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Summary (Dutch) 
  



 

Beoordeling en management van de sociale effecten van de stedelijke 

transportinfrastructuur projecten 

Een verkenning van de relaties tussen stedelijk bestuur, projectmanagement en 

beoordelingspraktijken in verschillende geografische contexten 

SSaammeennvvaattttiinngg  

Door de snelle bevolkingsgroei in de steden voelen planologen de voortdurende urgentie van 

overheidsinvesteringen in stedelijke en transportinfrastructuur die tegemoet komt aan de 

maatschappelijke behoeften. Door de geografische omvang en complexiteit van steden als Sydney 

en Amsterdam (de steden die in het kader van dit promotieonderzoek zijn bestudeerd), worden 

maatschappelijke doelen niet langer alleen gesteld om tegemoet te komen aan de behoeften van de 

‘stadsbevolking’ als eenheid, maar moet ook rekening worden gehouden met verschillen op 

buurtniveau en tussen regio’s. Na oplevering sluiten de plannen en projecten voor de stedelijke 

transportinfrastructuur echter niet altijd goed aan op de veranderende behoeften van de betrokken 

bevolking op de verschillende ruimtelijke schaalniveaus. Daarom is een effectieve beoordeling en 

management van de sociale effecten van dergelijke projecten steeds noodzakelijker om positieve 

sociale resultaten van megaprojecten op het gebied van stedelijke transportinfrastructuur te 

waarborgen en om rekening te houden met de effecten op het ontwerp van steden. Dit vraagt om 

de toepassing van alternatieve methoden om de sociale gevolgen van megaprojecten op het gebied 

van transport op een eerlijke, rechtvaardige en duurzame manier te beoordelen en te managen, 

zodat deze de samenleving ten goede komen en ertoe kunnen leiden dat sociale aspecten op een 

meer transparante manier bij de planning betrokken worden. Het is daarbij vooral van belang dat 

de negatieve gevolgen voor betrokken bevolkingsgroepen worden herkend en op een open, billijke 

en rechtvaardige manier worden aangepakt. 

Het beoordelen en managen van sociale effecten speelt een belangrijke rol bij de voortdurende 

ontwikkeling van megaprojecten op het gebied van de stedelijke transportinfrastructuur en in 

stedelijke contexten in het algemeen. Sociale effectbeoordeling (Social Impact Assessment – SIA) is 

een internationaal erkend proces en instrument dat kan bijdragen aan een betere aanpak van de 

sociale effecten van transportplanning en andere vormen van projectontwikkeling. De SIA wordt 

gebruikt om de effecten van ontwikkelingsvoorstellen te voorspellen, te beoordelen en te managen 

door vast te stellen wie de belanghebbenden zijn, wat de effecten zijn en welke betekenis deze 

zouden kunnen hebben, maar ook door te kijken welke mitigerende en beheersmaatregelen ingezet 

zouden kunnen worden om de negatieve effecten te verlichten en ten slotte te bepalen welke acties 

de positieve gevolgen van de projecten kunnen versterken. In de praktijk worden SIA’s vaak 

gecombineerd met een milieueffectrapportage (Environmental Impact Assessment – EIA) om tot 

een geïntegreerde milieu- en sociale effectrapportage (Environmental and Social Impact Assessment 
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transportinfrastructuur projecten 

Een verkenning van de relaties tussen stedelijk bestuur, projectmanagement en 

beoordelingspraktijken in verschillende geografische contexten 
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sociale effecten van transportplanning en andere vormen van projectontwikkeling. De SIA wordt 

gebruikt om de effecten van ontwikkelingsvoorstellen te voorspellen, te beoordelen en te managen 

door vast te stellen wie de belanghebbenden zijn, wat de effecten zijn en welke betekenis deze 

zouden kunnen hebben, maar ook door te kijken welke mitigerende en beheersmaatregelen ingezet 

zouden kunnen worden om de negatieve effecten te verlichten en ten slotte te bepalen welke acties 

de positieve gevolgen van de projecten kunnen versterken. In de praktijk worden SIA’s vaak 

gecombineerd met een milieueffectrapportage (Environmental Impact Assessment – EIA) om tot 

een geïntegreerde milieu- en sociale effectrapportage (Environmental and Social Impact Assessment 
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OOppzzeett  vvaann  hheett  oonnddeerrzzooeekk  

Het onderzoek bestond uit drie conceptuele lijnen: (1) Social Impact Assessment (SIA), (2) 

management van effecten en follow-up, en (3) management van megatransportprojecten. Aan de 

hand van deze lijnen werd het onderzoek opgezet en werden de onderzoeksresultaten 

georganiseerd en geanalyseerd. Dit proefschrift is ingebed in het vakgebied van de stedelijke 

geografie en bekijkt de complexe sociale en ruimtelijke relaties tussen de beroepspraktijk, het 

bestuur (governance) en de maatschappij in de stedelijke omgeving op de verschillende ruimtelijke 

schaalniveaus door een geografische bril.  

