprocedures en zijn genomen door diverse over-

heidsinstanties. In de besluiten staat steeds een ruimtelijke keuze centraal, dat wil zeggen 

een locatiekeuze (bijvoorbeeld voor een woningbouwproject of een bedrijventerrein) of een 

tracékeuze (bijvoorbeeld voor de aanleg van een weg of een spoorlijn). Daarnaast is gebruik 

gemaakt van documenten die in diezelfde institutionele context een rol spelen, waaronder het 

MER. De toepassing van de analysestructuur wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden 

uit het tekstmateriaal.

Per onderdeel van argumentatie voor een keuze worden procedurele aanwijzingen opge-

steld die duidelijk maken hoe – met de analysestructuur als leidraad – de reconstructie op ver-

antwoorde wijze kan worden uitgevoerd. Bij de reconstructie moet gebruik worden gemaakt 

van aanwijzingen uit diverse soorten bronnen: de tekst (de betogende passage waarin de 

keuze wordt gemotiveerd), de micro-context (de rest van het document), de macro-context (de 
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institutionele context, waarvan de institutionele vereisten in de analysestructuur zijn opgeno-

men) en de intertekstuele context (documenten gerelateerd aan de m.e.r.-procedure en aan 

de besluitvormingsprocedure). Daarnaast moet worden nagegaan op welke manieren er in 

een besluit strategisch wordt gemanoeuvreerd. Het bevoegd gezag maakt een strategische 

selectie uit het topisch potentieel, stemt de tekst zo goed mogelijk af op de voorkeuren van 

het publiek en past effectieve presentatiemiddelen toe. De mogelijkheden die het heeft om 

hierin keuzes te maken zijn specifiek voor het argumentatief activiteitstype ‘overheidsbesluit 

op basis van m.e.r’. De constatering dat het bevoegd gezag een strategische keuze maakt kan 

een bevestiging vormen van een gemaakte reconstructie of een reden zijn om die te verfijnen 

of aan te passen. Ook leidt het tot een betere en meer genuanceerde verantwoording van de 

reconstructie.

In de analyse worden eerst de standpunten gereconstrueerd waarin een keuze uit alter-

natieven wordt uitgedrukt (hoofdstuk 6). Vastgesteld moet worden welke keuzes in de tekst 

worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de procesmatige presentatie die 

besluiten kenmerkt. Verder moet worden vastgesteld met betrekking tot welke keuzes de 

schrijver precies een standpunt inneemt. De componenten van standpunten met betrekking 

tot een keuze kunnen worden gereconstrueerd met behulp van aanwijzingen in de tekst en de 

verschillende soorten context. Een tekstuele formulering als ‘de voorkeur hebben’ is bijvoor-

beeld een duidelijke indicatie dat er sprake is van een keuzecomponent. Aanvullend kan het 

herkennen van strategische manoeuvres aanwijzingen voor de reconstructie opleveren. Als 

bijvoorbeeld een keuze onduidelijk wordt gepresenteerd, kan dat soms worden gezien als een 

poging om te ‘verhullen’ dat een bepaald alternatief is gekozen of dat bepaalde alternatieven 

in het proces zijn afgevallen. Met deze tactiek probeert een schrijver te voorkomen dat kritisch 

op de gemaakte keuze wordt gereageerd. De strategische presentatie vormt in dat geval een 

aanwijzing voor de reconstructie en leidt tot een betere verantwoording ervan.

Als de keuzes zijn gereconstrueerd, moet vervolgens per keuze een reconstructie plaats-

vinden van de subargumentatie met betrekking tot de voor- en nadelen van de alternatieven 

(hoofdstuk 7). De subargumenten worden – net als de keuzes – vaak op een procesmatige 

manier gepresenteerd, waarbij er stap voor stap naar een keuze wordt toegewerkt. Bij de 

reconstructie is de beslissystematiek zoals die is opgenomen in de analysestructuur leidend: 

er wordt uitgegaan van een beoordeling aan de hand van een vaste set criteria en volgens 

een systematische aanpak. Met behulp van aanwijzingen in de tekst en de context kan een 

reconstructie plaatsvinden van de verschillende onderdelen: de criteria, de beoordelingen 

van de alternatieven op de criteria en de ondersteunende informatie over de alternatieven. 

