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Sam envat t ing

De in het besluit vorm ingsproces over t ransport infrast ruct uur gehant eerde
m et hodiek om syst em at isch de m aat schappelij ke effect en in beeld t e brengen ( een
m aat schappelij ke kost en- bat enanalyse conform de leidraad Overzicht Effect en
I nfrast ruct uur, OEI ) is in principe ook goed t oepasbaar voor int egrale
gebiedsverkenningen. Daarbij zij n er nog wel m et hodische en prakt ische
vraagst ukken die om aandacht vragen. Deze st udie laat zien dat de kenm erken die
specifiek zij n voor int egrale gebiedsverkenningen voldoende aan bod kunnen kom en
in de gangbare syst em at iek. Zij gaat na waar er nog aandacht spunt en zij n en geeft
aan welke init iat ieven reeds genom en zij n op dat gebied.
Bij int egrale gebiedsverkenningen gaat het om het beoordelen van m et elkaar
sam enhangende invest eringen in wonen, werken, bereikbaarheid, wat er en nat uur.
I nt egrale verkenningen verschillen in drie opzicht en van de gangbare verkenningen
van t ransport infrast ruct uurproj ect en. Ten eerst e vor m en de afst em m ings- of
synergievoordelen die ont st aan door sam enhang t ussen invest eringen een
belangrij k aandacht spunt . Ten t weede is t yperend dat er plannen van uit eenlopende
sect oren en disciplines bet rokken zij n. Daardoor is een veelheid van effect en aan de
orde, waaronder ook m inder eenvoudig t e m et en en t e waarderen effect en ( zgn.
‘zwakke waarden’) . Ten derde is t yperend dat er veel part ij en bet rokken zij n, zowel
overheden als m arkt part ij en, die ernaar st reven dat hun doelen en belangen een
volwaardige plaat s krij gen in de beoor deling.
De rij ksoverheid st reeft bij invest eringen op het gebied van ruim t e en m obilit eit
naar een bet ere afst em m ing en m eer sam enhang. Om de sam enhang en
afst em m ing van invest eringen in het fysiek- ruim t elij ke dom ein t e verbet er en is er
het Meerj arenprogram m a I nfrast ruct uur, Ruim t e en Transport ( MI RT) gekom en.
Het Kennisinst it uut voor Mobilit eit sbeleid is nagegaan of de nu gebruikt e
syst em at iek van kost en- bat enanalyse voor infrast ruct uurproj ect en ook geschikt is
voor int egrale gebiedsv er kenningen binnen het MI RT- besluit vorm ingsproces en of
event ueel aanvullende richt lij nen nodig zij n. I nt egrale gebiedsverkenningen binnen
het MI RT- besluit vorm ingsproces kom en veelal voort uit de gebiedsagenda’s. Het zij n
verkenningen van plannen m et een regionale om vang, zoals het Rij kRegioprogram m a Am st erdam - Alm ere- Markerm eer, Rot t erdam Vooruit en de
I nt egrale Benadering Holland Rij nland. Zij hebben een relat ief grot e schaalgroot t e in
vergelij king m et bij voorbeeld de m eest e gebiedsont wikkelingsproj ect en die eerder
uit het Not a ruim t ebudget werden gefinancierd.
Syn e r gie goe d in be e ld t e br e n ge n
Met een kost en- bat enanalyse blij kt het goed m ogelij k t e zij n de voordelen in kaart
t e brengen van het gelij kt ij dig uit voeren of afst em m en van verschillende proj ect en.
Deze voordelen duidt m en vaak m et synergie aan. Het bepalen van synergie kan
door een ( gecom bineerd) proj ect op t e knippen in deelproj ect en en van ieder van
deze deelproj ect en de kost en en bat en t e bepalen. Door de opt elsom van het
m aat schappelij ke rendem ent van de losse proj ect en t e vergelij ken m et het
m aat schappelij ke rendem ent van het gecom bineerde proj ect , wordt een indruk
gekregen van de richt ing en m at e van synergie. Synergiebat en ( of - kost en) kom en
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dus t ot uit drukking in het kost en- bat ensaldo van het gecom bineerde proj ect , m aar
zij vorm en géén apart e post in een kost en- bat enanalyse.
Vr oe g in pr oce s a fst e m m in gsvoor de le n door de n k e n
Onder de noem er ‘Sneller en Bet er’ zij n de regels voor besluit vorm ing over
invest eringen in het kader van het Meer j arenprogram m a I nfrast ruct uur, Ruim t e en
Transport aangepast . I n de verkenningsfase wordt op één m om ent een cij ferm at ig
uit gewerkt e kost en- bat enanalyse gevraagd. Dat is het m om ent waarop beslissers
een keuze m oet en m aken uit drie proj ect alt ernat ieven, leidend t ot de zogehet en
voorkeursbeslissing ( ‘zeefm om ent 2’) . Om afst em m ingsvoordelen in beeld t e
brengen, is het nut t ig ook al eerder de proj ect en t e doordenken vanuit de
invalshoek van kost en en bat en: m et oog voor alle m ogelij ke effect en, m aar op
basis van eenvoudiger rekenwerk. I n het algem een kan dit helpen om voor
proj ect en ver bet erm ogelij kheden en alt ernat ieven m et m eer rendem ent t e v inden.
Specifiek bij gebiedsverkenningen kan het ook al in een vroeg st adium inzicht geven
in wat globaal de m ogelij ke welvaart seffect en van de al dan niet gelij kt ij dige
uit voering van proj ect en zij n. Als al eerder in het proces blij kt dat synergie- effect en
niet in subst ant iële m at e opt reden, kan dit aanleiding zij n om af t e zien van een
int egrale aanpak en over t e st appen op een eenvoudiger, m eer sect orale aanpak.
Ve e lhe id e ffe ct e n ge e n pr oble e m , e ffe ct be pa lin g n og n ie t ove r a l e ve n ve r
Kenm erkend voor een int egrale gebiedsverkenning is dat deze proj ect en uit diverse
sect oren sam enbrengt . Daardoor zij n er verschillende disciplines bij bet rokken en is
er vaak sprake van veel verschillende soort en effect en op de om geving. Een kost enbat enanalyse is bij uit st ek geschikt voor de om gang m et een grot e diversit eit van
effect en, om dat zij effect en vergelij kbaar m aakt door ze ( zo veel m ogelij k) onder
één noem er t e brengen en om dat zij effect en sam enhangend pr esent eert .
Het bepalen en waarderen van effect en is in de ene sect or verder ont wikkeld dan in
de ander e sect or. Met de t oepassing van kost en- bat enanalyse in sect oren waar dit
nog niet veel gebeurt , zal ook in deze sect oren vraag ont st aan naar m eer onderzoek
om t rent de effect bepaling en de waardering van effect en. Daardoor zal op t erm ij n
de kennis om t rent effect bepaling en de waardering van effect en van de
verschillende sect oren en disciplines dicht er bij elkaar kom en t e liggen.
Gr on de x ploit a t ie s: ve r t a lin g n a a r k ost e n - ba t e n a n a lyse vr a a gt a a n da ch t
I nt egrale gebiedsverkenningen hebben vrij wel alt ij d ruim t elij ke effect en. Voor de
ram ing van de effect en van een ruim t elij ke ont wikkeling wordt dikwij ls de
bedrij fseconom ische rendem ent sanalyse van de grondexploit ant als vert rekpunt
gekozen. Cij fers put t en uit deze grondexploit at ies is gem akkelij k, om dat deze
voort durend beschikbaar zij n. De syst em at iek van de grondexploit at ie is echt er
zodanig dat deze niet zonder m eer alle ruim t elij ke effect en correct weergeeft vanuit
een m aat schappelij k perspect ief. Het m inist erie van I enM laat daarom op dit
m om ent onderzoeken welke bewerkingen een grondexploit at ie m oet ondergaan om
deze geschikt t e m aken voor het gebr uik bij m aat schappelij ke kost enbat enanalyses. De uit kom st hiervan zal concret e ver bet ervoorst ellen voor de
m et hodiek opleveren.
De beschikbaarheid van gem akkelij k t oepasbare ruim t elij ke evenwicht sm odellen zou
een alt ernat ief geven voor het gebruik van cij fers uit grondexploit at ies, m aar ook op
dat gebied is er nog kennis t e ont wikkelen.
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Bij het gebruik van gegevens uit grondexploit at ies m oet worden bedacht , dat
gebiedsont wikkelingsproj ect en vaak veranderlij ker zij n dan bij voorbeeld
verkeersinfrast ruct uurproj ect en. Deze proj ect en hebben vaak t e m aken m et
t ussent ij dse ont wikkelingen in de vast goedm arkt en proj ect ont wikkelaars die op
basis daarvan hun plannen bij st ellen. Toet sen op één m om ent m et een cij ferm at ig
uit gewerkt e kost en- bat enanalyse is een risico, om dat de m arkt om st andigheden
daarna kunnen wij zigen. Daarom hebben int egrale verkenningen, m et hun
ruim t elij ke com ponent , t en opzicht e van proj ect en die uit sluit end
t ransport infrast ruct uur bet reffen een verhoogd risico om t erug t e vallen naar een
vorige besluit vorm ingsfase.
Door binnen de kost en- bat enanalyse van int egrale gebiedsverkenningen een
gevoeligheidsanalyse uit t e voeren voor de m arkt om st andigheden, is de
‘houdbaarheid’ van de aangereikt e beslisinform at ie op dit punt t e vergrot en.
Effe ct e n in e ige n e e nhe de n pr e se n t e r e n
Bij int egrale gebiedsverkenningen is er vaak sprake van effect en op de om geving.
Het gaat bij voorbeeld om effect en op het gebied van landschap, m ilieu en
uit st raling. Deze effect en zij n geen onderdeel van een m arkt waarop geldt ransact ies
plaat svinden ( landschap, m ilieu) , of zij zij n slecht s één van de vele fact oren die de
prij s m eebepalen ( uit st raling) . Daardoor is het m oeilij k om t ot een in geld
uit gedrukt e waardering van de effect en t e kom en. Om dat dit soort effect en bij
gebiedsverkenningen vaker voorkom en, is het m inder eenvoudig om een com pleet
in geld uit gedrukt beeld van kost en en bat en t e gev en.
De bovengenoem de ‘zacht e waarden’ zij n op kennisgebied zeker geen blinde vlek
m eer. Er liggen al t al van st udies en er vindt doorlopend onderzoek plaat s. De
st rekking van deze st udies is echt er niet eensluidend. Er is een st rom ing die zo ver
m ogelij k wil gaan in het in geld uit drukken van effect en, vaak vanuit het idee dat
deze effect en dan t enm inst e m eewegen in het financiële saldo van kost en en bat en.
Op dat saldo ligt vaak onbedoeld veel nadruk. Anderen vinden de
waarderingsm et hoden hiervoor nog t ekort schiet en of vinden dat het in geld
uit drukken van deze effect en verhullend is voor de aard en om vang daarvan. Het
beslecht en van deze discussie zal de kost en- bat enanalyse m eer vooruit helpen, dan
het nog verder uit breiden van de beschikbare hoeveelheid st udiem at eriaal op dit
punt .
Het is wenselij k om conform de voor infrast ruct uurpr oj ect en verplicht e leidraad
Overzicht Effect en I nfrast ruct uur niet alleen een saldo van kost en en bat en t e
present eren, m aar ook een overzicht t e geven van de effect en in hun eigen
‘eenheden’ ( bij voorbeeld het aant al gehinderde inwoners, verst oorde vierkant e
m et ers nat uurlandschap, et cet era) . Hierdoor kunnen de best uur ders en polit ici die
het uit eindelij ke besluit nem en, zich een voorst elling m aken van de aard en om vang
van die effect en.
Als er nog discussie is over de j uist heid van een m et hode om een effect in geld uit
t e drukken, kan het helpen om veronderst ellingen t e doen over de waardering van
effect en, bandbreedt es daarover aan t e geven en t e bezien wat de gevoeligheid van
de uit kom st en is voor de aannam es op dit punt . Wanneer er geen geschikt e
m et hode is om een effect in geld uit t e drukken, zal dat effect , zoals hiervoor al
aangegeven in zij n eigen eenheden in de kost en- bat enanalyse beschreven worden,
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en daarnaast t erugkeren in het saldo als PM- post . Daarbij is het som s wel m ogelij k
aan t e geven of het om een ( zeer) posit ief of ( zeer) negat ief effect gaat . Het is
belangrij k dat de m ensen die de beslisinform at ie gebruiken, zich ervan bewust zij n
dat er relevant e post en zij n die niet goed in geld zij n uit t e drukken. De PM- post en
in de kost en- bat enanalyse zij n dus geen verwaarloosbare rest post en. Dat geldt bij
iedere kost en- bat enanalyse, m aar zeker bij kost en- bat enanalyses voor
gebiedsverkenningen.
M e e r e n be t e r e com m un ica t ie ve r st e r k t h e r k e n ba a r h e id uit k om st k ost e n ba t e n a n a lyse
Specifiek voor int egrale gebiedsverkenningen is ook dat er sprake is van m eerdere
belanghebbenden m et uit eenlopende acht ergronden. Overschrij ding van best uurlij ke
grenzen bet ekent de bet rokkenheid van verschillende overheden m et ieder eigen
belangen. I nzicht en ervaring m et de t oepassing van kost en- bat enanalyses
verschillen st erk t ussen de bet rokkenen. Door bij het begin van het plan- en
besluit vorm ingsproces in een sessie m et belanghebbenden gezam enlij k t e
doordenken wat de effect en van het plan zij n, ont st aat er bij de verschillende
part ij en een breder gedeeld beeld van de effect en v an het plan en hoe zich dat
vert aalt in voor kost en- bat enanalyse relevant e welvaart sveranderingen.
Naast de door belanghebbenden verwacht e effect en die één op één herkenbaar
t erugkeren in de kost en- bat enanalyse, kunnen effect en ook ‘verborgen’ zij n
opgenom en in de berekeningen. Dit kan zich op drie wij zen voordoen:
1.
Het gaat om een herverdeling. Voorbeeld: regio A wordt bet er bereikbaar en
t rekt m eer bedrij vigheid aan. Dit gaat echt er t en kost e van regio B waar
bedrij vigheid vert rekt . Op nat ionaal niveau is het effect nul. Op het niveau
van ‘regio A’ is er echt er duidelij k sprake van een verbet ering. Om dat bij
gebiedsverkenningen vaak verschillende belanghebbenden bet rokken zij n, is
het relevant om in de kost en- bat enanalyse ook de ruim t elij ke
verdelingseffect en t e lat en zien. De voor infrast ruct uurproj ect en t oegepast e
leidraad Overzicht Effect en I nfrast ruct uur geeft aan dat dit kan, m aar het
gebeurt in de prakt ij k vaak nog niet . Voor int egrale gebiedsverkenningen is
het dringender dat dit wel gebeurt .
2.
Het gaat om een niet nader uit gesplit st onderdeel van een grot er geheel.
Voorbeeld: de uit st oot van PM10 zit beslot en in de post ‘Em issies’. De
veiligheid voor fiet sers zit verwerkt in de post ‘Ver m indering aant al doden
en gewonden’. De bet rokkenheid bij gebiedsverkenningen van
belanghebbenden m et m inder kennis en ervaring op het gebied van kost enbat enanalyses vraagt om m eer uit leg over hoe effect en zij n opgenom en.
3.
Het effect m oet worden ‘vert aald’ naar een kost en- bat ent erm . Voorbeeld:
een lokale overheid verwacht van een proj ect een ‘verbet er de
concurrent ieposit ie voor het bedrij fsleven’. De verbet eringen op dit gebied
zij n ( grot endeels) t e herleiden t ot ‘reist ij d- en
reist ij dbet rouwbaarheidswinst en’, waarvoor in de kost en- bat enanalyse al
een expliciet e post is opgenom en. Ook dit vraagt om m eer uit leg.
Ten slot t e kan het zich voordoen dat lokale belanghebbende part ij en effect en van
belang vinden die niet t erugkom en in de kost en- bat enanalyse. Het gaat dan om
effect en die buit en de kost en- bat enanalyse vallen, om dat er geen sprake is van een
welvaart seffect . Een lokale overheid kan bij voorbeeld vinden dat een m aat regel
m oet ‘bij dragen aan een evenwicht ige bevolkingssam enst elling’, t erwij l het effect
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hiervan op de welvaart niet eenvoudig en eenduidig is t e beredeneren, laat st aan t e
kwant ificeren. Door naast de kost en- bat enanalyse een overzicht t e geven van de
m at e waarin proj ect en bij dragen aan beleidsdoelen, kan de aansluit ing op de
denkwereld van de verschillende ( regionale) best uurders en polit ici verbet eren.
Sn e lle r e n be t e r , ook bij e e n in t e gr a le ge bie dsve r k e n n in g
Het in het begin van het plan- en besluit vorm ingsproces in een sessie m et
belanghebbenden gezam enlij k doordenken van de effect en van een plan,
lij kt uit het oogpunt van ‘Sneller en Bet er’ op het eerst e oog ongunst ig, om dat m eer
afst em m ing vaak ook m eer t ij d kost . Door dit overleg ont st aat bij de verschillende
part ij en een breder gedeeld beeld van de effect en v an het plan en hoe zich dat
vert aalt in voor kost en- bat enanalyse relevant e welvaart sveranderingen. Deze
t ij dsinvest ering kan zich daardoor lat er in het proces t erugverdienen door m eer
draagvlak en kan zich ook uit bet alen in een ‘Bet er’ proj ect .
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1

I nleiding

1 .1

Ach t e r gr ond
Doel van het Meerj arenprogram m a I nfrast ruct uur, Ruim t e en Transport ( MI RT) is
het verbet eren van de sam enhang en afstem m ing van invest eringen in het fysiekruim t elij ke dom ein, zodanig dat ook regionale part ners en ander e part ij en hierbij
bet rokken zij n. Het gaat om int egrale invest eringen op het gebied van wonen,
werken, bereikbaarheid, wat er en nat uur. Door op basis van int egrale visies en
daaruit voort vloeiende opgaven een gebiedsagenda op t e st ellen, krij gen Rij k en
regio een gedeeld beeld van de sam enhang t ussen de verschillende opgav en in het
bet reffende fysiek- ruim t elij ke dom ein. Zo kunnen ze hun ruim t elij ke invest eringen
goed op elkaar afst em m en en opt im aliseren. Deze gebiedsagenda’s geven de kaders
voor het doen van invest eringen vanuit de verschillende depart em ent en, waarbij
waar m ogelij k ‘werk m et werk’ wordt gem aakt . Uit de gebiedsagenda’s voor het
MI RT volgen int egrale gebiedsverkenningen.
Een plan voor een int egrale gebiedsv er kenning kenm erkt zich door de com binat ie
van proj ect en uit verschillende sect oren en disciplines, de bet rok kenheid van m eer
belanghebbenden, en de overschrij ding van best uurlij ke grenzen.
De gebiedsont wikkelingsproj ect en, zoals die uit het Not a Ruim t ebudget werden
gefinancierd, hebben veelal een beper kt e geografische schaalgroot t e. Van deze
proj ect en wordt weliswaar verwacht dat zij effect zullen hebben op doelen die de
rij ksoverheid zich st elt , m aar de fysiek- ruim t elij ke invulling vindt veelal plaat s op
wij k- of buurt niveau. Bij de int egrale gebiedsverkenningen, die volgen uit de
gebiedsagenda’s, gaat het om fysiek- ruim t elij ke ingrepen van een grot ere
geografische om vang. Dit zij n verkenningen m et een schaal op regioniveau, zoals
het Rij k- Regioprogram m a Am st erdam - Alm ere- Markerm eer, Rot t erdam Vooruit en de
I nt egrale Benadering Holland Rij nland.
Bij na alt ij d hebben deze v erkenningen een aanzienlij ke ruim t elij ke com ponent en
vanwege hun om vang zal het vaak relevant zij n om om gevingseffect en in beeld t e
brengen. Het is de vraag of de gangbare syst em at iek voor m aat schappelij ke kost enbat enanalyse geschikt is voor dergelij ke int egrale gebiedsverkenningen.