In dit proefschrift worden de praktijk van SIA en ruimtelijke ordening in de stedelijke context 

bestudeerd aan de hand van drie casestudies die in Sydney en Amsterdam zijn uitgevoerd. SIA is 

hierin zowel instrument als proces, zoals bepleit door SIA-wetenschappers. Er wordt voortgebouwd 

op de bevindingen van een pilotonderzoek, waarin de beperkingen van de SIA-praktijk in de 

stedelijke context van Sydney werden vastgesteld. Aangezien in besluitvormingsprocessen voor 

formele goedkeuring niet altijd gebruik wordt gemaakt van SIA, wordt ook gekeken naar 

stedenbouwkundige planning en de besluitvormingsprocessen in bredere zin. In het onderzoek zijn 

relaties in de stedelijke geografische context onderscheiden en onderzocht die van invloed kunnen 

zijn op de manier waarop sociale effecten bij de ontwikkeling van transportinfrastructuur worden 

beoordeeld en meegenomen.  

Het doel van dit proefschrift is als volgt: 

Het vergroten van het inzicht in de beoordeling en het managen van sociale effecten en de daarmee 

samenhangende besluitvormingsprocessen bij het management van stedelijke 

transportinfrastructuur, om daarmee de maatschappelijke resultaten te verbeteren en de voordelen 

voor de samenleving te waarborgen. 

Om dit doel te bereiken en het onderzoeksprobleem aan te pakken, werden een onderzoeksvraag 

en vier deelvragen opgesteld. De onderzoeksvraag luidt: 

Hoe worden de sociale effecten van grote infrastructuurprojecten voor stedelijk transport beïnvloed 

door hun geografische context en door de praktijk van het beoordelen en managen van effecten? 

Hierbij wordt ook meegenomen hoe de beroepspraktijk, uitgaande van de geconstateerde 

beperkingen, verbeterd kan worden. De vier deelvragen die bijdragen aan de beantwoording van 

de hoofdvraag zijn de volgende: 

 

– ESIA) te komen, hoewel sociale aspecten daarbij in het verleden doorgaans slechts een 

ondergeschikte rol hebben gespeeld. De methoden die in SIA worden toegepast, zoals vastgelegd 

in internationale good practice richtlijnen, komen uit de sociale wetenschappen en omvatten 

effectieve manieren om de belanghebbenden voorafgaand aan een besluit bij het 

beoordelingsproces te betrekken. In het onderzoeksgebied en de praktijk van SIA wordt 

meegenomen dat sociale veranderingsprocessen, effecten en het managen ervan zich op 

verschillende geografische schaalniveaus afspelen, van wijk tot stad en regio, zowel tijdens de duur 

van projecten als daarna. De follow-up is een essentiële stap in het SIA-proces, met name om 

duurzame resultaten te waarborgen en onzekerheid in het planningsproces beheersbaar te houden. 

Helaas zijn de ondersteunende plannings- en bestuursprocessen die op ruimtelijke schaalniveaus 

en in de verschillende fases nodig zijn voor de effectieve uitvoering van SIA’s lang niet altijd 

aanwezig. Degenen die de SIA’s uitvoeren, staan vaak voor praktische, politieke, methodologische 

en technische uitdagingen als ze proberen good practices te implementeren om op de verschillende 

ruimtelijke schaalniveaus gunstige maatschappelijke resultaten te bereiken. Dit kan problemen 

opleveren, vooral wanneer infrastructuurprojecten voor stadsvervoer aanzienlijke positieve en 

negatieve sociale gevolgen hebben die onvoldoende zijn doordacht, beoordeeld en gemanaged, met 

alle negatieve en oneerlijke maatschappelijke gevolgen van dien. Dit is het probleem waar dit 

onderzoek op gericht is. 

In dit proefschrift worden de verschillende manieren verkend waarop het bestuur (governance) en 

het management van grote transportinfrastructuurprojecten in complexe stedelijke omgevingen de 

uitdaging aangaan om inzicht te krijgen in de sociale effecten van deze projecten. De beoordeling 

en het managen van de sociale effecten, de besluitvorming tijdens de planning, uitvoering en de 

oplevering van infrastructuurprojecten voor het stedelijk vervoer worden geëvalueerd. In dit 

onderzoek wordt specifiek ingegaan op de relaties in de stedelijke omgeving tussen de beoordeling 

en het managen van de sociale effecten, de follow-up en het projectmanagement van mega 

transportprojecten. 