Als bijvoorbeeld voorin het besluit een vergelijkingstabel is opgenomen met de resultaten 

uit het MER, biedt deze tabel micro-contextuele aanwijzingen voor de reconstructie van de 

criteria en de informatie over de alternatieven. Daarnaast moet worden gelet op strategi-

sche manoeuvres. Mogelijke tactieken zijn onder meer het vergroten van een voordeel van 

het gekozen alternatief door een versterkende formulering te kiezen die een enigszins geflat-

teerde voorstelling van zaken geeft, en het verkleinen of ‘verhullen’ van een voordeel van een 

niet-gekozen alternatief, bijvoorbeeld door dit voordeel impliciet te laten. Aanwijzingen voor 

dergelijke strategische keuzes kunnen bijdragen aan een preciezere en beter verantwoorde 

reconstructie. Het resultaat is een overzicht met de subargumenten in de vorm van beoorde-

lingen – voor- en nadelen – per alternatief. Een precieze structuur van de subargumentatie 

kan pas worden opgesteld als ook de gehanteerde beslisregel is gereconstrueerd.
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Na de reconstructie van standpunten en subargumentatie dient per keuze de argumenta-

tie met betrekking tot de beslisregel te worden gereconstrueerd (hoofdstuk 8). De onderdelen 

van de argumentatie zijn in de besluiten veelal impliciet en de aanwijzingen voor de recon-

structie weinig nauwkeurig. Dit leidt ertoe dat de reconstructie van de beslisregel stap voor 

stap tot stand moet komen op basis van een combinatie van aanwijzingen. Het overzicht met 

gereconstrueerde beoordelingen dient hierbij als vertrekpunt. Hieruit kunnen eigenschappen 

van de gevolgde beslisprocedure worden afgeleid. Vastgesteld wordt of de criteria een speci-

ale rol spelen: er kan sprake zijn van een gewichtverdeling over de criteria of van een toetsing 

aan eisen. Ook wordt bepaald of de beslisregel al dan niet compensatorisch van aard is. Bij 

compensatorische beslisregels kunnen ongunstige beoordelingen van een alternatief door 

gunstige beoordelingen worden gecompenseerd; alle beoordelingen maken dan in principe 

deel uit van de subargumentatie. Bij niet-compensatorische beslisregels is de keuze gebaseerd 

op een bepaald type beoordeling dat een alternatief heeft op een bepaald type criterium; in 

dat geval maken de beoordelingen niet allemaal of niet allemaal op dezelfde manier deel uit 

van de subargumentatie. Aanwijzingen kunnen ten slotte ook uit strategische keuzes worden 

afgeleid. Als bijvoorbeeld een onderdeel van de argumentatie impliciet is of niet eenduidig 

is geformuleerd, kan dat worden verklaard als een tactiek om te ‘verhullen’ hoe de afweging 

exact heeft plaatsgevonden. Een andere tactiek is de afweging wat rooskleurig voor te stellen, 

door ten onrechte te suggereren dat met alle belangen of alle voor- en nadelen rekening is 

gehouden. Uit een combinatie van aanwijzingen kan een beslisregel worden afgeleid waaraan 

de schrijver gebonden kan worden geacht. Vervolgens wordt – aan de hand van de analyse-

structuur – de definitieve argumentatiestructuur opgesteld.