1 .2

On de r zoe k svr a a g
I nt egrale gebiedsverkenningen vragen om bij zondere aandacht bij het afwegen van
m aat schappelij ke kost en en bat en van proj ect alt ernat ieven. Het gaat bij voorbeeld
om het bepalen van de m eerwaarde als gevolg van de int egrale gebiedsgericht e
aanpak. Ter onderst euning van de beleidsvorm ing en beleidsvoorbereiding bij
dergelij ke int egrale verkenningen wil het KiM in deze publicat ie nagaan welke
aanvullende richt lij nen event ueel nodig zij n voor het opst ellen van een
m aat schappelij ke kost en- bat enanalyse ( MKBA) . De vraag is of de gangbare
afwegingssyst em at iek voor t ransport infrast ruct uurpr oj ect en ( de leidraad Over zicht
Effect en I nfrast ruct uur, OEI ) ook geschikt is voor int egrale gebiedsverkenningen,
gelet op de t yperende vraagst ukken en processen die daarbij aan de orde zij n. Deze
st udie wil dit zowel voor de inhoud als voor het proces in beeld brengen. Meer
specifiek gaat het om de volgende vraag.
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Wat zij n de kenm erken die specifiek zij n voor int egrale gebiedsv erkenningen?
Kom en deze inhoudelij k voldoende aan bod in de MKBA’s voor deze proj ect en, als
die worden uit gevoerd volgens de nu gangbare OEI –richt lij nen, het kader OEI bij
MI RT- verkenningen ( RWS DVS & Ecorys, 2010) en de Werkwij zer kost enbat enanalyses van int egrale gebiedsont wikkelingen ( Ecorys & Wit t eveen+ Bos,
2009) ? En kom en deze kenm erken ook procesm at ig voldoende aan bod? Als dit niet
het geval is, bekij ken we hoe het dan bet er kan.
Deze vraag kan worden uit gesplit st naar de volgende t wee deelvragen:
1. Welke m aat schappelij ke effect en zij n specifiek voor int egrale
gebiedsverkenningen? Worden deze voldoende in de gangbar e m et hodiek
m eegenom en? Met welke aanpassingen in de MKBA/ OEI - m et hodiek zou daaraan
event ueel m eer recht wor den gedaan?
2. Wat is, naast de inhoud, t yperend v oor int egrale gebiedsverkenningen m et
bet rekking t ot het afwegingsproces? Worden deze aspect en voldoende m eegenom en
in de gangbare procesgang? Hoe zou daar in het afwegingsproces bet er rekening
m ee gehouden kunnen worden?
Deze vragen worden t oegespit st op de volgende t hem a’s die specifiek zij n voor
int egrale gebiedsverkenningen:
I nhoudelij k:
•
Het bepalen van nulalt ernat ief en proj ect variant en;
•
Synergie- effect en versus dubbelt ellingen, zowel aan de kost en- als aan de
bat enkant ; opknipbaarheid en opt elbaarheid: kan het proj ect worden
opgeknipt in losse proj ect en, en ( hoe) m ogen/ kunnen de bat en dan worden
opget eld?
•
Kunnen effect en op het gebied van ruim t e ( en vooral ruim t elij ke kwalit eit )
adequaat worden m eegenom en in een MKBA voor int egrale
gebiedsont wikkeling? Hoe bij voorbeeld om t e gaan m et onom keerbare
effect en van gebiedsont wikkeling en hoe zit het m et de waardeer baarheid
van effect en in geld?
Procesm at ig:
•
Hoe m oet worden om gegaan m et relevant e verschillen in schaalniveau en
reikwij dt e bij de elem ent en van een int egraal proj ect ?
•
Hoe m oet worden om gegaan m et de t oenam e van het aant al
belanghebbenden bij int egrale gebiedsverkenningen?
Vervolgvraag is t ot slot of er op basis van deze bevindingen al aanwij zingen
gegeven kunnen worden om het best aande kader OEI bij MI RT- v erkenningen en de
Werkwij zer kost en- bat enanalyses van int egrale gebiedsont wikkelingen al dan niet
aan t e passen en of er aanwij zingen zij n dat int egrale gebiedsverkenningen om een
specifieke invulling van het kader OEI bij MI RT- verkenningen vragen.
1 .3

Aa n pa k
I n dit rapport geven wij de result at en weer van het onderzoek naar de
bovenst aande vraag. Allereerst is geïnvent ariseerd welk relevant m at eriaal er al
beschikbaar is en welke aanvullende onderzoeken en ont wikkelingen al lopen
( binnen en buit en I enM) . Deze invent arisat ie is aangevuld m et gesprekken m et
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deskundigen. Daarnaast hebben we lit erat uur best udeer d die ingaat op de
problem at iek van waardering van int egrale proj ect en. Specifieke aandacht is er
daarbij bij voorbeeld voor het op eenzelfde noem er brengen van ruim t elij ke en
reist ij deffect en, het ident ificeren van dubbelt ellingen en synergie et cet era. Ook
hebben we geput uit docum ent en van lopende act ies over het zelfde onderwer p bij
de voorm alige m inist eries van VROM en VenW, het Cent raal Planbureau ( CPB) en
het Planbureau voor de Leefom geving ( PBL) . Hoewel deze st udie zich richt op
int egrale gebiedsverkenningen waarvan de fysiek- ruim t elij ke invulling een regionale
om vang heeft , m aken we wel gebruik van de ervaringen die eerder zij n opgedaan
m et een gebiedsgericht e aanpak result erend in plannen van een kleinere
geografische om vang. Het gaat daarbij om proj ect en in het kader van het Not a
Ruim t ebudget , waar de fysiek- ruim t elij ke ingreep veelal plaat svindt op wij k- of
buurt niveau.
1 .4

Le e sw ij ze r
Hoofdst uk 2 beschrij ft de acht ergronden van het afwegingsinst rum ent MKBA/ OEI en
van het besluit vorm ingsproces van int egrale gebiedsverkenningen.
Door vervolgens na t e gaan wat er specifiek is voor int egrale gebiedsverkenningen
t en opzicht e van een sect orale aanpak, en t e doordenken of deze specifieke punt en
ook passen binnen het reguliere afwegingsinst rum ent arium en afwegingsproces,
ident ificeren we event uele knelpunt en. I n de hoofdst ukken 3 en 4 werken we
respect ievelij k de inhoudelij ke en procesm at ige aandacht spunt en verder uit . Ten
slot t e bezien we waar deze aandacht spunt en t oe leiden voor de best aande
werkwij zers en het MI RT- proces.
De conclusies van deze st udie st aan in de sam envat t ing aan het begin van deze
publicat ie. Daarnaast st aan ze punt sgewij s aan het begin van de paragrafen in de
hoofdst ukken 3 en 4.
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2

MKBA en int egrale gebiedsverkenningen

Om t e zien of de t oepassing van het afwegingsinst rum ent MKBA/ OEI in het
afwegingsproces MI RT aandacht spunt en oplevert voor int egrale
gebiedsverkenningen bespreken we eer st de acht er grond van int egrale
gebiedsverkenningen, het MI RT en MKBA/ OEI . Vervolgens kij ken we welke
vraagst ukken onderscheidend zij n voor de int egrale gebiedsverkenningen.
2 .1

I n t r odu ct ie in t e gr a le ge bie dsve r k e n n in ge n
Beleidsm akers st reven t egenwoordig naar een int egrale aanpak van
gebiedsverkenningen. Door proj ect en onderling op elkaar af t e st em m en zoeken zij
naar m eerwaarde. Zo zou een gecoör dineerde uit voering van proj ect en m et oog
voor hun sam enhang m éér kunnen opleveren dan de som der delen, bij voorbeeld
een kost enbesparing door ‘werk m et werk’ t e m aken; ook kunnen effect en elkaar
verst erken. Een int egrale aanpak kan echt er ook result eren in het afzien van of
uit st ellen van een proj ect , om dat een ander proj ect al een voldoende oplossing biedt
voor het knelpunt , en het uit voeren van t wee proj ect en daarm ee dubbelop zou zij n.
Bij de int egrale ont wikkeling van een gebied gaat het in de prakt ij k om het
verbinden van opgaven van uit eenlopende aard en het afst em m en van
invest eringen. Doel daarbij is het realiseren van ruim t elij ke kwalit eit : een hoge
gebruikswaarde ( funct ioneel) , t oekom st waarde ( duur zaam ) en belevingswaarde
( m ooi) van de fysieke ruim t e. Dit bet ekent bij voorbeeld dat bij de aanleg van
woonwij ken en bedrij vent erreinen hun ont sluit ing zodanig wordt afgest em d dat deze
bij draagt aan ruim t elij ke kwalit eit . Of dat bij de aanleg van infrast ruct uur de
kwalit eit van het landschap wordt verst erkt en een oplossing wordt gevonden voor
de wat erproblem at iek. Het MI RT heeft dus een grot e reikwij dt e; het om vat zowel
infrast ruct urele, ruim t elij ke als wat erproj ect en.
Om dit soort afst em m ing t ussen proj ect en t e facilit eren, wordt binnen het MI RT een
gebiedsgericht e aanpak gehant eer d. Door m et nam e geografisch nabij gesit ueerde
proj ect en af t e st em m en is m eerwaarde t e bereiken in het fysiek- ruim t elij ke
dom ein. Het verst erken van de sam enhang m anifest eert zich op drie m anieren
( Minist erie van VenW, 2010) :
•
Ten eerst e t ussen de verschillende beleidssect oren in het ruim t elij ke
dom ein: m obilit eit svraagst ukken worden verbonden m et vraagst ukken van
woningbouw, bedrij vigheid, groen en wat er.
•
Ten t weede t ussen de schaalniveaus waarop ruim t elij ke opgaven worden
geform uleerd. Zo spelen woningbouw- en verst edelij kingsopgaven op een
andere schaal ( lokaal/ regionaal) dan vraagst ukken rond de
hoofdinfrast ruct uur ( regionaal/ nat ionaal) , t erwij l ze w el in onderlinge
sam enhang m oet en worden bezien.
•
I n de der de plaat s st reeft het MI RT naar het verst evigen van de
sam enwerking t ussen rij k en regio. De uit daging daarbij is om , m et respect
voor de verschillende verant woordelij kheden, de opgaven in een bepaald
gebied aan elkaar t e koppelen, zodat het vinden van oplossingen t ot
m eerw aarde leidt .
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Met het opst ellen van een gebiedsagenda aan het begin van het MI RT- proces krij gen
Rij k en regio een gedeeld beeld van de sam enhang t ussen de ver schillende opgaven
in het bet reffende fysiek- ruim t elij ke dom ein. Zo kunnen ze hun ruim t elij ke
invest eringen goed op elkaar afst em m en en opt im aliseren.
2 .2

M I RT- spe lr e ge ls be pa le n h e t be slu it vor m in gspr oce s
Voor het MI RT is een aant al spelregels afgesproken. I n Spelregels van het
Meerj arenprogram m a I nfrast ruct uur, Ruim t e en Transport ( m inist erie van I enM,
2011) wordt beschreven aan welke vereist en m oet worden voldaan om t e kom en t ot
een beslissing over een event uele financiële rij ksbij drage aan een proj ect . Het
afwegingsinst rum ent MKBA/ OEI , dat inzicht wil geven in de m aat schappelij ke
efficiënt ie van een invest ering, wordt daarbij in de verkenningsfase van het MI RT
ingezet .
I n een MI RT- verkenning wordt een bepaalde opgave, bij voorbeeld een
bereikbaarheidsopgave, nader onderzocht . Op basis van de opgaveanalyse ( ook wel
‘probleem analyse’ genoem d) worden vervolgens verscheidene oplossingsricht ingen
verkend. I n een eerst e select ie ( de zogenaam de ‘zeef 1’) wordt het aant al
oplossingsricht ingen t eruggebracht t ot een ‘t op 3’ van kansrij ke alt ernat ieven. Voor
deze drie alt ernat ieven vindt er globale t oet sing plaat s op doelbereik dan wel
probleem oplossend verm ogen, randvoorwaarden en kost en. Een belangrij k
onderdeel van de verkenning is een vergelij king van de alt ernat ieven, om
vervolgens t e kom en t ot een voorkeursalt ernat ief in de zogenaam de ‘zeef 2’. Voor
het voorkeursalt ernat ief m oet een MKBA/ OEI worden uit gevoerd.
De uit kom st en van de analyse en het overzicht van de effect en v an de
proj ect alt ernat ieven dienen t er onderst euning van het besluit vorm ingsproces en
kunnen helpen de discussies m et alle bet rokken par t ij en t e obj ect iveren ( RWS DVS
& Ecorys, 2010) . Bij de besluit vorm ing wordt ook andere beslisinform at ie bet rokken,
bij voorbeeld uit een m ilieueffect rappor t age ( MER) .
De Rij ksoverheid wil m et de zogehet en ‘Sneller & Bet er’- werkwij ze de doorloopt ij d
van nieuwe infrast ruct uurproj ect en halveren. Visser en Wort elboer ( 2010) lat en zien
hoe ook binnen een sneller besluit vorm ingsproces een voldoende zorgvuldige
afweging van de m aat schappelij ke bat en en kost en haar beslag kan krij gen: van
m eet af aan alle m ogelij ke effect en van een proj ect op het net vlies houden, en deze
lopende het proces uit werken van globaal naar m eer gedet ailleerd. Hoewel st rikt
genom en de kwant it at ieve uit werking van de MKBA/ OEI pas bij het t weede
zeefm om ent aan de orde is, helpt het hant eren van het OEI - denk raam in de
verschillende st appen van de verkenningsfase om vroegt ij dig zicht t e krij gen op het
m aat schappelij ke rendem ent van een proj ect . Met nam e vroeg in de
verkenningsfase helpt MKBA/ OEI om verbet erm ogelij kheden en alt ernat ieven m et
m eer rendem ent t e vinden, door bij voorbeeld fasering ( t ij d) of opt im alisering
( t echniek) . Aan het eind van de verkenningsfase geeft MKBA/ OEI inzicht in nut en
noodzaak van de uit gewerkt e alt ernat ieven.
Bij lage C geeft een beschr ij ving van de huidige MI RT- spelregels, waarin de
consequent ies van de werkwij ze ‘Sneller en Bet er’ zij n doorgevoerd.
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2 .3

I n t r odu ct ie M KBA e n OEI
Als de m iddelen schaars zij n en de am bit ies hoog, is het nut t ig om goede pr oj ect en
t e kunnen onderscheiden van m inder geslaagde ideeën. Voor proj ect en m et
uit eenlopende m aat schappelij ke effect en en neveneffect en is het echt er niet
eenvoudig om het m aat schappelij k rendem ent t e k want ificeren, ze obj ect ief
onderling t e priorit eren, of de best e variant en en t im ing vast t e st ellen. Dit geldt des
t em eer als er sprake is van m aat schappelij ke belangen die in de com m erciële
afweging van bet rokken part ij en onvoldoende m eewegen. Daarom is het belangrij k
dat de overheid eerst de m aat schappelij ke kost en en bat en op een rij zet , voordat
zij een besluit neem t over de aanleg van infrast ruct uur. Dit kan via een Overzicht
Effect en I nfrast ruct uur ( OEI ) . Met dit overzicht kan de overheid de m aat schappelij ke
effect en van een infrast ruct uurproj ect in kaart brengen. De effect en worden zoveel
m ogelij k in geld uit gedrukt , conform de m et hode van de m aat schappelij ke kost enbat enanalyse ( MKBA) . Een MKBA biedt een denkkader om proj ect effect en van
uit eenlopende aard op een syst em at ische en consist ent e wij ze in beeld t e brengen.
Een MKBA t oont hoe, m aat schappelij k gezien, de voordelen van een proj ect zich
verhouden t ot de nadelen ervan. I s er per saldo spr ake van een m aat schappelij k
voordeel? I s deze verhouding in het ene proj ect of de ene variant bet er dan in het
andere?
Daarbij worden alle kost en en bat en voor de Neder landse sam enleving als geheel in
beeld gebracht . Het doel is in een MKBA alles m ee t e nem en wat m ensen belangrij k
vinden; er wordt een zo breed m ogelij k welvaart sbegrip gehant eerd. Een MKBA
beperkt zich dus niet t ot de analyse van die zaken die de act oren onderling in geld
afrekenen. Zij wil j uist boven het huishoudboekj e van de init iat iefnem ers uit st ij gen.
Bij voorbeeld door effect en m ee t e wegen die helem aal niet in geld worden
afgerekend, zoals reist ij dwinst of m ilieueffect en. En een MKBA m aakt ook effect en
zicht baar die m aat schappelij ke waarde hebben en weliswaar in geld zij n af t e
rekenen, m aar niet zom aar door de initiat iefnem ers t e verzilveren zij n. Denk
bij voorbeeld aan het m ooier m aken van de t uin, waardoor ook het huis van de
buren in waarde st ij gt .
De m eerwaarde van de MKBA als inst rum ent is de hoge m at e van syst em at iek in de
analyse. Dankzij deze syst em at iek kan de invloed van de – zeer uit eenlopende –
effect en van een proj ect op de ( nat ionale) m aat schappelij ke welvaart consist ent in
beeld worden gebracht , zonder die effect en dubbel t e t ellen. De
welvaart seconom ische t heorie geldt als st evig fundam ent onder de MKBA. De gehele
m et hodiek wordt daarbij breed gedragen onder zowel beleidsm akers, onderzoekers,
consult ant s en wet enschappers.
Een OEI levert relevant e beleids- en beslisinform at ie op die de overheid helpt een
besluit over een proj ect t e nem en. Vervolgens is het aan de polit iek om t e besluit en
een proj ect wel of niet uit t e voeren.
De OEI - m et hode wordt gebruikt binnen het vast gest elde besluit vorm ingsproces over
infrast ruct uurproj ect en uit het MI RT. Het opst ellen van een OEI is voor deze
proj ect en voorgeschrev en. De OEI - m et hode wordt ook t oegepast bij proj ect en op
het gebied v an wat erbeheer en veiligheid. De richt lij nen voor OEI zij n vast gelegd in
de Leidraad OEI ( Eij genraam e.a., 2000) en de Aanvullingen op de leidraad
( Minist erie van VenW, 2004) . Voor de prakt ische t oepassing bij
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infrast ruct uurproj ect en geldt nu het kader OEI bij MI RT- verkenningen ( RWS DVS &
Ecorys, 2010) .
Bij lage D geeft een beschr ij ving van OEI .
2 .4

OEI e n ge bie dsve r k e n nin ge n
Het kader OEI bij MI RT- verkenningen ( RWS DVS & Ecorys, 2010) wil behulpzaam
zij n bij de nadere invulling van MKBA’s volgens de OEI - richt lij nen. Het gaat in
principe alleen in op infrast ruct uurproj ect en. I n een apart hoofdst uk voor
infrast ruct uurproj ect en in int egrale gebiedsont wikkelingen worden enkele
aanvullende opm erkingen gem aakt over specifieke problem en en kwest ies die bij dit
soort proj ect en een rol spelen. Voor de uit voering van een MKBA van een int egraal
gebiedsgericht proj ect wordt verwezen naar de Werkwij zer kost en- bat enanaly ses
van int egrale gebiedsont w ikkeling ( Ecorys & Wit t eveen + Bos, 2009) . Deze
werkwij zer is ont wikkeld voor proj ect en in het kader van het Not a Ruim t e- budget ,
dat zich m eest al richt op proj ect en m et een beperkt e fysiek- ruim t elij ke om vang
( een om vang op buurt - , wij k- of lokaal niveau) .
Hoewel onze st udie zicht richt op int egrale gebiedsverkenningen m et proj ect en van
een grot er e fysiek- ruim t elij ke om vang ( regionale schaal) dan de proj ect en van het
Not a Ruim t e- budget , geeft de Werkwij zer kost en- bat enanalyses van int egrale
gebiedsont wikkeling t och een goed overzicht van de inhoudelij ke en procesm at ige
st and van zaken rond KBA’s voor proj ect en die een int egrale gebiedsaanpak
hant eren. Bij het opst ellen van een MKBA bij int egrale gebiedsont wikkelingen
worden de st andaardst appen voor een MKBA doorlopen, m aar dan vooral gericht op
de gebiedsont wikkeling:
•
Probleem analyse;
•
Definit ief proj ect alt ernat ief;
•
Definit ief nulalt ernat ief;
•
Bepalen kost en;
•
Bepalen effect en;
•
Bepalen bat en;
•
Opst ellen overzicht en bat en en kost en;
•
Variant en- en risicoanalyse.
Het kader aan het eind van dit hoofdst uk illust reert hoe een MKBA van een proj ect
m et gebiedsgericht e aanpak in de prakt ij k verloopt .