Aan de hand van drie voorbeeldcases in twee geografische contexten – de Parramatta Rail Link 

(PRL, Sydney, Australië), de South West Rail Link (SWRL, Sydney) en de Noord/Zuid metrolijn 

(NZL, Amsterdam) – wordt inzicht gegeven in de beoordeling en het managen van sociale effecten 

die relevant zijn voor snel verstedelijkende en dichtbevolkte omgevingen in geavanceerde 

economieën waar vraag is naar nieuwe en/of verbeterde infrastructuur. In dit proefschrift wordt 

geconcludeerd dat er behoefte is aan de uitvoering van goede SIA’s, managementplannen voor 

sociale effecten en follow-up programma’s om de effecten van projecten te identificeren en te 

adresseren, en de maatschappelijke resultaten te verbeteren. Voor een effectieve uitvoering moeten 

planologen echter ook rekening houden met het spanningsveld tussen de bestuurlijke prioriteiten 

op de verschillende schaalniveaus, van stadswijk tot stad als geheel en het gebied daarbuiten.   
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BBeellaannggrriijjkkssttee  bbeevviinnddiinnggeenn  

Deelvraag 1  

Bij de beoordeling en het managen van sociale effecten voor het onderbouwen van de 

besluitvorming hebben de gevonden sterke punten te maken met de voordelen van de uitvoering 

van SIA’s in overeenstemming met de good practices en de theorie. In de meest gebruikte methoden 

voor de planning van het transport – technische gemodelleerde benaderingen – werden de volgende 

zwakke punten geconstateerd: het niet adequaat in kaart brengen van sociale effecten, het niet in 

aanmerking nemen van verdelingseffecten en het niet onderbouwen van besluitvorming over 

sociale aspecten. Een vaak geconstateerde tekortkoming die specifiek is voor de SIA-praktijk was 

de gebrekkige uitvoering van de follow-up van effectmanagementstrategieën na verkregen 

goedkeuring. 

Deelvraag 2 

Hoewel uit iedere casestudy specifieke lessen getrokken kunnen worden, kwamen er vier 

belangrijke bevindingen naar voren die in alle gevallen (PRL, SWRL en NZL) van invloed waren op 

de beoordeling en het managen van sociale effecten:  

1. Er is een spanningsveld tussen prioriteiten op nationaal/regionaal niveau en op 

stadsniveau enerzijds en lokale projectbelangen anderzijds. Het spanningsveld tussen 

projectbeheer en stedelijk bestuur, en de tekortkomingen bij het managen van dat 

spanningsveld, hebben directe gevolgen voor de kosten, het tijdpad en de 

doeltreffendheid, maar versterken ook de sociale effecten, en hebben een negatieve 

invloed op mogelijke positieve sociale effecten en het algemeen belang.  

2. Transportinfrastructuur planning en besluitvormingsprocessen worden gemakkelijk 

gepolitiseerd door machtsverhoudingen, publieke opinies, budgetten, 

beleidsprioriteiten en politieke belangen. Deze overwegingen zijn van invloed op hoe 

en wanneer er bij de planning en besluitvorming over transportinfrastructuurprojecten 

al dan niet rekening wordt gehouden met sociale aspecten en het algemeen belang.  

3. De lange plannings- en opleveringstermijnen van transportprojecten maakten het 

lastiger voor de uitvoerenden om de effecten te beoordelen en voor de overheden om 

de effecten op termijn te beheren.  

4. Publiekparticipatie en de aandacht voor sociale aspecten moeten in een vroeg stadium 

van het planningsproces ingepland worden om er besluitvorming over alternatieven op 

te kunnen baseren en om prioriteiten te kunnen stellen voor de duur van het project en 

daarna. 

 

 

1. Deelvraag 1: Wat zijn de sterke en zwakke punten in de beoordeling en het managen van 

sociale effecten die de overheidsbesluitvorming op het gebied van stedelijke 

transportinfrastructuur in een stedelijke geografische context al dan niet beïnvloeden? 

2. Deelvraag 2: Welke lessen kunnen worden getrokken uit de drie internationale 

voorbeelden van de beoordeling en het managen van sociale effecten van door de overheid 

geleide stedelijke transportprojecten? 

3. Deelvraag 3: Hoe kunnen de lessen die uit de voorbeelden worden getrokken, worden 

toegepast op andere stedelijke contexten en transportprojecten om tot betere 

besluitvorming te komen ten behoeve van de samenleving? 

4. Deelvraag 4: Wat zijn de werkwijzen op het gebied van effectbeoordeling en adaptief 

management die momenteel worden toegepast voor bestuurs-, project- en procesaspecten, 

maar die ook kunnen worden toegepast in de follow-up van de sociale effecten van 

stedelijke transportprojecten? 