Ten slotte wordt de toepassing van het gepreciseerde en gecontextualiseerde analyse-

instrument gedemonstreerd aan de hand van de casus Rijksweg 73-Zuid (hoofdstuk 9). Deze 

casus betreft de aanleg van een wegverbinding op de oever van de Maas tussen Venlo en Sint 

Joost. Er vindt een analyse plaats van twee besluiten van verschillende ministers van Verkeer 

en Waterstaat: de ene minister koos voor de aanleg van een snelweg op de oostoever van 

de Maas, de andere voor een snelweg op de westoever. De ministers baseerden hun besluit 

beiden onder meer op de projectnota/MER. Aan de hand van de analysestructuur worden de 

standpunten met betrekking tot een keuze, de subargumentatie met betrekking tot de voor- 

en nadelen en de argumentatie met betrekking tot de beslisregel gereconstrueerd. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van zowel tekstuele aanwijzingen als aanwijzingen in de verschil-

lende soorten context. De macro-contextuele aanwijzing dat het wettelijk verplicht is om 

het milieu gewicht te geven in de afweging is bij een van de besluiten bijvoorbeeld cruciaal 

voor de reconstructie van de beslisregel en de subargumentatie met de voor- en nadelen. Met 

behulp van het concept strategisch manoeuvreren zijn bepaalde onduidelijkheden te verkla-

ren. In het ene besluit worden bijvoorbeeld nadelen verhuld, in het andere besluit worden 

voordelen sterker aangezet. Dit inzicht leidt tot een betere verantwoording van de analyse. De 

reconstructie van de argumentatie laat zien dat de ministers de beschikbare informatie ieder 

op een eigen wijze afwegen en daarbij verschillende beslisregels hanteren. De casus demon-

streert hoe het gepreciseerde analyse-instrument moet worden toegepast bij de reconstructie 

van argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten op basis van m.e.r. De analysestruc-

tuur, de verschillende soorten aanwijzingen in tekst en context en daarnaast aandacht voor 

strategisch manoeuvreren maken het mogelijk om op systematische wijze tot een verant-

woorde reconstructie van de argumentatiestructuur te komen.
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Summary

The goal of this study is to precizate the pragma-dialectical instrumentation of analysis 

by refining it for the reconstruction of argumentation in support of a choice in govern-

mental Records of Decision (ROD) for which an Environmental Impact Assessment (EIA) was 

conducted. Environmental Impact Assessment is a process employed by the authorities when 

proposals are submitted by the government or a private project proponent that may cause 

serious damage to the environment, such as the construction of a residential area, a windmill 

park or a large infrastructure project. The project proponent of such a proposal must – in 

parallel to one of the mandatory decision-making procedures – go through the EIA proce-

dure, in which research will be conducted to ascertain what possible effects the proposal and 

any relevant alternatives may have on the environment. Findings are reported in an Environ-

mental Impact Statement (EIS), which the ‘competent authority’ (the governmental agency 

charged with the decision-making) is obliged to use when deciding between the alternatives 

evaluated. The decision is announced and motivated in a public document which must specify, 

amongst other things, in which way the different alternatives and the information about the 

environment were taken into consideration.

The governmental Record of Decision for which an Environmental Impact Assessment was 

conducted – in short, the ‘ROD based on EIA’ – is a document that may be regarded as an argu-

mentative activity type: a communicative situation with an argumentative character that is 

conventionalized through a certain set of institutional demands and restrictions. The RODs 

fulfil a function in the institutional context of decision-making based on EIA, in which the 

texts must meet specific demands. In an ROD, standpoints are adopted pertaining to decisions 

taken and the choices that led to that decision. As such, these choices must be motivated 

according to certain rules.

Before a definitive decision is made, it is standard practice that a draft ROD is published to 

allow anyone who wishes to respond to the preliminary decision to have their say. Any parties 

concerned may object to or appeal a definitive ROD in a separate procedure. However, formu-

lating a proper, critical response is far from simple. In regard to the motivation of choices, 