2 .5

I n t e gr a le ge bie dsve r k e n n in ge n op dr ie pu n t e n on de r sch e ide n d
De ont wikkeling van de m et hodiek en het proces van MKBA’s st aat niet st il; er zij n
diverse vraagst ukken en discussiepunt en die m et verdere st udie verder gebracht
kunnen worden. Deze st udie richt zich niet op alle punt en waarin de MKBA zich nog
verder kan ont wikkelen, m aar kij kt vooral naar die vraagst ukken die onderscheidend
zij n voor int egrale gebiedsverkenningen.
I n onze analyse onderscheiden we drie punt en die een MKBA van een
gebiedsverkenning anders m aakt dan die van een sect oraal proj ect :
1.

I nt egrale gebiedsverkenningen zoeken naar afst em m ingsvoordeel. Er is
daarom veel aandacht voor synergie en de behoeft e om
afst em m ingsvoordelen zicht baar t e m aken in de MKBA.
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2.

3.

Het is inherent aan int egrale gebiedsverkenningen dat er uit eenlopende
sect oren bet r okken zij n. Gebiedsverkenningen hebben daarbij vaak een
ruim t elij ke com ponent , en de schaalgroot t e vraagt er vaak om de
om gevingseffect en adequaat in beeld t e brengen.
Doordat int egrale gebiedsverkenningen zich richt en op m eer sect oren dan
een sect orale verkenning, zij n er vaak veel part ij en in het proces bet rokken.
Deze hebben verschillende belangen. Naast de overheid zij n dit vaak ook
com m erciële part ij en, die st erk afhankelij k zij n van m arkt ont wikkelingen.
Doordat het schaalniveau best uurlij ke grenzen over schrij dt , zij n m eest al ook
m eer overheden bet rokken.

Visser en Kort eweg ( 2008) invent ariseerden hoe de afwegingen en evaluat ies van
invest eringen in de verschillende sect or en, die nu zij n sam engebr acht in het MI RT,
plaat svinden. Daarbij signaleerden ze knelpunt en rond:
•
de m eet baar heid van synergie- effect en;
•
de onderlinge vergelij kbaarheid van MKBA’s t ussen sect oren, gelet op
verschillen in kennis over effect en en waardeer baarheid in geld;
•
de m eet baar heid van zacht e waarden;
•
het spanningsveld t ussen nat ionaal en lokaal/ regionaal belang;
•
een verschil t ussen sect or en bij de onderst euning van voorgeschreven exant e evaluat ies m et richt lij nen en dergelij ke.
Deze knelpunt en zij n alle t erug t e voeren t ot één van de bovenst aande
kenm erkende punt en voor gebiedsver kenningen. I n de hoofdst ukken hierna gaan
we dieper in op de vraagst ukken die specifiek zij n voor de MKBA van proj ect en m et
een gebiedsgericht e aanpak.
D e gr ot e lij n va n e e n M KBA voor e e n ge bie dsge r ich t pla n in de pr a k t ij k
Probleem analyse, proj ect definit ie
Een MKBA begint m et de analyse van het probleem : wat is de sit uat ie in de
t oekom st als een proj ect niet wordt uit gevoerd? ( het nulalt ernat ief) . Het
nulalt ernat ief m oet een variant zij n waarin het m inim um gedaan wordt om aan
event uele knelpunt en het hoofd t e bieden. Daarnaast worden proj ect variant en
geform uleerd die aan een knelpunt het hoofd willen bieden ( of kansen willen
benut t en) . I n de MKBA wordt vervolgens de m aat schappelij ke m eerwaarde van het
proj ect ( in één of m eer variant en) vergeleken m et het nulalt ernat ief. Bij
gebiedsgericht e of ruim t elij ke vraagst ukken is een t oekom st zonder proj ect som s
m oeilij k voorst elbaar, bij voorbeeld om dat dit in st rij d is m et lopend beleid en
best uurlij ke afspraken. Vaak wordt dan een alt ernat ieve ( beleids) oplossing als
nulalt ernat ief genom en. Het result aat van de MKBA geeft dan geen inzicht in nut en
noodzaak van een proj ect , m aar een variant enanalyse.
Om de effect en van een int egraal proj ect t e onderzoeken, m oet en we het opsplit sen
in deelproj ect en onder de veronderst elling dat de andere deelproj ect en niet worden
uit gevoerd. Zo worden infrast ruct uur, woningbouw en bedrij fst erreinen en
dergelij ke, groen en wat er veelal eerst apart geanalyseerd. Door de som van de
deelproj ect en t e vergelij ken m et de effect en van het int egrale proj ect , ont st aat er
zicht op een event ueel synergievoordeel ( of synergienadeel) . Som s is het nodig t e
corrigeren voor dubbelt ellingen bij de com binat ie van proj ect en ( bij voorbeeld
reist ij dwinst en vast goedbat en) . I dealit er zij n er verschillende m odelruns
beschikbaar m et en zonder de voorziene ruim t elij ke ont wikkeling, zodat er een goed
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zicht ont st aat op de syner gie t ussen de proj ect en. Als dit niet het geval is, ont st aan
er dubbelt ellingen die op een ad- hocwij ze worden gecorrigeerd.
De ram ing van kost en
De kost enram ingen voor infrast ruct uur vinden op rij ksniveau plaat s via vast e
procedur es: de zogehet en St andaard Syst em at iek Kost enram ing ( SSK) . Gaat het
om niet - rij kswegen, dan kan de kwalit eit verschillen naar gelang de diepgang van
de analyse.
De kost enram ingen voor de ruim t elij ke ont wikkeling worden m eest al gebaseerd op
de kost en in de grondexploit at ie ( ‘grex’) . Deze zij n st erk afhankelij k van het t ype
proj ect . Meest al wordt begonnen m et een relat ief globale ram ing, die in de loop van
het proj ect st eeds gedet ailleerder wordt .
I ndien de grond al verworven is, wordt m eest al de huidige m arkt waarde of de
waarde bij een alt ernat ieve best eding ( bij voorbeeld als landbouwgrond) gebruikt als
kost enram ing voor de grond 1 .
De t oekom st ige beheer- en onderhoudskost en van de gem eent elij ke infrast ruct uur
in de ruim t elij ke ont wikkelingen ( wegen, t rot t oirs, groen) worden vaak genegeerd,
onder de aannam e dat hiervoor onroerend- zaakbelast ing ( OZB) bet aald wordt . Als
de grondexploit at ie, die feit elij k sluit op het m om ent dat het eindproduct is
opgeleverd en de laat st e bouwgrond is verkocht , wel wordt vert aald naar een
business case vanuit het gem eent elij k perspect ief, gebeurt dat nu op een adhocwij ze.
De ram ing van bat en
De bat en van vast goedont wikkelingen worden m eest al bepaald op basis van de
grondexploit at ie. Deze gaat uit van een zogehet en residuele grondwaarde: de
kost en van het bouwrij p m aken worden geschat , t ezam en m et de aanlegkost en van
ont sluit ende infrast ruct uur, publiek groen et cet era. Tevens wordt bepaald welke
kost en een proj ect ont wikkelaar verwacht wordt t e m aken voor het realiseren van
woningen en dergelij ke, en welke opbrengst en hij m ag verwacht en. Het verschil
( rekening houdend m et een redelij ke winst - en risicom arge) is de zogehet en
residuele grondwaarde. Hiervoor m oet en dus veel m arkt inschat t ingen gem aak t
worden; m arkt inschat t ingen die ook weer kunnen wij zigen, zoals de afgelopen j aren
in de prakt ij k bleek.
Voor een inschat t ing van de bat en van de t ransport infrast ruct uur wordt vaak
gebruik gem aakt van vervoerswaardest udies, die worden gevoed m et
verkeersm odellen. Wordt bij voorbeeld het verkeersm odel NRM gebruikt , dan zij n er
st rikt e procedures en st aat de input ( nulalt ernat ief, ruim t elij ke vullingen)
grot endeels vast . Bij proj ect en m et een m eer regionale oriënt at ie blij ken vaak wel
aanpassingen noodzakelij k, bij voorbeeld op het gebied van lokale ov- net werken.
De bat en van recreat ie, nat uur, groen, wat erberging en dergelij ke worden veelal
geschat op basis van kenget allen. Som s is het nodig gebruik t e m aken van adhocexpert ise ( bij voorbeeld effect wat erkwalit eit op landbouwproduct ie) .
Aan proj ect en m et een gebiedsgericht e aanpak worden dikwij ls onderdelen
t oegevoegd die t ot doel hebben de ruim t elij ke kwalit eit t e verbet eren. Hierbij gaat
het bij voorbeeld om duurdere uit voering van kunst werken, groen et cet era. I n de
MKBA st aat hiert egenover vaak alleen een post pro- m em oriebat en ( PM) , zonder
1

Het CPB signaleer t dat dit niet alt ij d j uist is, als de grond de fact o niet t egen deze kost en v erworven kan worden.
Men verm ij dt nam elij k som s j arenlange procedur es door t egen een hogere grondprij s de vrij willige verkoop v an
grond aant r ekkelij k t e m ak en ( zie CPB en PBL, 2010) .
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cij ferm at ige invulling, aangezien die niet goed t e waarderen is. Wel worden
t egenwoordig uit st ralingseffect en op de om liggende gebieden m eeger ekend. Het
bet reft een vast goedwaar dest ij ging van bij voorbeeld 2- 5% in een st raal van 150500 m et er.
Diverse gebiedsont wikkelingsproj ect en worden ook uit gevoerd om andere effect en
t e bereiken, bij voorbeeld om de int egrat ie t e bevorderen, kansarm e j ongeren bet er
onderwij s t e bieden of breedt esport t e prom ot en. De MKBA St adionpark Rot t erdam
die nu afgerond wordt , is daarvan een voorbeeld. Voor een inschat t ing van de bat en
spelen dan vragen als: Hoeveel m eer kansarm e j ongeren gaan door het proj ect
onderwij s volgen? En hoeveel m eer wordt er dan ver diend? Hoeveel m eer gaan zij
sport en als j e een t rapveldj e aanlegt ? En hoeveel langer leven zij dan gezond?
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3

I nhoudelij ke vraagst ukken MKBA en gebiedsgericht :
nul- en proj ect alt ernat ieven, synergie en zacht e effect en

I n dit hoofdst uk gaan we dieper in op de inhoudelij ke vraagst ukken die de MKBA
van int egrale gebiedsverk enningen kenm erken. We richt en ons daarbij op MKBAvraagst ukken die specifiek zij n voor het t oepassen v an OEI op
gebiedsverkenningen; vraagst ukken die naar voren kom en in de best udeer de
st ukken op dit gebied en in de gesprek ken m et desk undigen. Met nam e het
vast st ellen van nul- en proj ect alt ernat ieven, de synergie en de zacht e effect en
kom en daarbij naar boven. De procesm at ige vraagst ukken kom en aan de orde in
hoofdst uk 4.
3 .1

Be pa le n n u l- e n pr oj e ct a lt e r n a t ie ve n : som s la st ige r , m a a r w e l t e doe n
• I n MKBA’s wordt het m aat schappelij ke rendem ent v an een proj ect bepaald door
een t oekom st m et proj ect ( proj ect alt ernat ief) t e vergelij ken m et een t oekom st
zonder dat pr oj ect : het nulalt ernat ief. I n t heorie is duidelij k wat het
nulalt ernat ief zou m oet en zij n: een doe- m inim um variant . Dit geldt ook voor
int egrale gebiedsverkenningen.
• Een proj ect is de kleinst m ogelij ke verzam eling van onderling sam enhangende
invest eringen die naar verwacht ing zelfst andig t echnisch uit voerbaar en
econom isch haalbaar zij n.
• Het afzet t en van verscheidene proj ect alt ernat ieven ( bij voorbeeld één m et
binnen- en één m et buit enst edelij k bouwen) t egen het nulalt ernat ief ‘geen
proj ect ’, geeft ook inform at ie over nut en noodzaak van een proj ect en niet
alleen over de vergeleken variant en.
Een kost en- bat enanalyse is een verschillenanalyse2 . Voor het bepalen van het effect
van een proj ect is het dus even belangrij k een inschat t ing t e m aken van de
ont wikkeling bij het nulalt ernat ief, als van de ont wikkelingen bij de
proj ect alt ernat ieven. Het invullen van een goed nulalt ernat ief bij
gebiedsverkenningen leidt regelm at ig t ot discussie. Hier bezien we of er op dit
gebied nog een ( onopgelost ) kennisvraagst uk ligt .
I nschat t ing nulalt ernat ief
Een nulalt ernat ief is niet gelij k aan niet s doen; het gaat over de sit uat ie bij het niet doorgaan van een proj ect . Een nulalt ernat ief m oet sober worden ingevuld, een ‘doem inim um scenario’. Dit geldt ook voor gebiedsverkenningen. Het bepalen van een
nulalt ernat ief bij int egrale gebiedsverkenningen is echt er gecom pliceerder dan bij
bij voorbeeld ( t ransport ) infrast ruct urele proj ect en. Som s is er al een beleidsm at ige
of polit ieke uit spraak gedaan, bij voorbeeld over het aant al nieuw t e bouwen
woningen in de Noordvleugel. De vraag is dan hoe ‘hard’ zo’n uit spraak is.

2

Als er vooral behoeft e best aat aan een vergelij king v an inricht ingsvariant en, dan kan een kost eneffect ivit eit sanalyse ( KEA) behulpzaam zij n. Zo’n KEA gaat na welke variant het m eest kost eneffect ief is om de
proj ect doelst elling t e behalen. Dit inst rum ent is vooral nut t ig als de beslissing voor de uit v oering v an een proj ect al
genom en is, en het vooral nog de vr aag is hoe die uit v oering m oet plaat svinden.
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Bij groot schalige ruim t elij ke ont wikkelingen is het som s ook de vraag hoe een
aut onom e ont wikkeling van verst edelij king er op lange t erm ij n uit zou zien. Er zij n
geen ruim t elij ke m odellen om dit t e sim uleren, er spelen langet erm ij nonzekerheden
en het is de vraag of de overheid hierop niet alt ij d op een of andere m anier invloed
heeft . Door t e werken m et beleidsscenario’s ( zonder één van de variant en als
nulalt ernat ief t e duiden) kunnen beleidsvariant en onderling vergeleken worden,
m aar ont st aat er geen inform at ie over nut en noodzaak van het overheidsingrij pen.
Hierm ee sam en hangt de neiging om het nulalt ernat ief t é act ief in t e vullen ( CPB &
PBL, 2010; Ossokina & Eij genraam , 2009) . Dit wordt vaak gedaan m et als argum ent
dat er zonder het proj ect een vergelij kbare concret e invest ering op een ander e
locat ie zou worden gedaan. Of dat anders niet in beeld zou worden gebracht wat de
bespaarde open ruim t e is als de best aande bebouwing wordt vervangen door nieuwe
( in plaat s van t e bouwen in het groen) . Of dat de knelpunt en die ont st aan door het
niet facilit eren van een bepaalde vraag ( st ij ging vast goedwaar den, congest ie) ,
anders niet aan bod kom en. Tegen deze argum ent en kan ingebracht worden dat de
discont eringsvoet in een MKBA al een alt ernat ief rendem ent aangeeft voor de
invest ering en dat het in beeld brengen van de bat en van bespaarde open ruim t e
opgelost kan worden m et een goede keuze van proj ect alt ernat ieven.
Knelpunt en die ont st aan door het niet honoreren van best aande vraag ( naar
bij voorbeeld woningen of bedrij vent err ein, result erend in st ij gende
vast goedwaarden) , kunnen in principe goed in de MKBA- opst elling worden
opgenom en. Voorwaarde daarvoor is wel dat de hiervoor benodigde invoer
beschikbaar is. Dit is niet zonder m eer het geval, doordat de nu gebruikt e
m et hodieken st erk leunen op het gebruik van dat a uit grondexploit at ies en
eenvoudige m odellen. CPB en PBL onderzoeken dit ( ‘capit a select a gericht op
m et hodologisch blinde vlekken’) als vervolg op de MKBA RAAM. Met dit onderzoek
willen CPB en PBL m ede ant woord gev en op de vraag ‘Hoe t e kom en t ot een correct
nulalt ernat ief voor groot schalige ruim t elij ke proj ect en?’. Tot dat er een ant woord is
op deze vraag, gaat het erom op dit punt verst andige veronder st ellingen t e doen,
bij voorbeeld in t erm en van bandbreedt es waarbij in beeld gebracht wordt hoe
gevoelig de uit kom st en zij n voor de aannam es op dit punt .
I nschat t ing proj ect alt ernat ief
De OEI - leidraad ( Eij genraam e.a., 2000) definieert een proj ect als “ de kleinst
m ogelij ke verzam eling van onderling sam enhangende invest eringen die naar
verwacht ing t echnisch uit voerbaar en econom isch haalbaar is” . De afbakening van
het proj ect bepaalt de inhoud van het proj ect alt ernat ief: “ Het proj ect alt ernat ief is de
verwacht e ont wikkeling van de ( nat ionale) sam enleving in de sit uat ie dat het proj ect
wordt uit gevoerd ( in enigerlei variant ) ” .
De prakt ij k van int egrale gebiedsont wikkeling leert dat er t wee last ige knelpunt en
zij n bij de afbakening van het proj ect alt ernat ief ( Ecorys & Wit t eveen+ Bos, 2009) :
1.
De verwacht e veelheid aan sam enhangen m aakt de proj ect afbak ening
last ig. Een kenm erk van int egrale gebiedsont wikkelingsproj ect en is dat
diverse grondgebruiksfunct ies in hun onderlinge sam enhang worden
ont wikkeld. Deze onderlinge sam enhang t ussen gr ondgebruiksfunct ies of
proj ect onder delen kan verschillende vorm en hebben. Er kan sam enhang
best aan vanuit planologisch, st edenbouwkundig, ecologisch of econom isch
perspect ief. Ongeacht het t ype sam enhang kan de kost en- bat enanalyse
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2.

zicht baar m aken of er een m aat schappelij k voordeel ont st aat door de
proj ect en in een gebiedsont wikkeling onderling af t e st em m en ( zie hierna in
paragraaf 3.2) . Ook als er geen voordeel is, kunnen beleidsm akers er nog
voor kiezen proj ect en verder in sam enhang t e bezien. Dan is duidelij k dat
dit niet nodig is vanuit een rendem ent soogpunt .
Veel kost en- bat enanalyses worden pas opgest eld nadat er al verschillende
keuzes zij n gem aakt in het proces van ruim t elij ke ordening. Bij voorbeeld de
( polit ieke of best uurlij ke) keuze dát er bepaalde funct ies m oet en worden
gerealiseerd. Dan st aat alleen nog de v raag open w áár dit m oet gebeuren.
Wanneer beleidsm at ig al duidelij k is dát er iet s m oet gebeuren, m aar de
vraag naar de m eest kost eneffect ieve oplossing nog onbeant woord is, kan
de analyse zich beperk en t ot een kost eneffect ivit eit sanalyse ( KEA) van
alt ernat ieven. Het nut - en noodzaakvraagst uk is daarbij niet aan de orde.