Voor dit onderzoek werd gekozen voor een multimethodische, kwalitatieve casestudy-aanpak. Er 

werd onder meer gebruik gemaakt van de volgende methoden: literatuurstudie, analyse van 

project- plannings- en beleidsdocumenten, veldonderzoek, semi-gestructureerde interviews, 

workshops en focusgroepen. Er werd voor deze aanpak gekozen omdat deze de gedetailleerde 

verkenning van praktijkvoorbeelden van infrastructuurontwikkeling vergemakkelijkte, met name 

van de wijze waarop en de reden waarom het onderzoeksprobleem in de praktijk voorkomt.  

Het pilotonderzoek naar de Parramatta Rail Link (PRL) werd uitgevoerd aan Macquarie University 

in Sydney, Australië. De gehanteerde aanpak werd uitgebreid om een vergelijking met andere cases 

mogelijk te maken. Er was voor de PRL gekozen omdat Macquarie University een van de stations 

langs de geplande spoorlijn zou worden. Het project werd ook gekozen omdat er na de beoordeling 

van het project voldoende tijd was verstreken om te kunnen evalueren of de voorgestelde 

managementstrategieën effectief waren geweest.  

Vervolgens werden er twee aanvullende casestudies geselecteerd: de South West Rail Link (Sydney, 

Australië) en de Noord/Zuidlijn (Amsterdam). Aan de hand van deze voorbeelden konden de 

bevindingen van het pilotonderzoek in andere stedelijke omgevingen verder onderzocht worden. 

De keuze voor drie casestudy’s begrensde het project, maar maakte het ook mogelijk om een 

vergelijking te trekken tussen situaties die in geografisch en politiek opzicht en in de ontwikkeling 

van de projectinfrastructuur verschilden. 
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de gebrekkige uitvoering van de follow-up van effectmanagementstrategieën na verkregen 

goedkeuring. 

Deelvraag 2 

Hoewel uit iedere casestudy specifieke lessen getrokken kunnen worden, kwamen er vier 

belangrijke bevindingen naar voren die in alle gevallen (PRL, SWRL en NZL) van invloed waren op 

de beoordeling en het managen van sociale effecten:  

1. Er is een spanningsveld tussen prioriteiten op nationaal/regionaal niveau en op 

stadsniveau enerzijds en lokale projectbelangen anderzijds. Het spanningsveld tussen 

projectbeheer en stedelijk bestuur, en de tekortkomingen bij het managen van dat 

spanningsveld, hebben directe gevolgen voor de kosten, het tijdpad en de 

doeltreffendheid, maar versterken ook de sociale effecten, en hebben een negatieve 

invloed op mogelijke positieve sociale effecten en het algemeen belang.  

2. Transportinfrastructuur planning en besluitvormingsprocessen worden gemakkelijk 

gepolitiseerd door machtsverhoudingen, publieke opinies, budgetten, 

beleidsprioriteiten en politieke belangen. Deze overwegingen zijn van invloed op hoe 

en wanneer er bij de planning en besluitvorming over transportinfrastructuurprojecten 

al dan niet rekening wordt gehouden met sociale aspecten en het algemeen belang.  

3. De lange plannings- en opleveringstermijnen van transportprojecten maakten het 

lastiger voor de uitvoerenden om de effecten te beoordelen en voor de overheden om 

de effecten op termijn te beheren.  
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van het planningsproces ingepland worden om er besluitvorming over alternatieven op 

te kunnen baseren en om prioriteiten te kunnen stellen voor de duur van het project en 

daarna. 
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mogelijk maken om de effecten te kwantificeren, maar die door veel wetenschappers als 

onvoldoende worden gezien om sociale veranderingen en daarmee samenhangende effecten voor 

de stedelijke bevolking te kunnen beoordelen.  

Over het geheel genomen duiden de bevindingen erop dat verbeterd impactmanagement een 

constructieve invloed zou hebben op de beoordeling en het managen van sociale effecten. Dit komt 

omdat SIA’s die in overeenstemming zijn met de richtlijnen en de theorie, niet consequent worden 

uitgevoerd. Toen de deelnemers aan de workshop/focusgroep werd gevraagd hoe ze de 

beperkingen bij de implementatie van good practices konden ondervangen, was hun conclusie dat 

de praktijkmensen niet volledig verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor het verbeteren van 

de beoordeling en het managen van sociale effecten. Uit de bevindingen van de casestudy’s blijkt 

dat er een duidelijk verband bestaat tussen stedelijk bestuur (governance) en plannings- en 

projectmanagementsprocessen enerzijds en de vraag of een project tot betere maatschappelijk 

resultaten zal leiden anderzijds. Systematische aanpassingen voor een meer flexibele en adaptieve 

benadering van stedelijk bestuur en planning en projectmanagement kunnen helpen om dit te 

bereiken. 

