
Adecs Locatiekeuze 

Locatiekeuze heeft betrekking op de vraag: "Waar kunnen 
nieuwe (ruimtelijke) activiteiten het best plaatsvinden?" 
Adecs heeft een methode ontwikkeld waarmee de beste 
plek voor nieuwe activiteiten kan worden gevonden gezien 
de aanwezige ambities en prioriteiten van de diverse be-
trokken partijen.  Adecs Locatiekeuze is één van de toepas-
singsmogelijkheden van Adecs Advanced Decision Support (zie 
betreffend infoblad).

Toepassingsgebied
 
Adecs Locatiekeuze wordt ingezet bij vraagstukken waarbij 
één of meer van de volgende factoren een rol spelen:

Technisch/organisatorisch 
- veel mogelijke zoekgebieden of mogelijkheden binnen

een zoekgebied
- grote hoeveelheid (onsamenhangende) informatie
- behoefte aan inzicht in mogelijke oplossingen
   
Maatschappelijk 
- locatiekeuze vereist breed draagvlak
- politieke of bestuurlijke omgeving vereist een geborgd,

transparant proces
- MER-verplichting;  aantonen meest milieuvriendelijk- en

voorkeursalternatief

Multi-actorcomplexiteit
- veel belanghebbenden/deelnemende partijen met

mogelijk strijdige waarden en/of divergerende belangen
- gebrek aan ervaring en deskundigheid bij deelnemers 

op het gebied van complexe afwegingsvraagstukken

Adecs Locatiekeuze kan voor allerlei ruimtelijke activiteiten 
worden ingezet, zoals bijvoorbeeld bedrijventerreinen, 
zorgcentra, woningbouwlocaties, natuurgebieden, weg-
tracés, gebouwen.

MER

Toepassing van de Adecs Locatiekeuze methode in combinatie 
met het schrijven van een Milieu Effect Rapport (MER) 
levert aanzienlijke tijdsbesparing op voor de totale door-
looptijd van een project.  Doordat veel van de benodigde 
informatie en de onderbouwing van alternatieven in beide 
processen overeenkomen, wordt het mogelijk in een veel 
vroeger stadium dan gebruikelijk een MER te leveren.

Projecten

Opdrachtgevers van Adecs zijn overheden en partijen werk-
zaam in de profit- en non-profitsector. 
Adecs Locatiekeuze is o.a. toegepast in de volgende projecten:
- Gemeente Zwolle:  Woningbouwlocatie Stadshage (in

combinatie met een MER)
- Gemeente Amersfoort:  Bedrijventerrein / Natuurontwik-

keling Wieken de Vinkenhoef (i.c.m. een MER) (in samen-
werking met Adecs Oost)

- Gemeente Hoogeveen:  Bedrijventerrein Buitenvaart II
(i.c.m. een MER) (in samenwerking met Adecs Oost)

- Gemeente Almelo:  Regionaal Bedrijventerrein Twente
(in samenwerking met Adecs Oost) 

- Kamer van Koophandel Friesland:  Uitbreiding Harlingen
Zeehaven

- Intern project:  Zorgcentrum Schollevaar
(Zie voor voorbeelden de achterzijde van dit blad of vraag 
de specifieke projectbladen op.)

Informatie en contact

Voor meer informatie over onze producten en projecten
of voor een presentatie over onze werkwijze kunt u con-
tact opnemen met Evelyn Wilms of Sabine Micheels, tele- 
foon 015-2154242, of een mail sturen naar mail@adecs.nl. 
Informatie is eveneens verkrijgbaar via onze website 
www.adecs.nl.

Adecs B.V.

Adecs is als onafhankelijk adviesbureau ruim 20 jaar actief
op het gebied van ontwikkeling en toepassing van beslis-
kundige methoden en technieken.  Daarbij richt Adecs zich 
vooral op participatieve planvorming en interactieve besluit-
vorming op het gebied van complexe ruimtelijke,  econo-
mische en logistieke vraagstukken.  Adecs levert hiervoor
het besliskundig instrumentarium en onafhankelijke proces-
begeleiding.
Adecs werkt intensief samen met onderzoeksinstellingen, 
waaronder de TU-Delft.
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LOCATIEKEUZE 



Voorbeeld Bedrijventerrein Buitenvaart II

         zoekgebied circa 415 ha
         (ten zuidoosten van  Hoogeveen en ten
         westen van het dorp Hollandscheveld)

        uitbreiding bedrijventerrein 200 ha

Locatiekeuzemodel met 13 criteria, o.a.:

zo veel mogelijk behoud van cultuur- 
historische en natuurlandschappelijk 
waardevolle gebieden (groen=zeer 
waardevol, geel/ rood=minder/minst)

zo ver mogelijk weg van 
dorpskern Hollandsche-
veld

Tijdens een aantal gezamenlijke sessies zijn met het model 
talloze alternatieve oplossingen gegenereerd.  Iedere 
alternatieve oplossing werd via een scherm op twee 
manieren direct gepresenteerd:  in kaartbeeld en in een 
staafdiagram met daarin per staaf de mate waarin aan een 
criterium wordt voldaan.  Uiteindelijk bleken twee 
alternatieven voor de betrokken partijen aanvaardbaar.
De gemeenteraad heeft uiteindelijk voor één alternatief 
gekozen.  

Het locatiekeuzeproces voor Buitenvaart II maakte 
onderdeel uit van het proces voor de locatie-MER voor 
Buitenvaart II. De beschrijving van het contourkeuze- 
proces is integraal opgenomen in de MER (hoofdstuk 
'alternatieven').  Zie specifiek productblad Adecs MER). 

Algemeen

Ter ondersteuning van de besluitvorming wordt samen met 
de betrokken partijen een besliskundig locatiekeuzemodel 
gemaakt waarmee iedere mogelijkheid voor vorm en ligging 
van een te ontwikkelen functie binnen een zoekgebied op 
wenselijkheid beoordeeld kan worden.  Wenselijkheid wordt 
daarbinnen uitgedrukt in hoe goed een contour aansluit op 
de verschillende criteria die in het model zijn opgenomen. 
De criteria zijn afkomstig van de wensen en ambities van de 
betrokken partijen. 

Rol van Adecs

- Het boven tafel krijgen van de criteria en het leiding
geven aan de informatieverwerving nodig om de criteria
te kunnen verwerken.

- Het maken van het locatiekeuzemodel en het inzichtelijk
maken van de consequenties van het honoreren van de
verschillende criteria voor de vorm en ligging van de
nieuwe functie.

- De betrokken partijen in staat stellen gezamenlijk tot
een voorkeursalternatief te komen.

 

Voorbeeld Zorgcentrum in wijk Schollevaar

Locatiekeuzemodel met o.a. de criteria:
- zo min mogelijk inbreken in bestaand groen
- zo dicht mogelijk bij winkelcentrum
- zo dicht mogelijk bij halte openbaar vervoer
- zo goed mogelijk per auto te bereiken
- zo ver mogelijk weg van bestaande huisartspraktijken

Het locatiekeuzemodel geeft inzicht in de mate waarin de 
verschillende locaties voldoen aan de criteria.

zoekgebied: 10 mogelijke locaties

zorgcentrum: bruto oppervlak: 3.000 m²

vraagstelling: in welke locatie moet het 
zorgcentrum komen?

pd3-2

zo dicht mogelijk bij halte 
openbaar vervoer
(blauw=busroute, groen= meest
gunstig, rood= minst gunstig)
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