Ecorys en Wit t eveen+ Bos ( 2009) hebben een check list ont wikkeld voor het opst ellen
van een proj ect alt ernat ief bij int egrale gebiedsont wikkeling:
•
I s beschrev en hoe het proj ect alt ernat ief eruit ziet ? I s het proj ect duidelij k
afgebakend naar geografische grenzen, naar fasen en naar t e nem en
m aat regelen?
•
Zij n het proj ect en de proj ect om geving voldoende onderscheiden?
•
I s het proj ect , rekening houdend m et synergie en sam enhang, op t e split sen
in zelfst andige deelproj ect en die afzonderlij k dienen t e worden beoordeeld?
Aansluit end op het laat st e punt geven Ossokina en Eij genraam ( 2009) aan dat het
wenselij k is een apart e MKBA t e m aken voor een com binat ie van proj ect en als
daarbij verwacht wordt dat deze com binat ie t ot synergie leidt . I n principe m oet en
alle m ogelij kheden overw ogen worden. Om het inst rum ent MKBA niet t e zwaar t e
belast en kunnen vooraf op basis van gezond verst and bepaalde com binat ies
uit geslot en worden ( bij voorbeeld om dat bepaalde com binat ies t echnisch niet
m ogelij k zij n of geen synergie zullen opleveren) .
3 .2

Syn e r gie : ge e n e x t r a post in M KBA, m a a r w e l zich t ba a r t e m a k e n
• Van synergie is sprake als er een m aat schappelij k voordeel ont st aat door
proj ect en ( of proj ect onder delen) t egelij k uit t e voeren. Bij gebiedsgericht e
proj ect en is het dan vooral de vraag of het voordeel oplevert om in één
geografisch gebied m eer proj ect en t egelij k uit t e voeren, of op elkaar af t e
st em m en.
• I n een MKBA is synergie helder in beeld t e brengen door een ( gecom bineerd)
proj ect op t e knippen in deelproj ect en en de som van de m aat schappelij ke
waarde ( bat en m inus kost en) van de losse proj ect en t e vergelij ken m et de
m aat schappelij ke waarde van het gecom bineerde pr oj ect . Synergie is dus geen
ext ra op t e nem en post of effect in een MKBA.
Met een gebiedsgericht e aanpak zoeken beleidsm akers naar m eer synergie bij
m aat regelen die in eenzelfde gebied hun beslag m oet en krij gen. I n deze paragraaf
brengen we op basis van de vergaar de kennis in beeld hoe bij gebiedsverkenningen
om t e gaan m et synergie in MKBA/ OEI .
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Gebiedsgericht e aanpak zoekt naar synergie
Een int egrale gebiedsverk enning wil in beeld brengen of het onderling afst em m en
van invest eringsbeslissingen in een gebied m eerwaarde heeft en, zo j a, wat die
afst em m ing dan het best kan behelzen. Van m eerwaarde door een gecom bineerde
aanpak van proj ect en is sprake als de net t o bat en ( bat en m inus de kost en; het
KBA- saldo) van het sam enst el van proj ect en grot er is dan die van de losse
proj ect en. Een geïnt egreer de besluit vorm ing en uit voering leidt dan t ot voordeel.
Deze grot ere bat en kunnen vele verschij ningsvorm en hebben, m aar we duiden ze in
het algem een aan m et synergie.
Er kan overigens ook sprake zij n van negat ieve synergie: de net t o bat en van het
sam enst el van proj ect en is dan kleiner dan dat van de losse proj ect en; de proj ect en
zwakken elkaars effect af. Ook dat is nut t ige inform at ie bij de afst em m ing van
proj ect en.
Aangezien het verzilveren van synergievoordelen een belangrij k doel is van de
nieuwe werkwij ze in het MI RT, krij gt het begrip sy nergie t ot op heden veel aandacht
bij het opst ellen van kost en- bat enanalyses voor plannen m et een gebiedsgericht e
aanpak. I nm iddels is de nodige ervaring opgedaan bij de eerst e int egrale
gebiedsverkenningen en bij de kost en- bat enanalyses bij int egrale
gebiedsont wikkelingen die zij n opgest eld voor het voorm alige m inist erie van VROM.
Synergie is geen ‘nieuw’ effect of apart e MKBA- post
Het is een m isverst and t e denken dat synergie een ext ra proj ect effect is, dat nog
niet wordt m eegenom en in de reguliere MKBA- post en. Bij MKBA’s van
gebiedsverkenningen is het vooral de vraag of het voordeel oplevert om m eer
proj ect en in één geografisch gebied t egelij k uit t e voeren, of deze op elkaar af t e
st em m en. Het huidige kader voor OEI bij MI RT- verkenningen noem t de volgende
synergie- effect en: lagere kost en van planvorm ing, - ont wikkeling en - uit voering en
hogere bat en door bet er e afst em m ing. Synergie- effect en zij n t e danken aan de
verst erking ( of afzwakking) van effect en die ont st aan door het com bineren van
proj ect en of aan de kost enbesparingen die die com binat ie oplevert . Synergieeffect en worden volgens het kader niet apart zicht baar in een correct uit gevoerde
kost en- bat enanalyse. Het is ook niet waarschij nlij k dat het com bineren van
proj ect en t ot geheel nieuwe effect en zal leiden.
Synergie m et een MKBA goed t e t oet sen
I n de Werkwij zer kost en- bat enanalyses van int egrale gebiedsont wikkelingen ( Ecorys
& Wit t eveen+ Bos, 2009) wordt het CPB ( Ossokina & Eij genraam , 2009) gecit eerd
als het gaat om de vraag hoe een int egraal proj ect op t e split sen in deelproj ect en en
zo de doelm at igheid van het proj ect t e bepalen. De door het CPB gedefinieerde
m et hode is ook bruikbaar om m ogelij ke synergie t e kunnen bepalen. Bij t wee
invest eringen A en B, die naar verwacht ing synergie- effect en op elkaar hebben,
dienen drie proj ect en t e worden geanalyseerd ( zie onderst aande t abel) : A, B en AB.
Op deze m anier kan duidelij k worden gem aakt of de invest eringen ieder op zichzelf
welvaart sverhogend zij n en, zo niet , of het posit ieve synergie- effect in redelij kheid
de negat ieve net t o bat en van ( één van) de invest eringen kan com penseren.
Synergie wordt hierbij gedefinieerd als het verschil t ussen de m aat schappelij ke
waarde ( MKBA- saldo) van een com binat ie van proj ect en ( AB) en de som van de
m aat schappelij ke waarden van de afzonderlij ke proj ect en ( A) en ( B) . Bij voorbeeld 1
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in de t abel valt t e denken aan de aanleg van een park en een zwem bad, waarbij het
voorst elbaar is dat het zwem bad m eer bezoekers t r ekt als dat in een park ligt ,
t erwij l ook de bouwkost en van een gecom bineerde aanleg lager zullen zij n.
Merk op dat zich sit uat ies kunnen voordoen waarin weliswaar sprake is van
synergie, m aar het t och t e verkiezen valt om m aar één van de proj ect en uit t e
voeren. Dit laat st e om dat dit in t ot aal t och een grot ere bij drage aan de welvaart
oplevert dan de gecom bineerde uit voering ( voorbeeld 2 in de t abel) . Hier valt
bij voorbeeld t e denken aan de gecom bineerde aanleg van een snelweg en een
spoorlij n, waarbij het rendem ent van de spoorlij n weliswaar t oeneem t door werk
m et werk t e m aken, m aar per saldo negat ief blij ft .
Ook kan er sprake zij n van sit uat ies waarbij de synergie negat ief is, m aar een
gecom bineer de aanleg wel een grot ere bij drage aan de welvaart genereert
( voorbeeld 3) . Neem bij voorbeeld de aanleg van een parallelle weg- en
spoorverbinding die beide op zich een goed rendem ent hebben, m aar wel deels
elkaars draagvlak uit hollen. Bij voorbeeld 4 in de t abel valt t e denken aan de aanleg
van een rondweg, waarvan beide helft en ieder een st evig rendem ent lat en zien
m aar elkaar dusdanig beconcurreren op de verkeer svraag dat het voorlopig bet er is
alleen helft A aan t e leggen.

Ta be l 3 .1
Voorbeelden MKBAproj ect en

Voor be e lde n M KBApr oj e ct A
Voorbeeld 1
1
Voorbeeld 2
2
Voorbeeld 3
1
Voorbeeld 4
3
* Synergie = MKBA( AB) –

M KBAM KBApr oj e ct B
pr oj e ct AB
1
3
-2
1
1
1,5
2
2,5
( MKBA( A) + MKBA( B) )

Syn e r gie *

Be st e k e u s

1
1
- 0,5
- 2,5

kies
kies
kies
kies

proj ect
proj ect
proj ect
proj ect

AB
A
AB
A

Naast de inhoudelij k direct benoem bar e synergie- effect en ( bij voorbeeld voordelen
van ‘werk m et werk m aken’) signaleert de RebelGroup ( 2010) ook inst it ut ionele en
sym bolische synergie- effect en. Het gaat hierbij om synergie in de
besluit vorm ingsprocedures en organisat ie van de uit voering ( synergie op
inst it ut ioneel vlak) , en om synergie in de beleving die m ensen hebben bij een
coherent program m a t en opzicht e van op zichzelf st aande proj ect en ( synergie op
sym bolisch vlak) . Wat ons bet reft gaat het hierbij m eer om sam enhang dan om
synergie.
Ook st elt de RebelGroup ( 2010) dat er onvoldoende rekening wordt gehouden m et
schaalsprongeffect en: één klein proj ect geeft weinig effect , m aar m eer kleine
proj ect en kunnen leiden t ot een groot effect . Voor de MKBA- m et hodiek is het geen
probleem om het effect van een lange reeks proj ect en of het sam enst el van een
groot aant al proj ect en in beeld t e br engen. De vraag is echt er wel of de
effect bepaling in sect oren ( de invoer voor de MKBA) al zo ver is dat dit soort ext ra
effect en voldoende hard is vast t e st ellen. Bovendien lij kt het vaak niet reëel om t e
veronderst ellen dat beleid zodanig cont inu zal zij n dat de benodigde veelheid aan
proj ect en consequent wordt uit gevoerd. Het CPB signaleert overigens dat er in zulke
gevallen ook sprake kan zij n van afnem ende m eeropbrengst en.
Dubbelt ellingen reist ij dwinst en st ij ging vast goedwaarde nog ad hoc
Door een geïnt egreerde v erkenning in verscheidene sect oren kunnen ook
dubbelt ellingen ont st aan. Als een proj ect bij voorbeeld de bereikbaarheid van een
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locat ie verbet ert , laat de m aat schappelij ke winst daarvan zich op diverse plaat sen
m et en. Zo zullen de reist ij den afnem envan de m ensen die zich verplaat sen, en zal
de waarde t oenem en van de gebouwen die bet er bereikbaar worden. Het gaat
hierbij echt er om een dubbelt elling van het zelfde effect : de vast goedeigenar en
t rekken een deel van de waarde van de t ij dwinst van reizigers naar zich t oe. I n
gebiedsverkenningen waarbij zowel ruim t elij ke effect en ( via de grondexploit at ies)
als reist ij deffect en in beeld worden gebracht , dient hiervoor een correct ie plaat s t e
vinden.
I n het kader OEI bij MI RT- verkenningen wordt verder ingegaan op het dubbelt ellen
van effect en. Het kader beschrij ft welke afspraken dubbelt ellingen kunnen
voorkom en voor effect en op woongebieden, werkgebieden, werkgelegenheid en
recreat ie en leefom geving. Er is echt er nog geen goede m et hode om die
dubbelt ellingen t e bepalen: MKBA’s doen hiervoor veelal ad- hocaannam es. Het is
zinvol t e bezien of hiervoor een m et hodiek m oet worden ont wikkeld en of hierover
in de werkwij zers m eer inst ruct ie kan worden m eegegeven.
Effect bepaling in andere sect oren grot er vraagst uk dan synergie
Het in beeld brengen van synergie is een van de aandacht spunt en van
gebiedsgericht e MKBA’s. Het krij gt daarom veel aandacht , m aar lij kt zeker niet bij
uit st ek de groot st e inhoudelij ke vraagst ukken op t e leveren voor de t oepassing van
MKBA bij gebiedsverkenningen. De MKBA en de bij behorende effect enanalyse
hebben voor verkeersinfrast ruct uurproj ect en een veel langere geschiedenis dan in
andere sect oren, bij voorbeeld ruim t e of wat er. De sect or verkeer sinfrast ruct uur
loopt dus voor in ont wikkeling. Gebiedsgericht e KBA’s m oet en er vooral m ee kunnen
om gaan dat sect oren waarvoor veel MKBA- kennis best aat , worden gecom bineerd
m et sect oren waarvoor effect bepaling en waarderingsvraagst ukken nog in
ont wikkeling zij n. Neem bij voorbeeld beleidsdoelen gericht op het voorkom en van
segregat ie, die voor beleidsm akers m ee kunnen spelen bij het kiezen van een
proj ect variant . Over het effect van nieuwbouw op segregat ie is weliswaar een en
ander bekend, m aar of het hierbij , m ede gelet op de waardering van de nieuwbouw,
per saldo gaat om een posit ief of negat ief m aat schappelij k effect , is onbekend ( Van
Dam e.a., 2010) . Dit soort vraagst ukken levert in de MKBA beduidend m eer
problem en op dan het in beeld brengen van synergie.
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3 .3

Za ch t e e ffe ct e n : ve e l k e n n is, discu ssie blij ft
•

•

•
•
•

Zacht e waarden ( effect en op het gebied van landschap, m ilieu, uit st raling, et
cet era) zij n geen blinde vlek m eer. Veel st udies brengen in beeld hoe ook
zacht e waarden in geld zouden kunnen worden uit gedrukt . Maar er worden
ook vraagt ekens geplaat st bij het t e gem akkelij k m onet ariseren van deze
waarden. Ook de accept at ie van gem onet ariseerde cij fers is beperkt .
Goede inform at ie voor besluit vorm ing vraagt om de ont wikkeling van form at s
voor een evenwicht ige en t oegankelij ke present at ie van de MKBA’s, m et
aandacht voor de wij ze waarop onzeker heden en im m at eriële effect en
gepr esent eer d worden. Bij voorbeeld door deze effect en uit t e drukken in hun
eigen eenheden in plaat s van geld, en zo deel uit t e lat en m aken van een
MKBA- result at enoverzicht .
Open ruim t e is een cont ainerbegrip, en daarom m oeilij k t e waarderen. Dit
begrip zou m oet en worden afgepeld naar zij n onderliggende funct ies als
nat uurwaarde, cult uurlandschappelij ke waarde en recreat iewaarden.
De m anier waarop effect en in de t oekom st in Nederland worden gewaardeerd,
verschilt van die in het buit enland m aar kent wel een aangepast e
discont ovoet voor onom keerbare effect en in de verdere t oekom st .
Kent allen zij n gem akkelij k, m aar vragen om verst andig gebruik.

I nleiding
Gebiedsgericht e proj ect en hebben vaak een ruim t elij ke com ponent , en de
schaalgroot t e van int egrale verkenningen vraagt erom de om gevingseffect en
adequaat in beeld t e br engen. Het gaat hierbij dikwij ls om effect en waarvoor geen
m arkt best aat en waarvoor dus ook geen prij s bekend is. Hierdoor is het m oeilij k om
t ot een waardering, uit gedrukt in geld, van deze effect en t e kom en. Dergelij ke
effect en worden daarom wel aangeduid als zacht e effect en. I n deze paragraaf gaan
we in op de vraagst ukken die dergelij ke zacht e effect en opleveren voor de
m aat schappelij ke kost en- bat enanalyse.
Veel discussie over zacht e effect en: veel kennis, m aar geen consensus en accept at ie
Zacht e waarden zij n geen blinde vlek m eer: van de m eer dan 50 gevonden st udies
en lopende act ies rondom MKBA en gebiedsgericht e proj ect en bet reffen ongeveer
t wint ig st udies deze zacht e waarden. Recent elij k is op dit gebied zelfs een
wet enschappelij ke overzicht sst udie gepubliceerd ( Koet se & Riet veld, 2010) . De
vraag lij kt daarom niet zozeer hoe ook zacht e waarden gem et en en in geld
uit gedrukt zouden kunnen worden, m aar vooral of het result aat daarvan wel wordt
geaccept eerd. Zo is het voor polit ici m oeilij k om waarderingen t e volgen die volgens
de hedonische prij zenanalyse 3 t ot st and zij n gekom en.