In dit onderzoek wordt ook geconcludeerd dat naast een betere effectbeoordeling en 

managementpraktijken ook dergelijke systematische aanpassingen nodig zijn, met name om 

sociale aspecten in een eerder stadium op te pakken in transportplanning (als onderdeel van de 

strategische beoordelingen) en deze dezelfde prioriteit te geven als technische en economische 

aspecten. In meerlagig bestuur zijn deze aanpassingen nodig om de spanning tussen het beheer van 

de lokale effecten op projectniveau en de stedelijke planning voor het bereiken van nationale 

beleidsdoelstellingen te onderkennen en hier rekening mee te kunnen houden. Meer 

ondersteunende arrangementen op het gebied van stedelijk bestuur, planning en 

projectmanagement omvatten de implementatie van de SIA in contexten zoals Amsterdam, waar 

deze momenteel onderbenut blijft in de beoordeling en het managen van sociale effecten. 

  

SStteeddeelliijjkk  bbeessttuuuurr,,  pprroojjeeccttbbeehheeeerr  eenn  eeffffeeccttbbeeoooorrddeelliinnggsspprraakkttiijjkkeenn  eenn  ddee  iinntteerraaccttiiee  ttuusssseenn  ddee  ddrriiee  iinn  
vveerrsscchhiilllleennddee  ggeeooggrraaffiisscchhee  ccoonntteexxtteenn  

De belangrijkste bijdrage van dit proefschrift is dat het duidelijk maakt dat de praktijk moet worden 

verbeterd, maar dat bovendien de ondersteunende bestuursregelingen en planningsprocessen – 

d.w.z. de institutionele kaders – verbeterd moeten worden om betere maatschappelijke resultaten 

te bereiken en de maatschappelijke voordelen van grootschalige stedelijke transportinfrastructuur 

te waarborgen. In een poging om manieren te onderscheiden waarop betere sociale resultaten en 

andere voordelen behaald kunnen worden, is in dit onderzoek ingegaan op de ruimtelijke relaties 

tussen stedelijke besluitvormings- en planningsprocessen in verschillende geografische 

 

Deelvraag 3 

De lessen die in antwoord op Deelvraag 2 zijn getrokken, kunnen ook op andere stedelijke 

transportprojecten worden toegepast, aangezien ze gericht zijn op de beperkingen die zich ook in 

de stedelijke context in het algemeen voordoen. De vier belangrijkste lessen zijn niet uniek voor de 

drie onderzochte cases en zijn ook niet uniek voor Sydney en Amsterdam. Vooral het spanningsveld 

tussen het nationale/regionale niveau en het stadsniveau, en de effecten op lokale schaal op 

projectniveau worden in de literatuur genoemd als uitdagingen voor steden met een geavanceerde 

economie en meerdere bestuurslagen. 

Deelvraag 4 

Deze vraag werd opgesteld in de verwachting dat verbeterde SIA-praktijken een oplossing zouden 

kunnen bieden voor geconstateerde beperkingen in de bestaande praktijk. De uitvoerders van de 

ESIA in de focusgroepen werd gevraagd welke verbeteringen zouden kunnen worden doorgevoerd 

om de beperkingen van impactmanagement in de praktijk te ondervangen. Er werden relevante 

suggesties gedaan, zoals het toepassen van interdisciplinaire methoden om de praktijk van 

monitoring – zoals programma-evaluatie, beleidstheorieën (theory of change) en het 

maatschappelijk rendement op investeringen – te verbeteren. Hoewel dergelijke suggesties een 

positieve invloed zouden kunnen hebben op impactmanagement, heeft dit onderzoek aangetoond 

dat er systematische aanpassingen (en zelfs structurele veranderingen) nodig zijn in het stedelijk 

bestuur (governance) en in de plannings- en projectbeheersprocessen ter ondersteuning van de 

implementatie van SIA’s in overeenstemming met good practices en de theorie. Adaptiviteit en 

flexibiliteit in planningsprocessen vergden ook verbetering in de specifieke stedelijke omgevingen 

die in dit onderzoek werden verkend, aangezien deze in geen van de drie cases consequent werden 

toegepast in de planning en het beheer van sociale aspecten. 

Onderzoeksvraag 

De casestudy’s benadrukken de beperkingen van de beoordeling en het managen van sociale 

effecten in stedelijke contexten met ESIA (PRL en SWRL, Sydney) en zonder (NZL, Amsterdam). 