RODs often contain ambiguities: standpoints concerning choices made are missing from the 

text, the argumentation does not clarify which alternatives were scrutinized and which pros 

and cons were weighed. In addition, the manner in which this assessment was conducted, 

is seldom made explicit. This is undesirable, since these kinds of ROD are usually concerned 

with projects that may have a considerable negative impact on surrounding environment and 

on local communities. As such, there is a need not only for guidelines with which to critically 

evaluate the argumentation pertaining to the choices made, but also for writing this type of 

text. Before any such guidelines may be developed, it must first be clarified how argumenta-

tion supporting a choice within this particular activity type may be analyzed. An analysis of 

the standpoint, the arguments and their interrelationship will allow for a precise evaluation 

of the components of the argumentation. Additionally, it will come to light where a text may 

be unclear for the readers, and may form a base upon which sound writing advice may be 

developed.
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This study focuses on the analysis of argumentation in support of a choice in RODs based 

on EIA. The starting point is the instrumentation of analysis that is part of the pragma-dialec-

tical argumentation theory as developed by van Eemeren and Grootendorst (van Eemeren 

and Grootendorst, 1984, 1992, 2004; van Eemeren, 2010). A pragma-dialectical analysis entails 

that the discourse is, as much as possible, reconstructed in terms of the ideal model of a 

critical discussion, which here serves as both a heuristic and analytical instrument. An impor-

tant product of the analysis is the reconstructed argumentation structure of the discourse. 

Because the analysis of RODs based on EIA gives rise to certain specific problems, it is neces-

sary to fine-tune the pragma-dialectical instrumentation for this particular activity type.

In this study, a contextualized precization of the pragma-dialectical instrumentation of 

analysis will be realized with which the argumentation in support of a choice in an ROD based 

on EIA may be systematically analyzed. The aim here is to contribute to pragma-dialectical 

research in argumentation in institutionalized contexts by showing how the instrumenta-

tion of analysis may be effectively contextualized for a specific argumentative activity type. 

Additionally, more precise instrumentation of analysis may serve as a starting point for the 

development of an evaluation method as well as for writing advice for argumentative practice 

in everyday life.

A couple of limitations should be pointed out. In RODs, multiple choices are made and 

motivated in succession; this means that multiple standpoints are presented in regard 

to a choice. This study is restricted to the reconstruction of individual standpoints and the 

supporting argumentation. The way in which the standpoints may be part of a larger argu-

mentation structure of the overall decision is not taken into consideration. Another limitation 

is that the study is focused on RODs for which the original EIA regulations date from 1986 

(and the related implementation regulations from 1987). The instrumentation of analysis is 

contextualized for the institutional context according to those legal regulations.

The contextualized precization will be realized in two ways. First, in the theoretical part of 

this study (Chapters 2-5), the pragma-dialectical ideal model will be refined by converting it 

to an ‘analytic structure’ for argumentation in support of a choice in RODs about projects that 

require an EIA, which may serve as a guideline for the analysis. Second, in the empirical part 

(Chapters 6-9), a refinement of the tools available in pragma-dialectics for performing the 

analysis will be carried out. The application of the analytic structure is studied qualitatively 

using a corpus of RODs.

In the theoretical part, it will first be determined which factors that link to the institutional 

context of ‘RODs based on EIA’ must be included in a contextualized instrumentation of 

analysis (Chapter 2). The institutional context is formed by two procedures that run parallel to 

and are integrated with each other: a decision-making procedure and the EIA procedure. An 

argumentative characterization clarifies that the activity type of ROD plays a part in argumen-

tative discussions that are held in the integrated procedure between the competent authority 

and other actors, among which are the project proponent, advisors and other active partici-

pants. The main issue is whether or not the proposed activity may or must be performed in a 

specific location and in a specified manner that is in accordance with certain stipulations. In 

the ROD (and also already in the draft ROD), the authority adopts a standpoint pertaining to 

the matter, which means that the difference of opinion is (temporarily) resolved, yet has the 

potential to instantiate a new discussion in the form of objections and appeals procedures. 