3

De hedonische prij zenm et hode is een econom ische w aarderingsm et hode die prij sfact oren wil ident ificeren,
uit gaande van de veronder st elling dat de prij s van een goed zowel door de int erne fact oren van het goed als door
ext erne fact oren beïnvloed wordt . Denk bij voorbeeld aan de waarde van huizen. Deze wordt beïnvloedt door de
kwalit eit en van het huis zelf ( soort , groot t e, m at eriaal, onderhoudsniv eau) , m aar ook door ext erne invloeden als de
bereikbaarheid en bloot st elling aan geluidhinder of st ank. Door op v erschillende locat ies t e k ij ken naar de prij zen van
huizen, kan de bet alingsbereidheid v oor bereikbaarheid en bloot st elling aan geluidhinder en st ank worden afgeleid.
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Een andere waarderingsm et hode, m et schaduwprij zen 4 , geeft een onderschat t ing
van de werkelij ke waarde ( Koet se & Riet veld, 2010) . ‘St at ed preference’- onderzoek
is m inder hard en kent verscheidene nadelen. I n deze onderzoekst echniek wordt
respondent en naar hun bet alingsbereidheid gevraagd voor fict ieve sit uat ies. Een van
de nadelen daarbij is dat er geen gar ant ie is dat respondent en het aangegeven
gedrag in de prakt ij k zullen vert onen. Volgens St olwij k ( 2004) om arm t een deel van
de wet enschappelij ke wereld deze m et hodiek, m it s goed uit gevoerd. Maar hij zet
ook t al van fundam ent ele krit iekpunt en van wet enschappelij ke crit icast ers op een
rij . Bij deze krit iekpunt en m erkt Dopheide ( 2011) op dat deze nauwelij ks t e horen
zij n bij de waardering van reist ij d, die op dezelfde onderzoekst echniek gebaseerd
is5 . ‘St at ed pr eference’- onderzoek levert echt er bet r ouwbaarder r esult at en op als
het zaken bet reft die m en vanuit de dagelij kse ervaring goed kent . De vraag “ Wat
hebt u over voor een t ien m inut en kort ere woon- werkreist ij d?” is bij voorbeeld voor
de m eest e m ensen bet er voorst elbaar dan de vraag “ Wat is het u waard om de
Noordzee schoon t e m aken?” .
CPB en PBL ( 2010) const at eren dat aan het m onet air waarderen van nat uur- en
landschapsbat en nog veel haken en ogen kleven. Wel valt in beeld t e brengen ( als
alle andere post en t e waarderen zij n) hoeveel een hect are nat uur t en m inst e waard
zou m oet en zij n, wil een proj ect de welvaart verhogen.
Er zij n dus veel st udies beschikbaar die lat en zien hoe ook zacht e waarden t e
kwant ificeren en in geld t e waarderen zij n. Het MKBA- saldo geeft de t ot ale
m aat schappelij ke waarde bet er weer naarm at e het alle effect en om vat . Maar als de
gebruikt e m et hode niet boven t wij fel verheven is, is onduidelij k of de result erende
cij fers nog wat zeggen. De vraag is dan of m onet ariseren van zacht e waarden
verst andig is of niet . Op deze vraag gaan we hierna in.
Monet ariseren indien verant woord, m aar ook aandacht voor present at ie in eigen
eenheden.
Over het in geld uit drukken van de zacht e effect en verschillen de m eningen. De ene
st rom ing geeft aan dat dit soort waarden nooit goed in geld uit t e drukken zij n en
dat het bet er is dit expliciet t e m aken in de MKBA. Dit zou dan wel, bet er dan nu in
de prakt ij k gebeurt , in het eindoverzicht van de MKBA weerspiegeld m oet en worden.
De andere st rom ing wil zo ver m ogelij k gaan in het m onet ariseren van deze
effect en, om dat zij veronderst ellen dat het accent uit eindelij k alt ij d op het saldo in
euro’s kom t t e liggen. Ook Beukers e.a. ( 2011) const at eren dit fundam ent ele
verschil van inzicht m et hun onderzoek onder MKBA- bet rokkenen. Een kant t ekening
bij de fixat ie op het saldo door de t weede st rom ing is overigens dat de leidraad OEI
niet het saldo cent raal st elt , m aar de gehele OEI - t abel, inclusief de PM- post en. De
uit kom st is dus niet een plus of een m in, m aar een overzicht van effect en waarbij

4

Schaduwprij zen zij n geconst r ueerde prij zen voor goederen of product iefact oren die niet op m arkt en worden
verhandeld. Dit kan via de pr ev ent iekost enm et hode ( w aardering gebaseerd op de kost en van m aat r egelen die
get roffen m oet en worden om de landelij ke m ilieubeleidsdoelen t e halen) en de schadekost enm et hode ( waardering
van de m ilieukwalit eit aan de hand v an een inschat t ing van de schade die ont st aat door em issies van
m ilieuschadelij k e st offen) .
5
Voor de waar dering van r eist ij d ( v alue- of- t im e) zij n richt lij nen vast gest eld. De waar dering is m et hodegevoelig. Ook
is wel bediscussieerbaar of 60 m inut en r eist ij dwinst v oor één aut om obilist van evenveel w aarde is als één m inuut
winst voor 60 aut om obilist en.
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beleidsm akers zelf de vraag m oet en beant woorden in hoeverre zij het ene effect
willen ‘uit ruilen’ t egen een ander effect .
Een polit iek debat is erbij gebaat gevoerd t e worden op basis van zo obj ect ief
m ogelij ke inform at ie. Het is daarom zinnig t e zorgen voor een bet ere present at ie
van onzekerheden en niet t e m onet ariseren om gevingseffect en in het saldo en de
eindt abel van MKBA’s, zoals beschreven door Koopm ans ( 2004) . St olwij k ( 2004)
bepleit ‘m eer voudige rekeningen’, waarbij niet t e m onit ariseren effect en in ieder
geval in hun eigen eenheden worden gepresent eer d. Ook De Boer en Larsen ( 2010)
geven het alt ernat ief om waarden in hun eigen eenheden t e duiden. Zij m erken
daarbij wel op dat de afw eging m oeilij k wordt als dit voor t eveel waarden gebeurt .
De MKBA schuift dan op in de richt ing van m ult icrit eria- analyse, zij het zonder
‘verborgen’ gewicht en.
I n lij n m et deze pleidooien schrij ft de huidige OEI - leidraad al een overzicht voor van
alle effect en in hun eigen eenheden. Het is vervolgens de kunst om deze bet er t e
bet rekken bij de present at ie van de PM- post en in de eindt abel. Annem a en
Koopm ans ( 2010) lat en zien dat op het gebied van de present at ie van zacht e
waarden nog st eeds veel verbet ering m ogelij k is. Het is bij voorbeeld nodig form at s
t e ont wikkelen voor een evenwicht ige en t oegankelij ke present at ie van de MKBA’s,
m et aandacht voor im m at eriële effect en en onzekerheden. Een andere ont wikkeling
is de nat uurwaarde- indicat or van het PBL, een hulpm iddel om nat uureffect en in
kaart t e brengen. Een nadeel van deze werkwij ze is dat de nat uurwaarde onder een
beperkt aant al noem ers wordt gebracht , waardoor zij een wat abst ract e eenheid
wordt . Anders dan bij een present at ie in eigen eenheden kunnen beleidsm akers zich
daar m inder bij voorst ellen. De inform at ie dat de ‘biodiversit eit t erugloopt ’, is voor
beleidsm akers bij voorbeeld een ander e dan dat ‘de ij sbeer uit st erft ’, of dat ‘de
variët eit aan m alariam uggen t eruggaat ’. Anderzij ds geeft de nat uurwaarde- indicat or
wel een m aat om de kost eneffect iveit waarm ee nat uurdoelen gehaald worden in
beeld t e br engen, en zodoende verschillende invest eringen in ( behoud van)
nat uurwaarden t egen elkaar af t e kunnen wegen.
Dit alles overziende heeft het de voorkeur om zacht e waarden t e kwant ificeren en t e
m onet ariseren als daarvoor m et hoden beschikbaar zij n die op brede consensus
kunnen rekenen. Het is belangrij k om , conform de OEI - leidraad, effect en ook in hun
eigen eenheden t e present eren. Zo kunnen degenen die het besluit m oet en nem en,
zich ook een voorst elling m aken van de effect en waar het om gaat . Een goede
present at ie kan bij dragen aan het besef dat de beslisinform at ie m eer om vat dan
alleen het gem onet ariseerde MKBA- saldo en dat ook de niet t e m onet ariseren
post en relevant voor de afweging zij n.
Als er nog discussie is over de j uist heid van een m et hode om een effect in geld uit
t e drukken, kan het helpen om veronderst ellingen t e doen over de waardering van
effect en, bij voorbeeld in t erm en van bandbreedt es, en t e bezien wat de gevoeligheid
van de uit kom st en is voor de aannam es op dit punt . Wanneer er geen enkele
geschikt e m et hode is om een effect in geld uit t e drukken, en het effect in het saldo
van de kost en- bat enanalyse wordt opgenom en als PM- post , is het daarbij som s
m ogelij k aan t e geven of het om een ( zeer) posit ief of ( zeer) negat ief effect gaat .
Het is belangrij k dat de m ensen die de beslisinform at ie gebruiken, zich ervan
bewust zij n dat som m ige relevant e post en niet goed in geld zij n uit t e drukken. De
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PM- post en in de kost en- bat enanalyse zij n dus geen verwaarloosbare rest post en. Dat
geldt bij iedere kost en- bat enanalyse, m aar zeker bij kost en- bat enanalyses voor
gebiedsverkenningen.

Waarde open ruim t e uit eenrafelen in onderliggende funct ies
Een specifieke zacht e waarde die vaak bij gebiedsont wikkeling aan de orde is, is de
waarde van open ruim t e. Door verschillen van inzicht in de prij s van ‘open ruim t e’
zij n de bat en van binnenst edelij k bouwen niet m et zekerheid t e bepalen. CPB en PBL
( 2010) geven aan dat pas uit een serie beleidsm at ige keuzes in de prakt ij k is op t e
m aken hoeveel waarde beleidsm akers hecht en aan ‘open ruim t e’. Tegelij kert ij d is dit
een nogal onbevredigende m et hodiek, om dat ‘open ruim t e’ een abst ract begrip is.
De ene open ruim t e is de andere niet , en het is eigenaardig dat open ruim t e m inder
waard is als het m oet wij ken voor bedrij ven dan voor woningbouw, zoals nu m eest al
uit de waarden van grondexploit at ies naar voren kom t . Recent elij k speelde deze
vraag ook bij het CPB in het kader van de MKBA RAAM ( Van der St raat en, 2009) .
Verder lij ken er op dit punt weinig onderzoeksact ies t e lopen.
Het kan helpen om het cont ainerbegrip ‘open ruim t e’ in de MKBA van proj ect en t e
ont rafelen in zij n verschillende funct ies: nat uurwaarden, cult uurlandschappelij ke
waarden, recreat iewaarden et cet era. Op die m anier is m eer aansluit ing t e vinden
m et best aande ( ook int ernat ionale) lit erat uur. Door dit bij voorbeeld in een
expert sessie t e doen, kunnen de m et het behoud van open ruim t e t e bereiken
beleidsdoelen m eer expliciet w orden gem aakt en zij n daarop t e boeken effect en
gem akkelij ker t e m et en en t e waarder en. Een experim ent m et zo’n expert sessie kan
duidelij k m aken of op deze wij ze vooruit gang t e boeken valt m et het waarderen van
open ruim t e.
Effect en buit en plangebied m eenem en
Bij de MKBA’s voor gebiedsont wikkeling worden de uit st ralingseffect en in
aangrenzende gebieden vaak al m eegenom en. Een nieuwe ont wikkeling van een
verloederd gebied in de st ad zal bij voorbeeld bouwhinder oplever en voor de
aangrenzende wij ken, en na de bouw heeft de verbet erde om geving een gunst ig
effect op het verblij fsgenot in de aangrenzende wij ken, dus op de vast goedw aarden
daarvan. Maar een gebiedsont wikkeling kan ook veel verderop effect en sort eren,
bij voorbeeld doordat zij leidt t ot verdringing uit de best aande bouw elders in de
st ad. Als de vast goedm ar kt m echanism en ont beert om zichzelf t e corrigeren, kan
bij voorbeeld een t eveel aan nieuwe woningen, kant oren of bedrij vent errein leiden
t ot waardedaling en leegst and van best aand vast goed. Waarbij leegst and nog weer
revit aliseringsopgaven opr oept , om m aat schappelij k negat ieve effect en als
verloedering t e best rij den. Dergelij ke effect en worden niet vanzelf m eegenom en in
een m et hodiek die gebaseerd is op gr ondexploit at ies. Renes e.a. ( 2011) st ellen
daarom voor t e gaan denk en in ‘agglom erat ie- exploit at ies’, om ook dit soort
effect en in de MKBA m ee t e kunnen nem en. Onderzoek op dit gebied m oet uit wij zen
of zo’n aanpak een verbet ering oplevert t en opzicht e van de nu gangbar e
m et hodiek.
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Vert aling grondexploit at ie naar MKBA vraagt aandacht
Veel waarderingsvraagst ukken op het gebied van infrast ruct uur worden opgelost
m et een relat ieve waardering t en opzicht e van reist ij d ( uit gedrukt in reist ij dwinst )
en een bij behorende value- of- t im e, zonder dat dit nog t ot veel discussie leidt 6 . Waar
de value- of- t im e een basis biedt voor het m onet ariseren van
m obilit eit svraagst ukken, wordt voor de waardering van ruim t elij ke ont wikkelingen
m eest al de bedrij fseconom ische analyse van de gr ondexploit ant als vert rekpunt
genom en. Hoewel er niet direct een alt ernat ief is voor deze grondexploit at ies
( ‘grexen’) als input voor de ruim t elij ke effect en in MKBA’s, is een veel gest elde
vraag of de grondexploit at ies wel alle beoogde en niet - beoogde effect en op
ruim t elij k gebied om vat t en. CPB en PBL ( 2010) concluderen dat m eer onderzoek
gewenst is naar welke onderdelen van een bedrij fseconom ische grondexploit at ie wel
en welke niet in een MKBA t huishoren.
Zo kom t als probleem naar voren dat de grondexploit at ie niet alle kost en en
opbrengst en bevat van de voor de gebiedsont wikkeling verant woordelij ke overheid
( diens ‘business case’) . De bedrij fseconom ische analyse van de grondexploit ant sluit
op het m om ent dat de gronden worden overgedragen. Daardoor worden de k ost en
voor het t oekom st ige beheer en onderhoud van bij voorbeeld de aangelegde
infrast ruct uur of groenvoorzieningen m eest al niet m eegenom en in de
grondexploit at ie, ook niet als de gem eent e zelf de exploit ant van de gronden is. Ook
de event uele ext ra inkom st en uit de onroerend- zaakbelast ing ( OZB) ont breken.
Vaak wordt veronderst eld dat deze post en t egen elkaar weggest r eept kunnen
worden, m aar de vraag is of dat correct is. Voort s bevat de grondexploit at ie post en
die niet in de MKBA t huishoren, zoals rent ebet alingen ( de MKBA werkt m et een
gest andaardiseerde discont ovoet ) .
Gelet op deze aandacht spunt en laat het m inist erie van I enM op dit m om ent nader
onderzoeken welke bewerkingen de grondexploit at ie m oet onder gaan om deze
geschikt t e m aken voor gebruik bij m aat schappelij ke kost en- bat enanalyses. De
uit kom st en van dit onderzoek zullen begin 2012 beschikbaar kom en en naar
verwacht ing concret e ver bet ervoorst ellen voor de m et hodiek opleveren.
Daarnaast signaleren Renes e.a. ( 2011) een m eer fundam ent eel vraagst uk m et
bet rekking t ot de in beeld t e brengen effect en van verst edelij kingsplannen:
“ I nhoudelij k is de MKBA nog niet helem aal op orde voor het evalueren van
invest eren in verst edelij king. Vooral voor last ig t e kwant ificeren of t e m onet ariseren
ruim t elij ke effect en is een verdere ont w ikkeling van MKBA als inst rum ent gew enst ,
bij voorbeeld als het gaat om ruim t elij ke kwalit eit . Dit is deels onont gonnen t errein,
m aar verbet eringen lij ken niet onm ogelij k. … Ruim t elij ke onderzoeks- en
ont werpdisciplines bieden waardevolle kennis, m aar die heeft vaak een am bacht elij k
karakt er. Er m oet worden onderzocht welke t heorie en em pirie beschikbaar is voor
een solide basis voor operat ionalisering van die kennis in MKBA’s” . De planbureaus
zij n een st udie gest art over dit vraagst uk.

6

Overigens is ook in het dom ein van de m obilit eit de value- of- t im e geen panacee. Zo wordt gewerkt aan de
ont wikkeling van het k want ificeren en waar der en van reist ij dbet rouw baarheid. De waar dering voor bet rouwbaarheid
kom t niet goed t ot uit druk king in de gem iddelde reist ij d, en kan wel een subst ant iële bat en- of kost enpost zij n.
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Toekom st waarden
I n Nederland hant eren we een discont ovoet van 2,5% en een risico- opslag van
m eest al 3% ( t ot aal 5,5% ) . Langet erm ij neffect en over m eer dan 50 j aar, waarop
beleidsm akers wel doelen hebben en verwacht ingen koest eren ( bij voorbeeld op het
gebied van m ilieu) , zouden hierdoor weinig gewicht in de schaal leggen. I n Groot Brit t anië wordt gewerkt m et een in de loop van de t ij d geleidelij k afnem ende
discont eringsvoet . Annem a en Koopm ans ( 2010) bepleit en ook voor Nederland
onderzoek naar een bet er passende discont eringsvoet .
Om aan dit probleem t egem oet t e kom en m ag in Nederland sinds 2009 de
st andaardrisico- opslag van 3% worden gehalveerd voor op geld gewaardeerde
ext erne effect en m et een onom keerbaar karakt er.
Kenget allen zij n gem akkelij k, m aar vragen verst andig gebruik
Er wordt in Nederland, zo blij kt uit de lit erat uur, gem akkelij k gebruik gem aakt van
kenget allen. Dat past weliswaar goed bij een snelle en goedkope uit voering van
MKBA’s, m aar de vraag is of veel gebruikt e kenget allen niet sit uat ie- en
locat iespecifiek zij n ( CPB & PBL, 2010) . Bij zacht e waarden speelt dit probleem veel
m eer dan bij de waardering van reist ij deffect en. Toch is het , gelet op de verschillen
in Nederland, ook de vraag of de value-of- t im e voor woon- werkverkeer in een bus
naar de Zuidas of Schiphol wel gelij k is aan die in een bus naar bij voorbeeld
Em m ercom pascuum of Sim pelveld.
Er is, kort om , onduidelij kheid over de st at us van de aanvulling ‘nat uur, wat er en
bodem ’ op de Leidraad OEI en het daarop gebaseer de kenget allenboek. Annem a en
Koopm ans ( 2010) bevelen aan een second opinion t e lat en uit voeren op
veelgebruikt e kenget allen, en, als ze goed zij n, verwij zingen naar deze bronnen m et
kenget allen in de Leidraad of de werkwij zers op t e nem en.
Op het gebied van de zacht e waarden en KBA’s lij kt er dus m eer behoeft e t e zij n
aan keuzes en st andaardisat ie dan aan een verder e uit breiding van het beschikbare
kennisareaal.
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4

Procesvraagst ukken MKBA en gebiedsgericht :
om gaan m et verschillen t ussen veel belanghebbenden

I n dit hoofdst uk gaan we dieper in op de procesm at ige vraagst uk ken die specifiek
zij n voor de MKBA van int egrale gebiedsverkenningen. De inhoudelij ke
aandacht spunt en zij n behandeld in hoofdst uk 3. We richt en ons hier op
vraagst ukken die specifiek zij n voor het t oepassen v an OEI op gebiedsverkenningen,
zoals die naar voren kom en in de best udeer de lit erat uur en in de gespr ekken m et
kennisdrager s. Op procesgebied kom en daarbij vooral de bet rokkenheid van
verschillende sect oren en van veel en uit eenlopende belanghebbenden naar boven.
4 .1

OEI k a n om ga a n m e t ve r sch ille n
• Bij int egrale gebiedsverkenningen is veelal sprake van verscheidene
deelproj ect en. Deze deelproj ect en kunnen ieder een eigen schaalniveau en
reikwij dt e hebben. OEI / MKBA kan daarm ee om gaan.
• Gebiedsverkenningen zij n daarnaast ‘wispelt uriger’ dan
( t ransport ) infrast ruct uurpr oj ect en, doordat m arkt par t ij en bet rokken zij n die
invest eringen doen die gevoelig zij n voor m arkt schom m elingen. Dit brengt
risico’s m et zich m ee als er m aar op één m om ent get oet st wordt . Deze risico’s
kunnen deels ondervangen worden m et scenario- en gevoeligheidsanalyses.