Uit de bevindingen blijkt dat de toepassing van ESIA niet alleen wordt belemmerd door 

methodologische uitdagingen, zoals een slechte afbakening door uitvoerenden en regelgevers, 

maar ook door politieke uitdagingen die de focus van de projecten beperkten tot een puur 

technische, en die een negatieve invloed hadden op de tijdsplanningen, de mogelijkheden voor 

betrokkenheid van de gemeenschap en de budgetten voor de PRL en SWRL. Bij de NZL, waar geen 

ESIA werd uitgevoerd, betekende dit een belangrijke inperking voor de gelijke waardering en 

follow-up van de sociale aspecten ten opzichte van de technische en economische aspecten. 

Daarom werd de voorkeur gegeven aan objectieve technische modelleringsmethoden die het 
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mogelijk maken om de effecten te kwantificeren, maar die door veel wetenschappers als 

onvoldoende worden gezien om sociale veranderingen en daarmee samenhangende effecten voor 

de stedelijke bevolking te kunnen beoordelen.  

Over het geheel genomen duiden de bevindingen erop dat verbeterd impactmanagement een 

constructieve invloed zou hebben op de beoordeling en het managen van sociale effecten. Dit komt 

omdat SIA’s die in overeenstemming zijn met de richtlijnen en de theorie, niet consequent worden 

uitgevoerd. Toen de deelnemers aan de workshop/focusgroep werd gevraagd hoe ze de 

beperkingen bij de implementatie van good practices konden ondervangen, was hun conclusie dat 

de praktijkmensen niet volledig verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor het verbeteren van 

de beoordeling en het managen van sociale effecten. Uit de bevindingen van de casestudy’s blijkt 

dat er een duidelijk verband bestaat tussen stedelijk bestuur (governance) en plannings- en 

projectmanagementsprocessen enerzijds en de vraag of een project tot betere maatschappelijk 

resultaten zal leiden anderzijds. Systematische aanpassingen voor een meer flexibele en adaptieve 

benadering van stedelijk bestuur en planning en projectmanagement kunnen helpen om dit te 

bereiken. 

In dit onderzoek wordt ook geconcludeerd dat naast een betere effectbeoordeling en 

managementpraktijken ook dergelijke systematische aanpassingen nodig zijn, met name om 

sociale aspecten in een eerder stadium op te pakken in transportplanning (als onderdeel van de 

strategische beoordelingen) en deze dezelfde prioriteit te geven als technische en economische 

aspecten. In meerlagig bestuur zijn deze aanpassingen nodig om de spanning tussen het beheer van 

de lokale effecten op projectniveau en de stedelijke planning voor het bereiken van nationale 

beleidsdoelstellingen te onderkennen en hier rekening mee te kunnen houden. Meer 

ondersteunende arrangementen op het gebied van stedelijk bestuur, planning en 

projectmanagement omvatten de implementatie van de SIA in contexten zoals Amsterdam, waar 

deze momenteel onderbenut blijft in de beoordeling en het managen van sociale effecten. 

  

SStteeddeelliijjkk  bbeessttuuuurr,,  pprroojjeeccttbbeehheeeerr  eenn  eeffffeeccttbbeeoooorrddeelliinnggsspprraakkttiijjkkeenn  eenn  ddee  iinntteerraaccttiiee  ttuusssseenn  ddee  ddrriiee  iinn  
vveerrsscchhiilllleennddee  ggeeooggrraaffiisscchhee  ccoonntteexxtteenn  

De belangrijkste bijdrage van dit proefschrift is dat het duidelijk maakt dat de praktijk moet worden 

verbeterd, maar dat bovendien de ondersteunende bestuursregelingen en planningsprocessen – 

d.w.z. de institutionele kaders – verbeterd moeten worden om betere maatschappelijke resultaten 

te bereiken en de maatschappelijke voordelen van grootschalige stedelijke transportinfrastructuur 

te waarborgen. In een poging om manieren te onderscheiden waarop betere sociale resultaten en 

andere voordelen behaald kunnen worden, is in dit onderzoek ingegaan op de ruimtelijke relaties 

tussen stedelijke besluitvormings- en planningsprocessen in verschillende geografische 
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4. Beperkingen van SIA in een stedelijke context  

Dit onderzoek draagt bij aan de SIA-literatuur door de beperkingen van de toepassing van good 

practices binnen de stedelijke context in kaart te brengen. Hoewel wordt vastgesteld dat verplichte 

richtlijnen en regelgeving voor good practices noodzakelijk zijn voor een geslaagde implementatie 

van SIA, wordt erkend dat ook een goede procesvoering op het gebied van stedelijk bestuur 

(governance), planning en projectmanagement noodzakelijk is.  