The relevant procedures make demands on the ROD, the choices presented therein and the 
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argumentation in support of those choices. The choices may pertain to whether or not the 

activity should commence, the location of the activity, and the manner in which it is to be 

performed. In the argumentation in support of the choices made, the competent authority 

is required to indicate what has been taken into consideration regarding the effects on the 

environment of the alternatives studied, as described in the EIS. From the perspective of a crit-

ical discussion, institutional requirements may be regarded as procedural starting points that 

must be taken into consideration in the reconstruction of the argumentation. These require-

ments and other institutional factors must be included in the analytic structure.

Next, a global structure will be established based on the pragma-dialectical argumenta-

tion theory which can serve as a guideline for the analysis of argumentation in support of a 

particular choice (Chapter 3). The argument scheme for pragmatic argumentation provides 

some starting points. Argumentation is considered to be pragmatic when a certain goal or 

course of action is recommended (or discouraged) in the standpoint and the argumentation 

to support that standpoint mentions (dis)advantageous effects or consequences of that goal 

or course of action. The argument scheme itself contains no assessment of positive and nega-

tive effects, or of differing measures. Schellens (1985), in an ‘extended standard scheme for 

pragmatic argumentation’, developed the possibility of such an assessment based on several 

premises. It presumes a rule of conduct which comes down to a cost-benefit analysis: from a 

given number of alternatives, the course of action that delivers the highest possible benefit at 

the lowest possible cost is preferable to any of the other alternatives; additionally, all alterna-

tives must be feasible and permissible. However, choices may also be made according to other 

rules of conduct or ‘decision rules’ (rules a person may use in making a decision). For example, 

a choice may be made for the alternative that scores most favorably on the greatest number 

of criteria. This is why no single decision rule is presumed in the global analytic structure that 

is established for argumentation in support of a choice, but rather the possibility to recon-

struct argumentation based on several decision rules. The structure consists of three levels: 

one main standpoint in which a choice is brought forward from among the alternatives; argu-

mentation pertaining to the assessment of the available alternatives and the decision rule 

utilized; and sub-argumentation pertaining to the pros and cons of the different alternatives.

The analytic structure will be further refined based on insights into systematic decision-

making, derived from theory of choice in psychology (Chapter 4). In the process tracing 

approach, procedural properties of the decision-making process are used to record the steps 

taken by decision-makers in reaching a decision. The procedural properties of a decision-

making process are systematically connected. Based on, among other things, the nature of 

the information utilized (the level of measurement), the amount of information processed 

and the order in which this occurs (per alternative or per evaluation criterion), it is possible to 

deduce the strategy a decision-maker employs and which decision rules are utilized. Gallhofer 

and Saris (i.a. 1996) applied similar insights to the analysis of texts on political decisions with 

the aim of reconstructing the decision rule utilized. Their approach offers some starting points 

for developing the analytic structure, but it also highlights that the relationship between 

argumentation and insights in decision-making needs clarification and that more precise, 

text analytical directions are necessary for the reconstruction of the argumentation. Based on 

these insights from theory of choice, a general decision-making procedure may be established 

in the form of a model for systematic decision-making that is integrated into the analytic 

structure. Argumentation based on the systematic application of a certain decision rule may 

constitute a concrete instantiation of the analytic structure.
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Subsequently, the analytic structure will be extended into an analytic structure for 

argumentation used in support of RODs in the context of EIA, using previously inventoried 

institutional factors (Chapter 5). The analytic structure takes the form of a schematic over-

view consisting of three levels: the standpoint pertaining to the choice, the argumentation 

pertaining to the decision rule and the sub-argumentation pertaining to the pros and cons 

of the alternatives under consideration. The argumentation pertaining to the decision rule 

consists of an argument in which the assessment is represented as a ‘testing result’ and an 

implicit argument containing the decision rule that indicates the connection between the 

testing result and the choice made. The sub-argumentation pertaining to the pros and cons 

consists of various components. There is an argument that denotes which criteria are utilized 

and there are arguments that pertain to the role of the criteria: criteria may be weighted or 

there may be certain demands that the different alternatives must meet. The arguments that 

contain the evaluation of the alternatives with regard to the criteria form an essential compo-