Verschillen in geografische reikwij dt e
Met een gebiedsgericht e aanpak wordt naar m eerwaarde gezocht door
uit eenlopende proj ect en in verschillende sect or en op elkaar af t e st em m en;
proj ect en die voornam elij k gem een hebben dat ze in eenzelfde geografisch gebied
zouden m oet en worden uit gevoer d. I nherent aan int egrale gebiedsverkenningen is
daarm ee dat er diverse sect oren bet rok ken zij n. Maar niet iedere sect or hant eert
dezelfde geografische reikwij dt e. Verder variëren m aat regelen in de schaal waarop
ze effect sort eren. Het realiseren van een aut osnelweg verschilt bij voorbeeld van
het opknappen van een lokaal bedrij vent errein, en voor een hogesnelheidslij n en
een plaat selij ke wat erkering geldt dat net zo.
Een MKBA conform de OEI - leidraad beziet effect en op nat ionale schaal 7 , waardoor
verschillen in geografische reikwij dt e inhoudelij k geen probleem zij n. Voor het
proces is het echt er wel belangrij k om aansluit ing t e houden m et belanghebbenden
die in hun beleving een andere reikwij dt e hant eren. Paragraaf 4.2 zal daarop
ingaan.
Verschillen in effect bepaling en waarder ingsm et hoden
Ook de m at e waarin effect bepaling en waarderingsm et hoden ont wikkeld zij n,
verschilt per sect or. We zagen in hoofdst uk 3 dat in de sect or
7

De OEI - leidraad st elt dat als proj ect en worden bet aald door Nederlandse belast ingbet alers, het in de rede ligt om
na t e gaan wat de bat en zij n voor Nederland. Bij gr ensoverschrij dende effect en m oet en effect en voor Neder land en
het buit enland worden onderscheiden. De v erdeling van de bat en ov er Nederland en het buit enland m oet dan in
beeld kom en. Als het proj ect ( m ede) is gericht op bepaalde regionale ont wikkelingen, m oet en ook regionale
verdelingseffect en worden bepaald.
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t ransport infrast ruct uur de MKBA al veel langer gebr uikt wordt dan in som m ige
andere sect oren. Daardoor zij n de beschikbare inst rum ent en voor die sect or verder
uit ont wikkeld. I n het m obilit eit sdom ein is het ook m akkelij ker om m et cij fers t e
werken dan in het sociale dom ein. I nt egrale verkenningen veronderst ellen het
kunnen om gaan m et alle dom einen. Een MKBA wil ook een overzicht geven van alle
m aat schappelij ke effect en, niet die van één sect or. Een MKBA conform de OEI leidraad present eert ook de effect en die niet gem onet ariseerd kunnen worden. De
MKBA kan dus inhoudelij k om gaan m et verschillende sect oren. Maar de vanuit
verschillende sect oren bet rokken st akeholders hebben niet allem aal evenveel
ervaring m et de t oepassing van MKBA. Het is zinvol daar in het proces rekening m ee
t e houden. Paragraaf 4.2 gaat daar ver der op in.
Verschillen in beleving van t ij d
De zorg van beleidsm akers op het gebied van ruim t elij ke ordening bet reft vaak niet
alleen het t ot ont wikkeling brengen van het bet reffende st udiegebied, m aar ook het
binnenhalen van langet erm ij ndoelen ( denk aan 50 j aar en verder) door in
acht ereenvolgende proj ect en st eeds eenzelfde inst eek t e kiezen. Bij voorbeeld m et
het doel om veel open ruim t e t e houden, waardevol cult uurlandschap in st and t e
houden, ongewenst e segr egat ie van bevolking t e voorkom en, leegst and in
binnenst edelij k gebied t e voorkom en, onnodige m obilit eit t e voorkom en et cet era.
Ruim t elij ke processen gaan langzaam , en de j aarlij kse ‘schuifruim t e’ voor nieuwe
ont wikkelingen is beperkt : het Nederland van 2050 st aat er wellicht al voor 80% .
Bij infrast ruct uurproj ect en op het gebied van m obilit eit gaat het bij het m eenem en
van effect en vaak om een kort ere horizon 8 : hoeveel congest ie lost dit proj ect de
kom ende j aren op, hoeveel m eer bereikbaarheid levert het op, of hoeveel m eer
reizigers in het ov? Van losse m obilit eit sproj ect en w ordt bij voorbeeld geaccept eerd
dat ze niet of nauwelij ks een im pact hebben op het aut obezit op de lange t er m ij n,
m et de bij behorende nev eneffect en. Belangrij k is daarom zich goed af t e vragen wat
in de MKBA de zicht baar t e m aken afweging is. Gaat het om een proj ect dat m aar
een beperkt e verandering im pliceert t en opzicht e van al wat er is? Of gaat het om
een m aj eure beleidskeuze, bij voorbeeld een program m a dat erom vraagt j arenlang
in opeenvolgende proj ect en consequent volgehouden t e worden?
Om dat de MKBA een oneindige t ij dshorizon kent , is het in principe m ogelij k voor
beide t ype afwegingen een MKBA uit t e voeren. Maar het is de vraag of het reëel is
t e veronderst ellen dat een zeker beleid decennialang wordt volgehouden. Ons
best uurlij ke best el biedt im m ers geen garant ies voor een dergelij ke cont inuït eit in
beleid. Voorzicht igheid is dus geboden bij het opnem en van bat en uit beleid dat in
de t oekom st m oet worden volgehouden.
Verschillen in dynam iek
Veel gebiedsont wikkelingen hebben een ruim t elij ke com ponent m et
vast goedont wikkeling. Anders dan bij t ransport infrast ruct uur dict eert de
vast goedm ar kt voor die gebiedsont wikkelingen of en hoe ruim t elij ke deelproj ect en
gerealiseerd worden. Zo ont st aan er gedurende een proj ect vaak nieuwe inzicht en in
de m arkt vraag, m aar ook spelen besluit en over subsidies of proj ect en in de
nabij heid van het proj ect een belangrij ke rol.

8

De berekeningen in de MKBA gaan wel van een oneindige t ij dhorizon uit .
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Hierm ee zij n gebiedsverkenningen in hun aard veel veranderlij ker dan gebruikelij k is
bij ( t ransport ) infrast ruct uurproj ect en, waar uit gegaan wordt van
langet erm ij nprognoses en - evenwicht en. Bij de uit voering van de MKBA voor
gebiedsverkenningen kan de proj ect definit ie wij zigen, zowel t ij dens de uit voering als
lat er. Wanneer de m arkt om st andigheden gem akkelij k kunnen wij zigen, dan is het
een risico om een beslissing t e baser en op de gekwant ificeerde effect en voor één of
t wee zeefm om ent en, zoals het kader OEI bij MI RT- v erkenningen nu vraagt . Door t e
rekenen m et onzekerheden ( scenario’s, gevoeligheidsanalyses) neem t de
houdbaarheid van de aangereikt e inform at ie t oe. De gevoeligheidsanalyses m aken
zicht baar welk rendem ent een proj ect heeft in t oekom st en die verschillend verlopen
( bij voorbeeld op het gebied van bevolking, econom ie et cet era) . Robuust beleid
best aat uit m aat regelen die het in alle om st andigheden goed doen. I nvest eringen
die zich alleen in bepaalde scenario’s t erugverdienen, kunnen bet er zo lang m ogelij k
worden uit gest eld, t ot dat er m eer zekerheid is over het verloop van de
ont wikkelingen. Uit st el heeft dan een waarde op zich, om dat m eer opt ies voor de
best eding van de m iddelen worden opengehouden.
4 .2

I n pr oce s r e k e n in g h ou de n m e t m e e r st a k e h olde r s
• Bij gebiedsgericht e verkenningen zij n over het algem een m eer part ij en, m et
verschillende belangen, bet rokken dan bij een doorsnee infrast ruct uurproj ect .
• Deze t oenam e van st akeholders vereist m eer aandacht voor de verschillende
belangen en beleidsdoelen van deze st akeholders. Het werken m et een
zogehet en MKBA- effect enarena kan hierbij helpen.
• Om het begrip van de st akeholders voor de MKBA t e vergrot en k an het ook
goed zij n om de verdelingseffect en goed inzicht elij k t e m aken. Dit is overigens
al een onderdeel van OEI .
I nt egrale aanpak im pliceer t ingewikkelder MKBA- proces
Het feit dat int egrale gebiedsverkenningen zich richt en op m eer sect oren, m aakt ook
dat er uit eenlopende part ij en in het proces bet rokken zij n, m et verschillende
ervaringen en belangen. Doordat het schaalniveau best uurlij ke grenzen over schrij dt ,
zij n vaak ook m eer overheden bet rokken. Dit m aakt de uit voering ingewikkelder dan
bij een sect oraal bereikbaarheidsproj ect , waar er veelal één t rekkende part ij is
( waarbij andere part ij en wel proberen het proces m ee t e st uren) . Ook de inform at ieaanlevering is com plexer bij een int egrale gebiedsverkenning. Verder dienen
beslissingen over bij voorbeeld het proj ect - en nulalt ernat ief door verschillende
part ij en gezam enlij k gedragen t e worden. Deze t oegenom en com plexit eit en ext ra
behoeft e aan overleg zij n inherent aan een gebiedsgericht e aanpak, en in die zin de
keerzij de van m ogelij ke synergie in inhoud.
Zorg in het proces voor reflect ie vanuit MKBA op beleidsdoelen v an verschillende
st akeholders
I n sect oren waar MKBA nog niet veel, of voor het eerst , wordt t oegepast , levert het
bepalen van niet gangbar e effect en de nodige hoofdbrekens op. Denk aan effect en
op het gebied van int egrat ie/ segregat ie, deelnam e aan breedt esport et cet er a. Het
in een sessie m et belanghebbenden gezam enlij k doordenken van dit soort effect en
kan de relevant ie van de verschillende effect en verhelderen en behulpzaam zij n bij
het vinden van aansluit ing bij best aand onderzoek en beschikbare lit erat uur. Wat
zij n de effect en van de eerst e orde? En wat zij n afgeleide effect en, die alleen m aar
onder bepaalde voorwaarden opt reden? De Boer en Larsen ( 2010) st ellen hiervoor
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de zogehet en MKBA- effect enarena voor: belanghebbenden door denken gezam enlij k
in een sessie welke effect en bij een proj ect kunnen opt reden. Deze arena draagt bij
aan een gedeeld beeld bij al de part ij en die voor de gebiedsverkenning relevant zij n.
Dit inst rum ent kan dus ook helpen om regionale part ij en, die weinig ervaring
hebben m et MKBA’s, t e lat en zien hoe effect en een plek krij gen in de MKBA.
Hierdoor zullen zij deze m inder als een ‘black box’ ervaren. Enerzij ds gaat het hierbij
om het doorgronden van relevant ie in t erm en van welvaart sverbet ering. Anderzij ds
gaat het erom uit t e leggen waarom effect en al ( im pliciet ) verwerkt zit t en in
bepaalde m aat schappelij ke effect en of in het geheel niet leiden t ot
welvaart sverbet ering. Het lij kt de m oeit e waard om deze aanpak voor int egrale
gebiedsverkenningen uit t e prober en.
Het bezwaar dat dit soort overleg het proces ophoudt , wordt gecom penseer d door
het grot ere draagvlak voor de MKBA. Een MKBA- effect enarena k an ook als
onderdeel worden ingebracht van het om gevingsm anagem ent dat al wordt
aangeraden in de Handreiking MI RT- verkenningen ( RWS, 2010) . Bij het m eer
bet rekken van belanghebbenden in het proces is het overigens wel belangrij k dat de
uit eindelij ke opst eller van de MKBA de ruim t e krij gt om zij n werk onafhankelij k en
naar wet enschappelij ke inzicht t e doen. Een MKBA voegt als beslisinform at ie weinig
t oe aan de ar gum ent en van belanghebbenden, als m en er niet op kan vert rouwen
dat de inform at ie feit elij k is en wet enschappelij k verant woord.
Leg uit waar effect en een plaat s hebben in de MKBA
De door bet r okken part ij en verwacht e effect en kunnen één op één herkenbaar
t erugkeren in de MKBA. Daarnaast kunnen de verwacht e effect en ‘verborgen’ zij n
opgenom en in de MKBA- berekeningen. Deze sit uat ie kan zich op drie m anieren
voordoen, m et ieder een bij passende oplossing:
1.

Laat verdelingseffect en zien
Som s bet reft een effect een herverdeling en geen w elvaart swinst op
nat ionale schaal. Een MKBA hant eert nam elij k een blikveld m et nat ionale
reikwij dt e, waarbij effect en alleen relevant zij n voor zover zij op nat ionale
schaal per saldo effect sort eren. Effect en die voor de ene persoon of regio
een ‘plus’ bet ekenen, m aar voor de andere een even grot e ‘m in’, zij n daarbij
m inder relevant . Bij voorbeeld: regio A wordt door een proj ect bet er
bereikbaar en t rekt m eer bedrij vigheid aan. Dit gaat t en kost e van regio B,
waar exact evenveel bedrij vigheid vert rekt . Op nat ionaal niveau is het effect
nul. Op het niveau van regio A is er echt er duidelij k sprake van een
verandering. Onderzoek onder de MKBA- deskundigen uit de academ ische,
professionele en best uurlij ke wereld in Nederland laat zien dat er goede
redenen zij n om , vaker dan nu gebeurt , in de MKBA verdelingseffect en in
beeld t e br engen ( Dopheide, 2011) . Gelet op de veelheid aan bet rokken
part ij en, is dit zeker ook in een int egrale gebiedsver kenning relevant . Bij
regionale doelen als werkgelegenheid is dit vaak het geval. I n een
gebiedsgericht e aanpak verliest de MKBA het cont act m et de bet rokken
regionale part ij en, als niet ook het effect op deze regionale doelen in de
MKBA een herkenbare plaat s krij gt . Door in de MKBA verdelingseffect en in
beeld t e br engen, geeft zij ook beleidsinform at ie over regionale
welvaart seffect en. I n de Leidraad OEI st aat al dat dit m ogelij k, en in
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som m ige gevallen ook wenselij k is.
2.

Leg bet er uit dat een effect al opgenom en is in andere post en
Som s bet reft een effect een niet nader uit gesplit st onderdeel van een grot er
geheel. Bij voorbeeld: de uit st oot van PM10 zit beslot en in de post ‘Em issies’.
De veiligheid voor fiet sers zit verwerkt in de post ‘Verm indering aant al
doden en gewonden’. De MKBA- rappor t age zou bet er m oet en uit leggen hoe
dit soort effect en al opgenom en zij n.

3.

Leg bet er uit dat een effect al ‘vert aald’ is in andere post en
Som s m oet een effect ‘ver t aald’ worden naar een MKBA- t erm . Een
verbet er de concurrent ieposit ie voor het bedrij fsleven is bij voorbeeld een
vaak voorkom end beleidsdoel en een verwacht effect van een invest ering.
Dit beleidsdoel is ( deels) t erug t e vinden in de post reist ij d- en
bet rouwbaar heidswinst en en wordt daarin dus al gem et en. Door op t wee
plaat sen de ‘t herm om et er ’ erin t e st eken, wordt de pat iënt niet t weem aal zo
ziek; het gaat om een dubbelt elling. De MKBA- rapport age zou bet er m oet en
uit leggen hoe dit soort effect en al opgenom en zij n.

Het is m ogelij k om in de MKBA- rappor t age m eer aandacht t e best eden aan
dergelij ke effect en. Het eindresult aat van een dergelij ke MKBA- rapport age laat aan
bet rokkenen zien waar een bij drage aan de beleidsdoelen zit in de MKBA. En legt
ook uit waarom een bij drage aan beleidsdoelen wordt weggelat en, als deze geen
plaat s in de MKBA verdient . Op deze sit uat ie gaan we hierna verder in.
Reflect eer naast de MKBA op de m at e v an doelbereiking
Het kan zich voordoen dat belanghebbende part ij en effect en verwacht en die niet
één op één herkenbaar t erugkeren in de MKBA, en die evenm in ‘verst opt ’ zit t en in
de MKBA. Het gaat dan om een bij drage aan doelen die bet rokken part ij en zich
st ellen, waarbij geen sprake is van welvaart seffect en. Denk bij voorbeeld aan het
‘bij dragen aan een evenwicht ige bevolkingssam enst elling’ t erwij l onduidelij k is hoe
daardoor het welvaart srendem ent t oeneem t . Door náást de MKBA een overzicht t e
geven van de m at e van doelbereiking ( in eigen eenheden en zonder verborgen
gewicht en) kan de aansluit ing op de denkwereld van de verschillende ( regionale)
beleidsm akers verder verbet eren.
4 .3

Tim in g
• De t im ing van de MKBA in het besluit vorm ingsproces heeft im pact op de soort
t e m aken afweging. Hoe eerder in het proces, des t e m akkelij ker het is om bij
een negat iev e MKBA het proj ect nog bij t e st uren. Hoe lat er in het proces, hoe
m eer de MKBA de funct ie krij gt van scherprecht er. Conform ‘Sneller en Bet er’
wordt OEI / MKBA voor MI RT- proj ect en nu ingezet in de beoor delingsfase van de
verkenning. De MKBA biedt inzicht in de m aat schappelij k gezien m eest
rendabele oplossingsvariant .
• Er lij kt geen aanleiding om voor int egrale gebiedsverkenningen af t e wij ken van
deze afsprak en.
Onderzoek in Nederland ( Rienst ra, 2008) en bij voorbeeld Zweden ( Eliasson &
Lundberg, 2010) laat zien dat de inzet van de MKBA vooral im pact heeft in het
proces als er nog geen polit ieke keuzes zij n gem aakt : dan is m en nog bereid het
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proj ect bij t e st ellen en t e opt im aliseren. Vaak is dat aan het begin van het proces.
Dit heeft als nadeel dat het cij ferwerk dan nog ‘zacht ’ is. Zowel Beukers e.a. ( 2011)
als Dopheide ( 2011) const at eren het dilem m a dat een gedet ailleerde MKBA pas kan
worden uit gevoerd wanneer de oplossing al in grot e m at e is gedefinieerd en
polit ieke posit ies zij n ingenom en.
Figuur 4 .1
Plaat s van OEI in het
besluit vorm ingsproces

Het kader OEI bij MI RT- verkenningen geeft aan dat in de beoor delingsfase ( zeef 2,
bij het voorkeursbesluit in figuur 4.1) van een MI RT- verkenning een MKBA/ OEI
wordt uit gevoerd op de dr ie eerder geselect eerde variant en. Eerder, in de
analyt ische fase, kan er wel voor worden gekozen om al in MKBA- t erm en t e denken.
Zodoende weegt het m aat schappelij k rendem ent al m ee bij de score voor een ‘t op
3’ in het eerst e zeefm om ent . Vroegt ij dig redeneren vanuit een KBA- denkraam helpt
om de proj ect variant en t e opt im aliseren. Vroegt ij dig wil zeggen: eerder dan in het
voorkeursbesluit ( zeefm om ent 2) . Dit kan ook verrassingen voorkom en t en aanzien
van de MKBA lat er in het afwegingsproces. Daart egenover st aat dat het
besluit vorm ingsproces geen vert ragingen verdraagt door gedet ailleerde
berekeningen in de diverse fasen van het proces. Het is daarom de kunst om
vroeger in het proces eenv oudiger t e rekenen dan in een MKBA, m aar wel
verant woord, dus m et oog voor alle m ogelij ke effect en. Denk bij voorbeeld aan het
com bineren van orde- van- groot t e- benaderingen op basis van eenvoudig rekenwerk
m et gevoeligheidsanalyses, die al veel inzicht geven.
De t im ing van het benodigde inzicht in m aat schappelij ke effect en zal voor
gebiedsverkenningen niet anders zij n dan voor de sect orale proj ect en. Er lij kt dan
ook geen aanleiding om af t e wij ken van bovenst aande afspraken voor sect orale
proj ect en. Hierna wordt nader ingegaan op de vraag in hoeverre het daarbij
noodzakelij k is een int egrale gebiedsgericht e MKBA op t e st ellen, of dat het ook
m ogelij k is de act ivit eit en t e beperken t ot een sect orale analyse.
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4 .4

