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Samenvatting en conclusies 

Eén van de argumenten om te investeren in infrastructuur zoals wegen, havens en 
spoorlijnen is de versterking van de economische structuur. De overheid voert 
voordat ze beslissingen neemt maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uit. 
Dit rapport onderzoekt of er aanleiding is de evaluatie van projecten aan te passen 
gegeven doelstelling van economische structuurversterking. De belangrijkste 
bevindingen zijn: 
 
De MKBA gaat evenals de beleidsmatige invulling van het begrip economische 
structuurversterking uit van het brede welvaartsbegrip. 
Economische structuur heeft betrekking op de productiekant van de economie, maar 
is verder in de wetenschap niet eenduidig gedefinieerd. Het is dan ook meer een 
‘metabeleidsdoelstelling’. Op basis van beleidsstukken, studies en interviews 
definiëren we deze doelstelling als ‘de beschikbaarheid, de kwaliteit, de ruimtelijke 
spreiding en samenhang van productiefactoren’. Infrastructuur is één van die 
productiefactoren.  
 
De beleidsnota Verkenning Economische Structuur van het Ministerie van 
Economische Zaken kiest voor invulling vanuit het zogeheten breed welvaartsbegrip. 
Het gaat niet alleen om de directe terugverdiencapaciteit van de economie maar ook 
om de kwaliteit van het leven, natuur en milieu. Daarom zijn ook verdeling van 
activiteiten oftewel de ruimtelijk structurerende werking van infrastructuur van 
belang en niet alleen netto-effecten op nationaal niveau. We onderscheiden de 
volgende invalshoeken: 
1. Macro-economisch: hier gaat het om aspecten als het bruto nationaal product, 

productiviteit, sectorstructuur, werkgelegenheid, concurrentiepositie en 
vestigingsklimaat. Een nieuw infrastructuurproject leidt tot een positieve impuls 
voor de economie. Daartegenover staan de kosten: de verdringing van andere 
uitgaven, een hogere staatsschuld of hogere belastingen leiden tot negatieve 
effecten. In Nederland met een dicht infrastructuurnetwerk en een 
hoogontwikkelde economie is het effect ten opzichte van bijvoorbeeld het bruto 
nationaal product te klein om dit te kunnen meten. Het effect van een 
omvangrijk investeringspakket met rendabele projecten over een reeks van 
jaren zou wel meetbaar moeten zijn.  

2. Ruimtelijk: havens en luchthavens leiden tot een regionale specialisatie. Ook 
wegen en openbaar vervoer trekken economische activiteiten aan. Vaak betreft 
dit verschuivingen van economische activiteiten binnen een regio, in mindere 
mate verschuivingen tussen regio’s. In beperkte mate kan er sprake zijn van 
netto welvaartseffecten door schaalvoordelen. 

3. Sociaal: bij infrastructuur gaat het om de ontsluiting van dunner bevolkte, 
afgelegen regio’s en mobiliteitsmogelijkheden voor zwakkere groepen (met 
name openbaar vervoer).  

4. Leefomgeving: de aanleg van nieuwe infrastructuur leidt meestal tot negatieve 
effecten op natuur en milieu door verkeersgeneratie en ruimtebeslag. Soms kan 
er door de keuze voor andere vormen van vervoer of betere inpassing een 
verbetering optreden.  
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De MKBA gaat uit van hetzelfde brede welvaartsbegrip en sluit hiermee aan op de 
wijze waarop economische structuurversterking is ingevuld. Als we naar specifieke 
(welvaarts)effecten van een sterkere economische structuur kijken, zijn er geen 
significante baten gevonden die in de huidige praktijk niet in de MKBA meegenomen 
worden. 
 
Bij projectbeslissingen wordt in de praktijk niet alleen naar de MKBA uitkomst 
gekeken, maar ook naar effecten die in de MKBA ‘verborgen’ zitten.  
Een centraal element in het ruimtelijk beleid van de overheid is het stimuleren van 
de economische ontwikkeling. Hierbij wordt infrastructuur steeds vaker 
geanalyseerd in samenhang met (investeringen in) andere ruimtelijke 
ontwikkelingen als natuur en recreatie, waterberging en -kwaliteit, en woon- en 
werklocaties. 
 
Uit een analyse van de argumentatie bij grotere projecten blijkt dat naast de MKBA 
uikomst (oftewel de efficiency) ook de effectiviteit (het realiseren van 
beleidsdoelstellingen) een belangrijke rol speelt bij de beslissing over projecten. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om versterking van de werkgelegenheid in het noorden of de 
mainportpositie van Rotterdam. Dergelijke effecten worden wel impliciet in de MKBA 
meegenomen, maar niet altijd expliciet inzichtelijk gemaakt. Er is een onderscheid 
te maken tussen twee typen effecten: 
1. Netto-effecten die in een bredere batenpost 'verborgen' zitten. Voorbeelden zijn 

de bereikbaarheid van een specifieke regio of de vergroting van het 
marktaandeel van het OV. Deze zijn wel opgenomen in een grotere batenpost 
(overall reistijdwinst) maar worden niet expliciet inzichtelijk gemaakt. 

2. Effecten op de verdeling tussen groepen en regio’s die wel impliciet of expliciet 
bekeken zijn in de MKBA, maar die niet tot een netto-effect op de uitkomst 
leiden. Dit gaat om bijvoorbeeld werkgelegenheidseffecten in een specifieke 
regio, of het effect op lagere inkomens. 
 

Inzicht in deze effecten is te verkrijgen met een effectiviteitanalyse. De formele 
leidraad waaraan de MKBA dient te voldoen, beveelt dit ook aan als dit beleidsmatig 
relevant gevonden wordt. Een consistente set van aan een project gerelateerde 
beleidsdoelstellingen moet dan wel concreet benoemd worden.  
 
In een dergelijke analyse gaat het nadrukkelijk niet om aanvullende effecten die tot 
een ander MKBA resultaat leiden. Effecten waarvan de welvaartsaspecten al in de 
MKBA zijn opgenomen, worden wel expliciet zichtbaar gemaakt. 
 
Het kan wenselijk zijn om deze effecten bij projecten met een bredere strategische 
doelstelling inzichtelijk te maken, maar dit leidt niet tot een ander MKBA resultaat.  
Per project dient bekeken te worden of het zinvol is een dergelijke aanvullende 
analyse uit te voeren. En zo ja, hoe uitgebreid moet een dergelijke analyse dan zijn? 
Zeker bij een uitgebreide analyse is een aanzienlijke extra onderzoeksinspanning 
nodig. We bevelen daarom aan onderscheid tussen twee typen projecten te maken: 
1. Bij projecten die een specifiek bereikbaarheidsknelpunt moeten oplossen, zal 

een MKBA veelal voldoende informatie verschaffen. 
2. Bij projecten met bredere strategische doelstellingen kan het gewenst zijn een 

aanvullende effectiviteitanalyse uit te voeren. Denk dan aan doelen als 
versterking van de regionale economie, verbetering van de internationale 
concurrentiepositie of ondersteuning van de sociale cohesie. 