nent and these evaluations are further supported by sub-(sub-)argumentation pertaining to 

information about the alternatives. Per level, the relevant components are expanded upon, as 

well as the way in which the components and arguments on the different levels interrelate 

within a structure. Per component, the constituent parts are differentiated and a standard 

form is available that allows for the unambiguous and uniform reconstruction of the compo-

nent. The components have been made more precise by using the previously inventoried rele-

vant institutional requirements, so that for example, the criteria to be utilized must contain 

environmental criteria. The integration of institutional requirements and other factors into 

the analytic structure allows for a more precise reconstruction that gives a faithful represen-

tation of reality.

The empirical part of the study focuses on the way in which the analytic structure is to be 

applied to RODs in practice. The application is studied using a corpus of existing RODs on 

seven projects for which an EIA was conducted according to the original regulations (from 

1986). The textual material concerns RODs on various types of activities in the areas of infra-

structure, waste disposal, commercial areas, residential housing and electricity generation. 

The RODs are part of various decision-making procedures conducted by various governmental 

authorities. All of the RODs studied were concerned with spatial matters (country and town 

planning), where a decision had to be reached on either a location (for example a residential 

or business area) or a route (such as a road or railway). Other documents that are part of the 

same institutional context were used as well, the most important of which is the EIS. Applying 

the analytic structure is illustrated using examples from the textual material.

Per component of argumentation in support of a choice, procedural directions are estab-

lished that clarify how – using the analytic structure as a guideline – a sound reconstruction 

may be performed. In performing the reconstruction, indications from various sources must 

be utilized: the text (the passage of discourse containing the argumentation supporting the 

choice), the micro-context (the remainder of the document), the macro-context (the insti-

tutional context, the institutional requirements which have been included in the analytic 

structure) and the inter-textual context (documents related to the EIA procedure and the 

decision-making procedure). Additionally, the ways in which strategic maneuvering occurs 

in an ROD must be examined. The competent authority makes a strategic selection from the 

topical potential, attunes the text to audience demand and applies effective presentational 

devices. The possibilities available in making these choices are specific to the argumentative 
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activity type ‘ROD based on EIA’. Determining that the competent authority is making a stra-

tegic choice may serve as either a confirmation of a performed reconstruction or as a reason 

to refine or amend it. Following this approach leads to a better and more nuanced justification 

of the reconstruction.

In the analysis, the standpoints in which a choice among the alternatives is expressed are 

reconstructed first (Chapter 6). It must be determined which choices are made in the text, 

taking into account the ‘process-like’ presentation typical for RODs. Furthermore, the choices 

to which the author adopts a standpoint must be determined. The constituent parts of stand-

points that pertain to a choice may be reconstructed with the help of indications in the text 

and the different kinds of context. A textual formulation such as ‘is/are preferable’, for example, 

is a clear indication of a choice constituent. Additionally, recognizing strategic maneuvers may 

lead to indications for the reconstruction. If, for example, a choice is presented in an unclear 

fashion, this may be regarded as a means of ‘covering up’ that a certain alternative is chosen 

or that certain alternatives were eliminated in the process. An author employing this tactic 

may try to prevent criticism of a choice. In such a case, the strategic presentation serves as an 

indication for the reconstruction and results in a better justification of it.

After the choices have been reconstructed, a subsequent reconstruction must be 

performed of the sub-argumentation pertaining to the pros and cons of the different alterna-

tives (Chapter 7). The sub-arguments are – just like the choices – frequently presented in a 

step-by-step process that works towards making the choice. Here, the leading principle in the 

reconstruction is the decision-making procedure as included in the analytic structure, in which 

it is presumed that an evaluation is based on set criteria and accords to a systematic approach. 