Vr oe g n a ga a n of in t e gr a le a a n pa k t oe ge voe gde w a a r de he e ft
Een belangrij ke vraag kwam t ot dusver nog niet aan de orde: is het int egraal en
gebiedsgericht uit voeren van proj ect en alt ij d nodig? En hoe uit gebreid m oet daar
dan invulling aan gegev en worden? Het pot ent iële succes van een brede verkenning
kan t eniet gedaan worden wanneer daarin t e veel opgaven m eegenom en worden.
Hierdoor neem t de com plexit eit t oe, evenals het afbreukrisico en de kans op
vert ragingen. Deze vragen spelen bij een MI RT- verkenning bij de voorbereiding van
een st art beslissing. Visser ( 2011) st aat st il bij deze vragen en geeft een st appenplan
om t ot een opt im ale afbakening t e kom en:
•
St ap 1: invent ariseer alle opgaven uit de gebiedsagenda’s;
•
St ap 2: onderscheid de hoofdopgaven v an de gelieerde opgaven;
•
St ap 3: onderscheid binnen de gelieerde opgaven ‘need t o have’ van ‘nice t o
have’;
•
St ap 4: rangschik de opgaven op basis van sam enhang en com plexit eit .
Deze overwegingen helpen om bij de st art beslissing best uurlij k af t e wegen hoe
‘int egraal’ het besluit vorm ingsproces van een MI RT- verkenning m oet verlopen.
Afwegen: int egralit eit koninklij k of sim pel benader en
Welke afbakening ook gekozen wordt , de vraag dient aan de orde t e kom en of het
binnen het vast gest elde int egrale afwegingsproces nut heeft om voor de MKBA een
int egrale aanpak t e kiezen. Of dat het afwegingsproces net zo goed m et losse
sect orale MKBA’s kan worden gevoed. Het is hierbij nut t ig om vroeg in het
verkenningsproces de proj ect en vanuit een MKBA- kader t e door denken. Als ook al
eerder in het proces niet t e beredener en valt dat afst em m ingsvoordelen in
subst ant iële m at e opt reden, kan dit aanleiding zij n om af t e zien van een int egrale
aanpak van de MKBA en over t e schakelen op een eenvoudiger, m eer sect orale
MKBA- aanpak. I n een ‘koninklij ke’ int egrale benadering wordt voor alle bet rokken
sect oren het volledige welvaart seffect van alle bet reffende invest eringen in beeld
gebracht . Daarm ee kunnen de nodige operat ionaliseringsvraagst ukken ont st aan
voor die sect oren waarvoor de MKBA nog m inder ver ont wikkeld is. En voor
deelproj ect en waarvan al vast st aat dat ze doorgaan, is het niet zinvol om m et een
MKBA nog nut en noodzaak in beeld t e brengen.
Het alt ernat ief is een m eer ‘sim pele’ int egrale MKBA- benadering waarbij voor één
deelproj ect een MKBA wordt gedaan en zorgvuldig wordt gekeken wat de t e
verm ij den kost en of ander e im pact zij n voor andere sect oren, zonder het volledige
welvaart seffect van invest eringen in die andere sect oren in beeld t e willen brengen.
De MKBA heeft dan bet rek king op een deelproj ect w aarvoor inform at ie over nut en
noodzaak nog belangrij ke input voor de afweging zal zij n. Denk bij voorbeeld aan
een invest ering in de verkeersinfrast ruct uur, waarbij er in een bepaalde variant
m ogelij kheden zij n om kost en t e verm ij den voor wat erinfrast ruct uur ( de noodzaak
van het wat erveiligheidsniveau st aat niet t er discussie, dus daarvoor vindt géén
MKBA plaat s) . Of denk aan kansen om recreat ieve bat en binnen t e halen door
verkeersinfrast ruct uur aan t e kleden m et recreat iev e voorzieningen en deze in t e
passen in de infrast ruct uur ( de invest eringen in het recreat ieve deel zij n t e beperkt
om daarvoor apart de inspanning van een MKBA t e doen, dus ook daarvoor geldt :
géén MKBA) .
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Sum m ary
The m et hod used in t he decision- m aking process for t ransport infrast ruct ure t o
syst em at ically ident ify social im pact s ( a social cost - benefit analysis as described in
t he guidance docum ent on infrast ruct ure effect s ‘Overzicht Effect en I nfrast ruct uur’ –
OEI ) is in principle also suit able for use in int egrat ed area developm ent
assessm ent s. However, t here are a num ber of m et hodological and pract ical issues
t hat require at t ent ion. This st udy shows t hat t he aspect s specific t o int egrat ed area
developm ent assessm ent s can be adequat ely covered by t he st andard m et hods,
ascert ains t he point s t hat require furt her at t ent ion and ident ifies t he init iat ives t hat
have already been t aken in t his area.
I nt egrat ed ar ea developm ent assessm ent s evaluat e com plem ent ary invest m ent s in
housing, em ploym ent , accessibilit y, wat er and nat ure conservat ion. I nt egrat ed
assessm ent s differ in t hree respect s from t he st andard assessm ent s of t ransport
infrast ruct ure proj ect s. First , t he efficiency gains or synergy advant ages arising from
coordinat ing or bundling invest m ent s are a m aj or considerat ion. A second im port ant
charact erist ic is t hat t hey involve plans from various sect ors and disciplines. This
m eans t hat a wide range of different t ypes of effect s can be expect ed, including
t hose t hat are difficult t o m easure and evaluat e ( called ‘weak values’) . Third, m any
part ies are involved, from bot h governm ent and t he privat e sect or, t hat all seek t o
ensure t heir goals and int erest s are given full considerat ion in t he evaluat ion.
Cent ral governm ent is seeking t o im prove t he coordinat ion and com plem ent arit y of
invest m ent s in new developm ent and m obilit y. To t his end t he various invest m ent
budget s have been com bined in t he Mult i- annual Program m e for I nfrast ruct ure,
Spat ial Developm ent and Transport ( MI RT) . Most ar ea developm ent proj ect s, such
as t hose financed from t he Nat ional Spat ial St rat egy budget , are at t he dist rict or
neighbourhood scale, whereas t he int egrat ed area developm ent assessm ent s arising
from t he regional agendas for t he MI RT decision- m aking process are on a larger
scale. These are assessm ent s of plans for developm ent s on a regional scale, such as
t he Rij k- Regioprogram m a Am st erdam - Alm ere- Markerm eer, Rot t erdam Vooruit and
t he I nt egrale Benadering Holland Rij nm ond.
The Net herlands I nst it ut e for Transport Policy Analysis ( KiM) has invest igat ed
whet her t he m et hod of cost - benefit analysis current ly used for infrast ruct ure
proj ect s is also suit able for int egrat ed area developm ent assessm ent s wit hin t he
MI RT decision- m aking process and whet her addit ional guidance m ay be needed.
Syn e r gy ca n be cle a r ly r e ve a le d
Cost - benefit analysis is a good way of ident ifying t he advant ages of t he
sim ult aneous im plem ent at ion or coordinat ion of different proj ect s, which are oft en
referred t o as synergy. These synergy benefit s can be revealed by breaking down a
( com bined) proj ect int o subproj ect s and t hen ident ifying and com paring t he cost s
and benefit s of each of t hese subproj ect s. Com paring t he sum of t he social ret urns
of t he separat e proj ect s wit h t he social ret urns of t he com bined proj ect gives an
im pression of t he nat ure and degr ee of synergy. Synergy benefit s ( or cost s) are
t herefore reflect ed in t he cost - benefit balance of t he com bined proj ect , but t hey do
not form a separat e it em in a cost - benefit analysis.
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Con side r coor din a t ion be n e fit s e a r ly in t h e pr oce ss
Under t he slogan ‘Quicker and Bet t er’ t he rules for m aking decisions on invest m ent s
in t he Mult i- annual Program m e for I nfrast ruct ure, Spat ial Developm ent and
Transport have been alt ered. A num erical cost - benefit analysis is carried out at a
single point in t he assessm ent st age. That is t he m om ent when decision- m akers
m ust choose bet ween t hree proj ect alt ernat ives, leading t o what is known as t he
preferred decision ( ‘sieve m om ent 2’) . To obt ain an overall im pression of t he
coordinat ion benefit s it is also useful t o review t he cost s and benefit s of t he proj ect s
at an earlier st age t o obt ain a pict ure of all t he effect s, but using a sim pler
calculat ion. I n general, t his can help wit h finding opt ions for im proving proj ect s and
alt ernat ives t hat deliver bet t er ret urns. Specifically for area developm ent
assessm ent s, it can also provide insight s int o t he global coordinat ion or synergy
benefit s at an early st age in t he process. I f it becom es appar ent earlier in t he
process t hat no synergy advant ages can be expect ed, t his m ay be a reason t o
decide against an int egrat ed cost - benefit analysis and t o t ake a sim pler, m ore
sect oral appr oach inst ead. The absence of synergy advant ages, or even t he
occurrence of negat ive synergy, indicat es t hat t he coordinat ion advant ages do not
lie wit h t he com bined im plem ent at ion of t he plans, but elsewhere.
N u m e r ou s e ffe ct s n ot a pr oble m ; de t e r m in a t ion of e ffe ct s n ot e qu a lly
a dva n ce d
A feat ure of int egrat ed ar ea developm ent assessm ent s is t hat t hey bring t oget her
proj ect s from different sect ors. This m eans t hat different disciplines are involved
and t here ar e oft en m any different t ypes of effect s and im pact s on t he environm ent .
Cost - benefit analysis is em inent ly suit able for dealing wit h a wide range of effect s,
because it m akes effect s com parable by bringing t hem t oget her under a single
heading ( as far as possible) and it present s effect s in a consist ent m anner. The
m et hods for det erm ining and valuing effect s are m ore advanced in som e sect ors
t han in ot hers. Using cost - benefit analysis in sect ors where it is not yet frequent ly
used will in t hese sect ors lead t o a dem and for m ore research int o t he det er m inat ion
and valuat ion of effect s. I n t im e t his will reduce t he differences bet ween sect or s and
disciplines in t he developm ent of t hese t echniques.
La n d de ve lopm e n t ca lcu la t ion s: com pa t ibilit y w it h cost - be n e fit a n a lysis
n e e ds a ddr e ssin g
I nt egrat ed ar ea developm ent assessm ent s alm ost always involve spat ial effect s.
Est im at es of t he effect s of spat ial developm ent s usually st art wit h t he profit abilit y
assessm ent of t he land developer. I t is easy t o ext ract figures from t hese analyses
because t hey are always available. However, t he procedures and account ing
m et hods in land developm ent are such t hat t hey cannot be used direct ly t o obt ain a
correct reflect ion of all t he spat ial effect s from a social perspect ive. The Minist ry of
I nfrast ruct ure and t he Environm ent is t herefore cur rent ly st udying how land
developm ent account s can be adapt ed t o m ake t hem suit able for use in social cost benefit analyses. The out com e will deliver concret e proposals for im proving t he
m et hod. The availabilit y of easily applicable spat ial equilibrium m odels would
provide an alt ernat ive t o using figures from land developm ent calculat ions, but
m uch st ill needs t o be learned in t hat area as well.
When using figures from land developm ent account s it should be borne in m ind t hat
area developm ent proj ect s are oft en m ore likely t o be am ended t han, for exam ple,
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t ransport infrast ruct ure pr oj ect s. Area developm ent proj ect s are oft en affect ed by
changes in t he real est at e m arket and changes dev elopers m ake t o t heir plans in
response. Making an assessm ent by m eans of a num erical cost - benefit analysis at a
single point in t im e is risky, because t he m arket m ay change at a lat er dat e. For t his
reason, int egrat ed assessm ent s, because of t heir spat ial com ponent , ent ail a great er
risk of falling back t o an earlier st age of decision- m aking t han proj ect s t hat involve
only t ransport infrast ruct ure. Carrying out a sensit ivit y analysis as part of t he cost benefit analysis of int egrat ed area developm ent assessm ent s can lengt hen t he ‘shelf
life’ of t his aspect of t he decision- support inform at ion.
Pr e se n t in g e ffe ct s in t h e ir ow n u n it s
I nt egrat ed ar ea developm ent assessm ent s oft en involve effect s on t he environm ent .
These include, for exam ple, environm ent al and landscape im pact s and effect s on t he
visual appeal and im age of an area. These effect s ar e not reflect ed in a m arket for
financial t ransact ions or are j ust one of t he m ult it ude of effect s t hat det erm ine t he
price. This m akes it difficult t o derive a m onet ary valuat ion of t hese im pact s. The
fact t hat t hese sort s of im pact s frequent ly play a role in area developm ent
assessm ent s m akes it m ore difficult t o draw up a com plet e invent ory of cost s and
benefit s in purely m onet ary t erm s.
The above m ent ioned ‘weak values’ are cert ainly no longer a ‘blind spot ’ in our
knowledge as num erous st udies have been carried out and resear ch in t his area
cont inues. However, t hese st udies do not all point in t he sam e direct ion. One st rand
goes as far as possible in expressing effect s in m onet ary t erm s, oft en based on t he
idea t hat t hese effect s can t hen at least be account ed for in t he financial balance of
cost s and benefit s. However, t his balance is oft en given undue weight . Ot hers
believe t hat t hese valuat ion m et hods are st ill inadequat e or t hink t hat expressing
t hese effect s in m onet ary t erm s obscur es t heir nat ure and t heir real im pact . For t he
cost - benefit analysis it is m ore urgent t hat t his issue is resolved t han t hat t he
available volum e of research out put on t his t opic is expanded furt her.
I n line wit h t he OEI guidance docum ent on infrast ruct ure effect s, it is desirable not
only t o present a balance of cost s and benefit s, but also t o provide an overview of
t he effect s in t heir own ‘unit s’ ( for exam ple, t he num ber of affect ed resident s, t he
area of im pact ed landscape, et c.) . This would allow governm ent officials and
polit icians, t he people who event ually t ake t he final decision, t o form an im pression
of t he act ual nat ure and scale of t he effect s.
I f t he correct ness of a m et hod for expressing an effect in m onet ary t erm s rem ains
disput ed, it m ay help t o m ake assum pt ions or supposit ions about t he valuat ion of
effect s, define t he m argins wit hin which t hese values are expect ed t o lie and t o
assess t he sensit ivit y of t he out com es wit h regard t o t he assum pt ions m ade. I f no
suit able m et hod is available for expressing an effect in m onet ary t erm s, t hat effect
is t hen m ent ioned in t he balance of t he cost - benefit analysis as an unquant ifiable
it em . I n such cases it m ay som et im es be possible t o indicat e whet her t his is a
( highly) posit ive or ( highly) negat ive effect . I t is im port ant t hat t he people using t he
decision- support inform at ion are aware t hat t here are relevant it em s t hat cannot be
properly expr essed in m onet ary t erm s; t he unquant ifiable it em s in t he cost - benefit
analysis are t herefore not negligible residual it em s. This is t rue for every cost benefit analysis, but part icularly for cost - benefit analyses for area developm ent
assessm ent s.
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M or e a n d be t t e r com m u n ica t ion e n h a n ce s t h e cla r it y of cost - be n e fit
a n a lysis ou t com e s
Anot her specific feat ure of int egrat ed area developm ent assessm ent s is t hat t hey
involve several st akeholders wit h varied backgrounds. Transcending adm inist rat ive
boundaries m eans t he involvem ent of various governm ent aut horit ies, each wit h it s
own int erest s, and t hat t hose involved will each have different levels of knowledge
and experience of using cost - benefit analyses. Bringing t hese st akeholders t oget her
in a session t o explore t he possible effect s of t he plan at t he beginning of t he
planning and decision- m aking process will creat e a broader base of shared insight s
int o t he effect s of t he plan and how t hese t ranslat e int o welfare changes relevant t o
t he cost - benefit analysis.
I n addit ion t o t he effect s expect ed by t he st akeholders t hat can be ident ified oneon- one in t he cost - benefit analysis, som e effect s can rem ain ‘hidden’ in t he
calculat ions. This m ay occur in t hree ways:
1.
Effect s are hidden in a redist ribut ion effect . Exam ple: Region A becom es
m ore accessible and at t ract s m ore businesses. However, t his is at t he
expense of r egion B, which loses businesses. At t he nat ional level t here is no
net effect , but at t he level of region A, t hough, t here is clearly a change.
Because different st akeholders are involved in area developm ent
assessm ent s, it is relevant t o ensure t hat t he cost - benefit analysis also
reveals t he spat ial redist ribut ion effect s. The OEI guidance docum ent used
for infrast ruct ure proj ect s shows t hat t his is possible, but it is oft en not done
in pract ice. I t is even m ore urgent t hat t his occurs in int egrat ed area
developm ent assessm ent s.
2.
Effect s are hidden in a non- specified aspect of a wider effect . Exam ple:
Em issions of PM10 are included, but not separat ely specified, under t he
cat egory ‘Em issions’. The safet y of cyclist s is incorporat ed wit hin t he it em
‘Reduct ion in num ber of deat hs and inj uries’. The involvem ent in area
developm ent assessm ent s of st akeholders wit h lim it ed knowledge and
experience wit h cost - benefit analyses requires m ore explanat ion of how
such effect s are recorded.
3.
The effect has t o be ‘t ranslat ed’ int o a cost - benefit t erm . Exam ple: A local
aut horit y expect s a proj ect t o lead t o ‘im proved com pet it iveness for t he
business com m unit y’. These im provem ent s can ( largely) be t raced t o ‘gains
in t ravel t im e and t ravel t im e reliabilit y’, for which t here is an explicit it em in
t he cost - benefit analysis. This, t oo, requires furt her explanat ion.
Finally, local st akeholders m ay consider cert ain effect s t hat do not appear in t he
cost - benefit analysis t o be im port ant . These are effect s t hat fall out side t he scope of
t he cost - benefit analysis because t hey do not have any econom ic welfare effect s.
For exam ple, a local aut horit y m ay consider t hat a m easure should ‘cont ribut e t o a
balanced populat ion com posit ion', whereas it is not clear t hat t his obj ect ive will
cont ribut e t o great er prosperit y. The out com e of t he cost - benefit analysis can be
m ade m ore accessible and com prehensible t o t he various ( regional) decision- m akers
and polit icians by also providing a descript ion of t he degree t o which proj ect s
cont ribut e t o m eet ing policy obj ect ives.
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Qu ick e r a n d Be t t e r , a lso for in t e gr a t e d a r e a de ve lopm e n t a sse ssm e nt s
Bringing st akeholders t oget her in a session at t he beginning of t he planning and
decision- m aking process in order t o explore all t he possible effect s of t he plan
m ight slow down t he decision- m aking process. I n t he int erest s of a ‘Quicker and
Bet t er’ process, t his would appear at first sight t o be unfavourable. However, t his
invest m ent in t im e can reap dividends lat er in t he process by generat ing broader
support and delivering a ‘Bet t er’ proj ect .
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Beperkt e aanvullingen op OEI - werkwij zer al m ogelij k