5. Beoordeling van de effecten zonder effectbeoordeling  

In dit onderzoek wordt onderkend dat de noch SIA, noch ESIA wondermiddelen zijn die optimale 

maatschappelijke resultaten garanderen voor megaprojecten op het gebied van transport, 

aangezien ze momenteel in stedelijke besluitvormingsprocessen zijn gestructureerd als 

projectgeoriënteerde beoordelingsinstrumenten. Als eindproduct kan het SIA-rapport dat door de 

besluitvormers wordt gebruikt om hun beslissing te onderbouwen waarborgen dat de sociale 

effecten na de oplevering van een project worden verzacht, beter worden gemanaged of opgevolgd. 

Daar zijn ook andere vormen van regelgeving, zoals vergunningen, voor nodig. In deze dissertatie 

wordt weliswaar gepleit voor een formele, verplichte ESIA om de besluitvorming op te baseren, 

maar dit is niet de enige manier waarop de impactmangement kan worden ingekaderd. 

6. Adaptief reageren op sociale effecten in een dynamische stedelijke omgeving  

In dit onderzoek is onderkend dat de dynamiek van de moderne stedelijke stad een bepalend aspect 

is. Als die dynamiek niet wordt meegenomen in de processen van stedelijk bestuur (governance), 

planning en projectmanagement, dan levert dat problemen op bij de vaststelling en het beheer van 

de sociale effecten van projecten, waaronder de megaprojecten op het gebied van transport. Het 

toepassen van de sociale veranderingstheorieën die in SIA’s zijn verdisconteerd wordt daarmee 

steeds belangrijker in projectmanagement bij transport, vooral omdat daarin wordt onderkend dat 

sociale verandering niet-lineair, onvoorspelbaar en traag verloopt. 

Het aanpassen en aanpakken van sociale verandering is niet alleen van toepassing op 

beoordelingsprocessen, maar ook op de manier waarop overheden reageren op lange 

planningsperiodes voor de planning van projecten en op het managen van de effecten op 

stadsregionale en stedelijke schaalniveaus. Ook een systeem van een adaptief meerlagig bestuur 

kan de planning en het beheer van projecten ondersteunen. Sommige mensen nemen de 

beslissingen over het managen van projecten (d.w.z. projectbestuur), terwijl anderen in de bredere 

stedelijke context (d.w.z. stedelijk bestuur) zeggenschap hebben over de manier waarop een project 

een stad zal beïnvloeden. Professionals die betrokken zijn bij project- of stedelijk bestuur moeten 

 

omgevingen (Sydney en Amsterdam). De belangrijkste bijdragen van het onderzoek aan de 

multidisciplinaire literatuur en de aanbevelingen voor de theorie en de praktijk kunnen worden 

samengevat aan de hand van zes hoofdthema’s: 

1. Sociale vraagstukken in de besluitvorming over infrastructuur en megaprojecten  

Dit onderzoek bevestigt het idee dat verschillende auteurs hebben geopperd: dat bij de planning 

en de besluitvorming voor de ontwikkeling van de infrastructuur, de sociale effecten in de 

technische beoordelingen voortdurend verkeerd geïnterpreteerd of genegeerd worden, vooral 

wanneer men deze effecten probeert te kwantificeren of in geld uit te drukken. Bovendien worden 

deze technische beoordelingen vaak gebruikt om beslissingen over grote transportprojecten te 

onderbouwen, wat betekent dat sociale aspecten vaak niet in dezelfde mate worden gewaardeerd 

als economische en milieurapportages bij de totstandkoming van beslissingen en 

ontwikkelingsprocessen. 

2. Heroverweging van sociale gevolgen in de transportplanning  

Uit dit onderzoek blijkt dat er een fundamentele heroverweging van de sociale gevolgen van 

stedelijke transportplanning noodzakelijk is om van de traditionele technische benadering over te 

stappen op een betere beoordeling en beheersing van sociale aspecten. Dit nodigt uit tot nieuwe 

benaderingen die de resultaten van de stedelijke transportplanning zullen verbeteren door een 

beter begrip van de sociale effecten en sociale veranderingen uit de theorie en de praktijk van de 

SIA te koppelen aan de huidige problemen in de transportplanning. Een goed voorbeeld is de 

relatief succesvolle implementatie van SIA in de Australische mijnbouwsector, waaruit de 

voordelen blijken van de toepassing van SIA om positieve resultaten op het gebied van publieke 

inspraak te behalen, de sociale risico’s te verminderen, draagvlak te creëren voor de uitvoering, en 

good governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen.  