Aided by indications in the text and the context, a reconstruction may be perfomed of the 

different components: the criteria, the evaluations of the alternatives according to the criteria, 

and the supporting information regarding the alternatives. If, for example, a comparison table 

is included in the beginning of the ROD displaying the results of the EIS, this table offers micro-

contextual indications as to the reconstruction of the criteria and the information regarding 

the alternatives. Additionally, attention must be paid to strategic maneuvers. Possible tactics 

include either overstating the advantages of the chosen alternative by selecting formulations 

that somewhat embellish the matter at hand or diminishing or ‘covering up’ of an advan-

tage of an alternative that wasn’t chosen, by for example leaving that particular advantage 

implicit. Indications of these kinds of strategic choices may contribute to a more precise and 

more sound reconstruction. The result of the reconstruction is an overview of the sub-argu-

ments in the form of evaluations – pros and cons – per alternative. A precise structure of the 

sub-argumentation may only be established if and when the decision rule utilized has been 

reconstructed.

After the reconstruction of standpoints and sub-arguments, for every individual choice, 

the argumentation pertaining to the decision rule must be reconstructed. The components of 

the argumentation in the RODs are frequently implicit, and there are few textual indications 

to rely on for the reconstruction. The reconstruction of the decision rule must be established 

step-by-step, based on a combination of indications. The starting point here is the overview of 

reconstructed evaluations from which the utilized decision-making procedure may be derived. 

A determination is made of whether the criteria are weighted or whether the alternatives are 

tested according to a set of requirements. It is also determined whether or not the decision 

rule is of a compensatory nature. Compensatory rules allow for unfavorable evaluations of a 

given alternative to be compensated for by favorable evaluations; in principle, all evaluations 
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are part of the sub-argumentation. In non-compensatory decision rules, the choice is based 

on a specific type of evaluation on a specific type of criterion; in that case, only those evalu-

ations are required in the sub-argumentation. However, authors may use more for strategic 

reasons. Indications may also be derived from strategic choices. If, for example, a component 

of the argumentation is implicit or not formulated unambiguously, this may be explained as a 

tactic to cover up how exactly the pros and cons were weighed. Another tactic is to embellish 

the assessment by falsely suggesting that all interests or all pros and cons were taken into 

account. From a combination of indicators, a decision rule may be derived that the author 

may be deemed to be committed to. Subsequently, the definitive argumentation structure is 

established using the analytic structure.

Finally, the application of the contextualized instrumentation of analysis is demonstrated 

using the case ‘Rijksweg 73-Zuid’ (State/Provincial highway 73-South) (Chapter 9). This case 

concerns the construction of a stretch of road along the bank of the river Maas between the 

towns of Venlo and Sint Joost. An analysis is conducted on two RODs by two different ministers 

of Transport, Public Works and Water Management: one minister chose to construct a highway 

on the east bank of the Maas, the other favored construction on the west bank. Both ministers 

based their decision, among other things, on the project report/EIS. Using the analytic struc-

ture, the standpoints pertaining to a choice, the sub-argumentation pertaining to the pros and 

cons, and the argumentation pertaining to the decision rule are reconstructed. Both textual 

indications and indications in the different types of context are utilized. The macro-contextual 

indication of the legal requirement to weight the environment in the assessment, for example, 

is crucial to the reconstruction of the decision rule and the sub-argumentation containing the 

pros and cons. By employing the concept of strategic maneuvering, certain ambiguities may 

be explained. For example, in the one ROD disadvantages are covered up, while in the other 

ROD advantages are exaggerated. This insight leads to a better justification of the analysis. 

The reconstruction of the argumentation shows that each minister assesses the available 

information in their own way and that they utilize differing decision rules in doing so. The 

case demonstrates how the precizated instrumentation of analysis must be applied in recon-

structing argumentation in support of a choice in RODs based on EIA. The analytic structure, 

the different kinds of indications in the text as well as in the context, combined with the atten-

tion to strategic maneuvering, allow for the creation of a systematic and justifiable recon-

struction of the argumentation structure in this specific institutionalized context.
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BIJLAGE

Geanalyseerde 
overheidsbesluiten

Voor dit proefschrift is een analyse gemaakt van overheidsbesluiten over zeven projecten 

waarvoor een m.e.r. is uitgevoerd. De toepassing van de ontwikkelde analysestructuur wordt 

in de studie geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de volgende besluiten:

Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid:

 – Kamerstukken II, 1993-1994, 23 772, 1. Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid gedeelte Venlo-

Sint Joost en Bijlage 1 en 2.