Op een aant al punt en kunnen de inhoudelij ke en procesm at ige conclusies al vert aald
worden naar de best aande handreikingen voor de t oepassing van OEI : het kader
OEI bij MI RT- verkenningen ( RWS DVS & Ecorys, 2010) en de Wer kwij zer kost enbat enanalyses van int egrale gebiedsont wikkelingen ( Ecorys & Wit t eveen+ Bos,
2009) . Dit bet reft bij voorbeeld de om gang m et nul- en proj ect alt ernat ief en
synergie. Hiervoor kunnen al heldere inst ruct ies gegeven worden op basis van de
door CPB en PBL aanger eikt e inzicht en. Het kader OEI bij MI RT- v erkenningen
verwij st daarvoor nu al naar het CPB- m em orandum op dat gebied.
Voor nadere inst ruct ies over het gebruik van de grondexploit at ies kan bet er eerst
lopend onder zoek van het m inist erie van I enM en de planbureaus worden
afgewacht .
Meer inst ruct ie zou gegeven kunnen worden over hoe om t e gaan m et ‘zacht e
waarden’, op een wij ze zoals beschreven in paragraaf 3.3.
Zoals beschreven in paragraaf 4.2, kunnen de werkwij zers ook nadrukkelij ker
inform eren over het nut van de present at ie van verdelingseffect en in
gebiedsverkenningen. Bij die gebiedsv erkenningen zij n nam elij k vaak ook regionale
belanghebbenden bet rokk en die niet alleen geïnt eresseerd zij n in de effect en op een
nat ionale schaal.
Ook kunnen aanvullende handreikingen gegeven w orden t en aanzien van het
proces: beschrij f het nut van een sessie m et belanghebbenden ( m et bij voorbeeld
een MKBA- effect enarena) waarin de volgens bet rokkenen t e ber eiken doelen en t e
verwacht en proj ect effect en geïnvent ariseerd worden, zodat in de MKBA- rappor t age
daarop gereflect eer d kan worden. Deze feedback kan, zoals aangegeven in
paragraaf 4.2, best aan uit uit leg waar de beleidsdoelen hun plaat s krij gen in de
MKBA. Ook kan naast de MKBA een overzicht geboden worden van de m at e van
doelbereiking.
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OEI bij MI RT- verkenningen:
kader voor het invullen van de form at s

( DVS/ Ecoyrs, 2010, blz 75- 76)
Een kenm erk van int egrale gebiedsont wikkelingsproj ect en is dat diverse
grondgebruiksfunct ies in hun onderlinge sam enhang worden ont wikkeld. Deze
onderlinge sam enhang t ussen grondgebruiksfunct ies of proj ect onderdelen kan
verschillende vorm en hebben. Er kan sam enhang best aan vanuit planologisch,
st edenbouwkundig of econom isch perspect ief. De init iat iefnem er dient de
sam enhang t e bepalen, m et uit zondering van de sam enhang uit econom isch
perspect ief. Vanuit econom isch perspect ief kan de sam enhang t ussen funct ies de
volgende vorm en aannem en:
1.

Door funct ies t e com bineren kunnen kost en worden uit gespaard. Som s is
het m ogelij k om een voorziening t egen geringe m eerkost en m eer dere
funct ies t e lat en vervullen. Enkele voorbeelden:
- de wat erberging die t evens een inricht ing krij gt als nat uurrecreat iegebied;
- de aanleg van een fiet spad op een dij k die t och al m oest worden verhard
om aan hogere veiligheidseisen t e voldoen;
- de verst erking van het dak van de t unnel van een weg of spoorweg zodat
daarop kan worden gebouwd.

2.

Door de om vang van een m aat regel t e vergrot en t reden schaalvoordelen op.
Bij voorbeeld: door het aanleggen van één hout wal ont st aan geen bat en van
biologische best rij ding van ongediert e, m aar door het aanleggen van een
net werk van hout wallen wel.

3.

Door verschillende soort en bedrij vigheid in elkaars nabij heid t e ont wikkelen
ont st aan clust er- dan wel agglom erat ievoordelen die verschillende voordelen
m et zich m ee kunnen brengen, zoals lagere t ransport kost en of m eer
innovat ies door bundeling van kennis.

4.

Het effect van een m aat regel wordt m ede bepaald door het al dan niet
nem en van een andere m aat regel: de effect ivit eit van een m aat regel is
afhankelij k van de sam enhang t ussen m aat regelen, ofwel er is sprake van
synergie.

Syn e r gie e n sa m e n h a n g
Er is sprake van synergie wanneer de om vang van het effect van m aat regel 1 ( M1)
afhangt van het al dan niet t evens uit voeren van m aat regel 2 ( M2) . I n som m ige
gevallen verst erkt de ene m aat regel de andere: de om vang van het effect van M1 is
grot er wanneer M2 wordt uit gevoerd dan wanneer M2 niet wordt uit gevoerd. Het is
bij voorbeeld denkbaar dat een zwem bad in een park m eer bezoekers zal t rekken
dan een zwem bad dat niet in een park is gelegen. I n som m ige gevallen is een
m aat regel zelfs voorwaardelij k voor het effect van een andere m aat regel: het effect
van M1 t reedt alleen op als M2 ook wordt genom en. Bij voorbeeld: een bushalt e
heeft geen nut als er geen woningen in de buurt van de halt e gebouwd worden.
Figuur B.1 t oont dat synergie als een glij dende schaal gezien kan worden die loopt
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van geen afhankelij kheid van effect en ( 0% synergie) , via verst erking van effect en
( 1- 99% synergie) t ot voorwaardelij kheid ( 100% sy nergie) .
Figuur B.1
Synergie als glij dende
schaal van de m at e van
afhankelij kheid

Wanneer een gebiedsont w ikkeling uit planonderdelen c.q. m aat regelen best aat die
m et elkaar sam enhangen, speelt de vraag of de bet reffende onderdelen los of in
sam enhang op kost en en bat en beoordeeld dienen t e worden. I n principe dienen
onderdelen die sam enhang vert onen zowel los als in sam enhang beoordeeld t e
worden. Bij t wee deelinvest eringen A en B die naar verwacht ing synergie- effect en
op elkaar uit oefenen, m oet en dus drie proj ect en – A, B en AB – worden
geanalyseerd. Op deze wij ze kan de om vang van de synergie c.q. het verst erkend
effect van de onderdelen inzicht elij k worden gem aakt . Om dat grot e
gebiedsont wikkelingen uit veel planonderdelen best aan die elkaar onderling kunnen
beïnvloeden, zal het aant al t e onderzoeken com binat ies snel onhant eerbaar worden.
Bij een proj ect dat uit drie onderdelen best aat , m oet en bij voorbeeld al zeven
proj ect en worden onderzocht . Uit overwegingen van efficiënt ie verdient het
aanbeveling om de aandacht dan eerst t e richt en op de onrendabele onderdelen van
het proj ect . Proj ect en worden im m ers opgesplit st om t e voorkom en dat in een
rendabel proj ect onrendabele invest eringen verscholen gaan. Vervolgens kan
worden onderzocht in hoeverre individueel onrendabele proj ect onderdelen
rendabeler worden indien andere proj ect onderdelen worden uit gevoerd. Als er
voldoende t ij d en m iddelen zij n, kan vervolgens worden nagegaan of er synergieeffect en best aan t ussen rendabele planonderdelen.
Wanneer planonderdelen een voorwaardelij ke afhankelij kheid vert onen ( zoals
bij voorbeeld woningbouw en een t oegangsweg) dienen zij t e allen t ij de in
sam enhang t e worden beoordeeld. Het is dan niet m ogelij k één van die
planonderdelen acht erwege t e lat en.
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Besluit vorm ing volgens de MI RT- spelregels

De spelregels voor de besluit vorm ing over de proj ect en in het Meerj arenprogr am m a
I nfrast ruct uur Ruim t e en Transport ( MI RT) , zij n vast gelegd in de MI RT- spelregels
( Minist erie van I enM, 2011) . Deze spelregels beschr ij ven de belangrij kst e
processt appen en de inhoudelij ke vereist en die proj ect en en program m a’s in het
MI RT m oet en doorlopen om in aanm erking t e kom en voor een rij ksbij drage. Het
advies ‘Sneller en Bet er’ van de Com m issie Versnelling Besluit vorm ing
I nfrast ruct uur is hierin overgenom en.
Be slu it vor m in g volge n s de M I RT- spe lr e ge ls
De besluit vorm ingsprocedure conform de nieuwe MI RT- spelregels is grondig
gewij zigd. De besluit vorm ing over een proj ect verloopt nu in drie fasen:
1.
de verkenningsfase;
2.
de planuit werkingsfase ( voorheen in het MI T: planst udiefase) ;
3.
de realisat iefase.
De besluit vorm ing heeft vij f beslism om ent en. De procedure begint m et de
aanm elding van een veronderst eld probleem of kans/ am bit ie. Zo’n aanm elding heet
een ‘init iat ief’. I nit iat ieven kunnen voort kom en uit gebiedsagenda’s. Het init iat ief
kan bet rekking hebben op een infrast ruct uur of wat erproj ect ( sect oraal) , m aar ook
op een heel gebied ( gebiedsgericht ) . Het Rij k kan zo’n init iat ief op de agenda
zet t en, m aar ook gem eent en of provincies kunnen dat doen. Een st art beslissing
( beslism om ent 1) wordt genom en. De st art beslissing heeft de st at us van een
‘voorlopige erkenning’.
Verkenningsfase
Na de st art beslissing begint de verkenning. I n deze fase wordt onderzocht welke
alt ernat ieven er zij n en wordt uit m ogelij ke oplossingsricht ingen de best e oplossing
voor het probleem , de kans of am bit ie gezocht . De verkenningsfase m ondt uit in
een polit iek gedragen voorkeursbeslissing ( beslism om ent 2) voor een alt ernat ief
( het voorkeursalt ernat ief) . Dit voorkeursalt ernat ief om vat een pakket van
sam enhangende ( deel) proj ect en ( bij een gebiedsgericht e aanpak) , of een
afzonderlij k proj ect of program m a van proj ect en ( bij een sect orale aanpak) .
De loopt ij d van een verkenning bedraagt m axim aal t wee j aar.
Planuit werkingsfase
Met de voork eursbeslissing is het aant al alt ernat ieven t eruggebr acht t ot één
voorkeursalt ernat ief. I n de MI RT- planuit werkingsfase wordt dit voorkeursalt ernat ief
verder uit gewerkt . De planuit werkingsfase is bedoeld om aannem elij k t e m aken dat
de effect en v an het voorkeursalt ernat ief binnen de grenzen van wet - en regelgeving
blij ven. Het voorkeursalt ernat ief wordt hiervoor verder uit gewerkt , al dan niet in de
vorm van verschillende inpassingsvariant en en een ‘reserve’- pak ket aan
m aat regelen. Tevens wordt het t aakst ellende budget bepaald. Uit eindelij k m oet er
een t racé- / pr oj ect besluit worden genom en ( beslism om ent 3) .
Na de proj ect beslissing volgen de voorbereidende werkzaam heden, zoals
vergunningaanvragen, grondverwerving en aanbest eding. De planuit werkingsfase
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eindigt als alle voorbereidende werkzaam heden zij n afgerond. Dan kan de
uit voeringsbeslissing worden genom en ( beslism om ent 4) .
Realisat iefase
Na het nem en van de uit voeringsbeslissing st art de uit voering of wordt – in geval
van subsidie – een beschikking verst rekt . Als de uit voering van het ( deel) proj ect is
afgerond, wordt de opleveringsbeslissing genom en ( beslism om ent 5) .
Een aanbeveling van de com m issie- Elverding is om na de realisat ie een
opleveringst oet s t e doen op basis van een zo reëel m ogelij k beeld van de
daadwerkelij ke verkeersont wikkeling en m ilieueffect en. Als blij kt dat niet aan de
m ilieunorm en wordt voldaan, dan worden er aanvullende m aat regelen genom en.
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OEI ( Overzicht Effect en I nfrast ruct uur)

Bij het t oet sen van invest eringen m aakt de rij ksoverheid gebruik van de kost enbat enanalysem et hode. Voor infrast ruct uurinvest eringen is hiervoor in 2000 de
Leidr aad OEI ont wikkeld.
OEI
De rol van een OEI in de besluit vorm ing is dat deze t ransparant e beleidsinform at ie
aanlevert , ( m ede) op basis waarvan een besluit over het proj ect kan worden
genom en. Een OEI is het docum ent waarin, conform de m et hode van de kost enbat enanalyse, alle m aat schappelij ke effect en van een infrast ruct uurproj ect
overzicht elij k en bondig op een rij st aan ( kost en en bat en in t erm en van
respect ievelij k inzet van m iddelen en verwacht e posit ieve en negat ieve effect en in
de m aat schappij of overheidsorganisat ie) . Op basis van welvaart seconom ische
principes brengt een OEI de effect en v an beleidsvoornem ens in beeld.
I n het overzicht st aan, naast de kost en van aanleg en onderhoud, de effect en van
de infrast ruct uur op de bereikbaarheid, econom ie, de veiligheid, nat uur en het
m ilieu. Alle voor de besluit vorm ing relevant e effect en m oet en in een OEI aan de
orde kom en.
Het st reven is om effect en zo veel m ogelij k in geld uit t e drukken. Alt ernat ieven en
proj ect en worden daar door onderling vergelij kbaar. Als het niet lukt om effect en in
geld uit t e drukken, dan wordt er een k want it at ieve of kwalit at ieve beschrij ving
opgenom en. Als het voor de besluit vorm ing relevant is, dan wordt in een OEI
t oegelicht hoe de effect en verdeeld worden over de verschillende part ij en.
Kost e n - ba t e n a n a lyse ( KBA)
Een st erk punt van de KBA t en opzicht e van andere evaluat iem et hoden is dat de t e
verwacht en effect en van alt ernat ieven op een syst em at ische en m et hodologisch
verant woorde wij ze in kaart worden gebracht en w orden beoor deeld. Doordat
effect en zo veel m ogelij k in geld worden uit gedrukt , kunnen alt ernat ieven eenvoudig
worden vergeleken. De MKBA doet een uit spraak over de m aat schappelij ke
m eerwaarde van het proj ect en heeft een st evige t heoret ische fundering, waardoor
het dubbelt ellen van effect en wordt voorkom en.
Het opst ellen van richt lij nen in de vorm van een OEI - leidraad en de OEI werkwij zers, helpt de opst ellers van een MKBA/ OEI t ot m eer consist ent ie en bet ere
MKBA’s.
OEI bij M I RT
De t oepassing van een MKBA/ OEI is in de MI RT- spelregels voorgeschreven voor
proj ect en in de verkenningsfase. Voorheen werd gedurende de besluit vorm ing t wee
keer een OEI opgest eld: één effect enoverzicht in de verkenningsfase zonder de
effect en in geld uit t e drukken, en één OEI in de vorm van een kost en- bat enanalyse
bij de voorkeursbeslissing in de planst udiefase ( voorloper van de
planuit werkingsfase) .
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De verkenningsfase result eert nu in een voorkeursbeslissing; het opst ellen van een
OEI in de vorm van een kost en- bat enanalyse sluit daarbij aan.
Box

De Leidraad OEI ( Overzicht Effect en I nfrast r uct uur ) m et de daarbij behor ende aanvullingen,

De OEI - syst em at iek

beschrij ft op basis van de m aat schappelij ke kost en- bat enanalyse ( MKBA) de m et hodologische
opzet voor ex- ant e evaluat ie van infrast ruct uurproj ect en. Het gebruik van de OEI - leidraad is
verplicht voor de grot e infrast ruct uurproj ect en ( de ‘speciale rij ksproj ect en’) . Voor deze
proj ect en wordt confor m de OEI - leidraad een MKBA opgest eld.
Voor de t oepassing bij de reguliere infrast ruct uurproj ect en is in het verleden een
vereenvoudigde opzet ont w ik keld. Deze is uit gewerkt in de werkwij zer voor OEI bij MI Tverkenning en de werkwij zer OEI bij MI T- planst udie. I n de nieuwe opzet k om t hiervoor de
werkwij zer OEI bij MI RT- v erkenning in de plaat s. Deze is w at bet reft diepgang t e v ergelij ken
m et de t oepassing van OEI bij MI T- planst udies.
De OEI - sy st em at iek wordt inm iddels ook t oegepast bij wat erproj ect en ( OEI bij SNI P) . Bij de
proj ect en in het kader van het Not a Ruim t e- budget wordt een volwaardige kost enbat enanalyse opgest eld. De t oepassing van MKBA/ OEI in het MI RT- dom ein is beschrev en in de
KiM- not it ie Ex- ant e evaluat ie in het MI RT ( Visser & Kor t ew eg, 2008) .

Ve r e ist e n a a n e e n k ost e n - ba t e n a n a lyse
De kost en- bat enanalyse is een vrij flexibele m et hode. Er zij n enkele uit gangspunt en
die in iedere kost en- bat enanalyse m oet en kloppen. Op hoofdlij nen bet reft het de
volgende vereist en:
Effect en worden weergegeven voor heel Nederland ( op nat ionale schaal) .
1.
MKBA’s van rij ksproj ect en geven de effect en van een proj ect voor Nederland
weer. Het bet reft im m ers rij ksinvest eringen. Om de effect en op de rest van
het net werk inzicht elij k t e m aken, worden verkeersm odellen gehant eerd.
Gaat het om een proj ect dat slecht s effect heeft op één specifiek wegvak,
dan is de noodzaak om een verkeersm odel t e draaien veel m inder.
2.
Het nul- en proj ect alt ernat ief zij n voor de ber ekening even belangrij k. Een
MKBA geeft het verschil weer in effect en t ussen de t oekom st ige sit uat ie m ét
en zonder pr oj ect .
Proj ect en en/ of proj ect alt ernat ieven dienen consist ent berekend t e zij n. Het
3.
is belangrij k om proj ect alt ernat ieven of zelfs verschillende proj ect en t e
berekenen m et dezelfde m at e van diepgang en m et dezelfde
uit gangspunt en. Anders wordt het m oeilij k de alt ernat ieven t e vergelij ken.
Een inschat t ing van ont wikkelingen in de t oekom st is onverm ij delij k. Een
4.
proj ect heeft een lange t ij dhorizon. Het is dus noodzakelij k om niet alleen
naar de huidige sit uat ie t e kij ken, m aar ook naar de t oekom st ige
verkeerskundige sit uat ie. Als een verkeersm odel wordt ingezet , m oet dit dus
ook zicht j aren op de lange t erm ij n kunnen generer en. Officieel is de
t ij dhorizon oneindig. Door een discont ovoet t oe t e passen, wegen effect en
na circa 50 j aar niet m eer m ee in een kost en- bat enanalyse.
De bandbr eedt e in onzekerheden m oet inzicht elij k zij n. De t oekom st is
5.
onzeker. I nzicht en in de onzekerheden van de berek ening zij n onont beerlij k.
Om dat het bij voorbeeld gaat over de per definit ie onzekere t oek om st , m oet
er gewerkt worden m et verschillende om gevingsscenario’s. Daardoor krij gt
de besluit vorm er inzicht in de t oekom st onzekerheden en de invloed hiervan
op de uit kom st en.
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