3. Stedelijk bestuur (governance) en spanningen in de planning op verschillende schaalniveaus 

Een van de belangrijkste bevindingen is dat er een spanningsveld is tussen strategische planning 

op nationaal/regionaal niveau, stadsniveau en projectniveau. Dit spanningsveld komt naar voren 

in de planningsprioriteiten en in de geografische schaalniveaus waarop de effecten ontstaan en 

worden ervaren. Zoals ook anderen al hebben geconstateerd, ontstaat deze spanning vaak in een 

meerlagige bestuursomgeving en compliceert deze het plannen van budgetten, het nemen van 

beslissingen en het spreiden van de kosten en baten van veranderingen over stedelijke omgevingen 

en gemeenschappen. 
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4. Beperkingen van SIA in een stedelijke context  

Dit onderzoek draagt bij aan de SIA-literatuur door de beperkingen van de toepassing van good 

practices binnen de stedelijke context in kaart te brengen. Hoewel wordt vastgesteld dat verplichte 

richtlijnen en regelgeving voor good practices noodzakelijk zijn voor een geslaagde implementatie 

van SIA, wordt erkend dat ook een goede procesvoering op het gebied van stedelijk bestuur 

(governance), planning en projectmanagement noodzakelijk is.  

5. Beoordeling van de effecten zonder effectbeoordeling  

In dit onderzoek wordt onderkend dat de noch SIA, noch ESIA wondermiddelen zijn die optimale 

maatschappelijke resultaten garanderen voor megaprojecten op het gebied van transport, 

aangezien ze momenteel in stedelijke besluitvormingsprocessen zijn gestructureerd als 

projectgeoriënteerde beoordelingsinstrumenten. Als eindproduct kan het SIA-rapport dat door de 

besluitvormers wordt gebruikt om hun beslissing te onderbouwen waarborgen dat de sociale 

effecten na de oplevering van een project worden verzacht, beter worden gemanaged of opgevolgd. 

Daar zijn ook andere vormen van regelgeving, zoals vergunningen, voor nodig. In deze dissertatie 

wordt weliswaar gepleit voor een formele, verplichte ESIA om de besluitvorming op te baseren, 

maar dit is niet de enige manier waarop de impactmangement kan worden ingekaderd. 

6. Adaptief reageren op sociale effecten in een dynamische stedelijke omgeving  

In dit onderzoek is onderkend dat de dynamiek van de moderne stedelijke stad een bepalend aspect 

is. Als die dynamiek niet wordt meegenomen in de processen van stedelijk bestuur (governance), 

planning en projectmanagement, dan levert dat problemen op bij de vaststelling en het beheer van 

de sociale effecten van projecten, waaronder de megaprojecten op het gebied van transport. Het 

toepassen van de sociale veranderingstheorieën die in SIA’s zijn verdisconteerd wordt daarmee 

steeds belangrijker in projectmanagement bij transport, vooral omdat daarin wordt onderkend dat 

sociale verandering niet-lineair, onvoorspelbaar en traag verloopt. 

Het aanpassen en aanpakken van sociale verandering is niet alleen van toepassing op 

beoordelingsprocessen, maar ook op de manier waarop overheden reageren op lange 

planningsperiodes voor de planning van projecten en op het managen van de effecten op 

stadsregionale en stedelijke schaalniveaus. Ook een systeem van een adaptief meerlagig bestuur 

kan de planning en het beheer van projecten ondersteunen. Sommige mensen nemen de 

beslissingen over het managen van projecten (d.w.z. projectbestuur), terwijl anderen in de bredere 

stedelijke context (d.w.z. stedelijk bestuur) zeggenschap hebben over de manier waarop een project 

een stad zal beïnvloeden. Professionals die betrokken zijn bij project- of stedelijk bestuur moeten 
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ook omgaan met onzekerheid en onvoorspelbaarheid om de veerkracht te creëren waarmee steden 

en projecten met veranderende omstandigheden kunnen omgaan. 

  

CCoonncclluussiiee  

Steden en hun transportnetwerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden – en met de 

bevolkingsgroepen die er wonen en reizen. Het is van fundamenteel belang voor de planning en 

het bestuur van steden om de burgers te betrekken bij de besluitvorming en hun inzicht te geven 

in de wijze waarop transportplanning van invloed is op het sociale gehalte van onze steden. 

Planningsbeslissingen kunnen het leven van mensen positief beïnvloeden als ze productief, eerlijk 

en rechtvaardig zijn en resulteren in plannen die aangepast kunnen worden aan veranderingen in 

de stedelijke context. SIA is hierbij een waardevol instrument gebleken dat echter te weinig wordt 

ingezet bij de ontwikkeling van transportprojecten die de leefbaarheid van de steden vergroten en 

in stand houden. Door gebruik te maken van SIA’s om de effecten gedurende het hele project te 

managen, kan transportplanning betere sociale resultaten opleveren voor de huidige en 

toekomstige generaties. 
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