 – Kamerstukken II, 1994-1995, 23 772, nr. 6. Tracévaststelling rijksweg 73-Zuid gedeelte 

Venlo-Sint Joost. 

Tracévaststelling rijksweg 58:

 – Minister van Verkeer en Waterstaat (1991, 5 december). Brief aan de Tweede Kamer, 

betreffende Tracénota/MER RW 58, gedeelte Schoondijke-Sluis (HW/IWO 110125).

PKB HSL-Zuid:

 – Kamerstukken II, 1995-1996, 22 026, 17. Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorver-

binding Amsterdam-Brussel-Parijs. Planologische Kernbeslissing HSL-Zuid: Deel 3: Kabi-

netsstandpunt en Nota van Toelichting.

Beschikking afvalstortplaats regio Arnhem:

 – Provincie Gelderland (1990). Beschikking d.d. 26 juni 1990, NR. MW89.6427-MW2119 van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland: Afvalstoffenwetvergunning.

Streekplanuitwerking IBF:

 – Provincie Friesland (1995). Streekplanuitwerking Internationaal Bedrijvenpark Friesland, 4 

oktober 1995.

Bestemmingsplan windmolenpark Eemshaven:

 – Gemeente Eemsmond (1994). Ontwerp-bestemmingsplan Windmolenpark-Eemsmond: 

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied-Noord (Eemshaven). Haren: Grontmij 

Advies en Techniek.
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Streekplanherziening woningbouw Zaanstad:

 – Provincie Noord-Holland (1994). Streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, Partiële 

herziening woningbouw Zaanstad (ANZKG 21-03-1994). Vastgesteld door Provinciale 

Staten dd. 21 maart 1994.

Het tekstmateriaal bestaat uit openbare documenten. Om het materiaal gemakkelijker toe-

gankelijk te maken, heb ik de geanalyseerde fragmenten uit deze besluiten opgenomen als 

bijlage in de online versie van dit proefschrift. Deze bijlage kan worden geraadpleegd via de 

website van de Universiteit van Amsterdam: http://dare.uva.nl/home.



Als een overheidsinstantie een beslissing neemt over een plan of project waarvoor een 

milieueffect rapportage is uitgevoerd, zoals de aanleg van een snelweg of een bedrijven-

terrein, motiveert deze instantie de gemaakte keuzes in een besluit. In de argumentatie 

moet onder andere worden aangegeven op welke manier er rekening is gehouden met 

de milieugevolgen van het project en met de onderzochte alternatieven. Uit een moti-

vering blijkt lang niet altijd duidelijk hoe de alternatieven op basis van hun voor- en 

nadelen precies zijn afgewogen. Het doel van deze studie is om het analyse-instrument 

dat in de pragma-dialectische argumentatietheorie is ontwikkeld te preciseren voor de 

analyse van argumentatie voor een keuze in overheidsbesluiten over m.e.r.-plichtige 

projecten. In de studie wordt een analysestructuur opgesteld die als leidraad kan dienen 

bij de reconstructie van argumentatie voor standpunten waarin een keuze wordt gepre-

senteerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van inzichten in de reconstructie van beslis-

regels. De analysestructuur is afgestemd op de specifieke institutionele vereisten die 

gelden voor overheidsbesluiten die zijn gebaseerd op een m.e.r. Daarnaast wordt onder-

zocht hoe de analysestructuur kan worden toegepast bij tekstanalyse. Aan de hand van 

voorbeelden uit overheidsbesluiten en een uitgewerkte casus wordt gedemonstreerd 

hoe met het gepreciseerde instrumentarium een systematische en verantwoorde recon-

structie van argumentatie voor een keuze kan worden verkregen.




