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In het ruimtelijk planproces worden al meer hoogwaardige
omgevingsvarianten ontworpen:

Maar worden deze ook gekozen? 

Wat is een 10 voor kwaliteit, 

Oog voor kwaliteit
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wanneer de kosten tonnen hoger zijn?



Vraag

´Hoe kunnen we de baten van omgevingskwaliteit

meenemen economische afwegingen?´
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Antwoord
Identificeer de welvaartseffecten en leidt kentalle n af!



Stand van Zaken
Sinds 2000: 

• MKBA is voor infra verplicht naast m.e.r. 

• OEI-methode door Kabinet gekozen 

2000- 2003:

• eerste toepassingen in waterbeheer en woningbouw

2004:
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• OEI-aanvullingen: o.a. voor Natuur, Water en Bodem

2005- 2008:

• kentallenboek Natuur, Water, Bodem en Landschap

• aanvulling voor Ruimtelijke Kwaliteit

• handreiking cultuurhistorie in m.e.r en MKBA



Baten:

Houtoogst
N-zuivering:
P-zuivering

Bos

hoeveelheid   prijs

Riet Etc.Natuurtype

kg N/ha/j € 2,2/kg

hoeveelheid   prijs

Kentallentabel voor Natuur
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P-zuivering
Binding metalen
Koolstofopslag:
Erosie preventie
Recreatie
Woongenot
Fijn stofafvang
NO2 afvang
Niet-gebruik

6,8 ton C/ha/j     €183/ton C



MKBA toepassingen

Een greep uit de vele projecten:
- vele infraprojecten, zoals aanleg A4
- vele gebiedsontwikkeling zoals Stadshavens R’dam en Brainport Eindhoven
- FES claim Remming Bodemdaling
- MKBA’s KRW en KRM
- Deelontharding drinkwater
- Diefdijklinie
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- Diefdijklinie
- Groen voor luchtkwaliteit Nijmegen
- Investeren in Landschap
- Hergebruik RWZI effluent
- Zandhonger Oosterschelde
- Verziltingsbestrijding Noordplaspolder
- Etc.



Hoe is OK meegenomen?

- niet altijd

- op verschillende wijzen

- met behulp van kentallen
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- met behulp van kentallen



Wat zijn de belangrijkste knelpunten?

- Het ontbreken van een fysiek basis voor effecten:

met name bij recreatieve beleving en niet-gebruik, 

maar ook bij andere baten
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- Het ontbreken van kentallen: 

zonder getallen is het lastig rekenen



Van fysiek effect naar welvaartseffect

Project: bijv. gebiedsontwikkeling

Maatregelen: bijv. groenaanleg

Omgevingskwaliteit: 

Ingreep effect relatie
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Omgevingskwaliteit: 
bijv. stofconcentraties 
in lucht en water

Baten: 
aantal astmapatienten/zieke zwemmers

medische kosten per patient

Kosten

Saldo

Dosis effect relatie

Qfysiek (uit m.e.r.!)

Qwelvaart 

Prijs



Wat kunnen we al wel en niet uitrekenen?

- Baten van inrichting wel, beheer nog niet

- Groene en blauwe baten wel, maar niet compleet

- Sociale baten nauwelijks
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Extra moeilijkheid: 

heeft de maatregel wel effect?



Voorbeeld cases

1. Lokaal niveau: MKBA Groen in en om de stad (fict ief) 

2. Regionaal niveau: MKBA Recreatiemogelijkheden Zu idvleugel 

3. Nationaal niveau: MKBA Investeren in Landschap
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MKBAMKBAMKBA
Groen in en om de stad

MKBA
Groen in en om de stad
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Woningbouwproject

Opgaaf: breidt een historische kern uit met 100 won ingen

en realiseer daarbij een hoogwaardig woonmilieu

-Alternatief 1: historisch lint
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-Alternatief 1: historisch lint

-Alternatief 2: groene oase



Huidige toestand kern
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Alternatief Historisch Lint

Witteveen+Bos



Alternatief Groene Oase
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Maatregelen in de alternatieven 

Historisch Lint Groene Oase

- Vrijstaande woningen - Vrijstaand en geclusterd

op losse kavels langs water op grote kavel naast kern

- Veel extra infra - Weinig extra infra

- Hoge vastgoedwaarden - Lage vastgoedwaarden
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- Hoge vastgoedwaarden - Lage vastgoedwaarden

- Beperkt groen in cluster - Veel verspreid groen

- Geen extra water - Waterberging

- Geen nieuwe voorzieningen - Extra buurthuis

Gunstigste exploitatiebegroting?



Kosten en baten (contante waarden in miljoenen euro)

Kosten Hist. Lint Gr. Oase
-Bouwrijp maken, bouwen en infra 43,57 20,71
-Groenaanleg 0,01 0,12
-Waterberging 0,00 0,50
-Buurthuis 0,00 0,18
-Beheer groen, blauw, sociaal 0,04 2,36
Totale kosten 43,62 23,86
Baten
- Opbrengsten woningverkoop 56,60 28,30
- Meer koolstofvastlegging (ha*ton C/ha*prijs) 0,01 0,12
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- Meer koolstofvastlegging (ha*ton C/ha*prijs) 0,01 0,12
- Minder veenoxidatie door peilverlaging -0,11 0,16
- Meer nitraatuitspoeling bij peilverlaging -0,05 0,03
- Meer gezondheid door fijnstofafvang 0,62 9,24
- Verkeersveiligheid (minder slachtoffers) -1,00 0,00
- Minder vernielingen door sociale controle 0,00 0,09
- Bescherming wateroverlast -8,00 8,00
- Energiebesparing 0,00 0,48
- Minder geluidshinder 0,00 1,26
- Bewegen in het groen (minder gezondheidsklachten) 0 ,03 0,03
Totale Baten 55,29 40,50
Saldo 11,67 16,65



Hist. Lint Groene Oase

-Exploitatiesaldo 12,98 4,45

Financiele versus maatschappelijk 

rendement
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-Maatschappelijk saldo 11,67 16,65

-Kosten extra maatregelen 0,05 3,15

-Baten extra maatregelen -1,31 12,20



Conclusie

- Alternatief met gunstigste exploitatiesaldo heeft n iet het

hoogste maatschappelijk rendement

-Het goedkoopste alternatief qua extra’s heeft niet altijd 

het hoogste maatschappelijk rendement
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het hoogste maatschappelijk rendement

- Baten van extra (groen)maatregelen zijn versnipper d: vele 

kleintjes maken een grote!

Investeren in de omgeving loont!



MKBAMKBAMKBA
Recreatie Zuid Vleugel

MKBA
Recreatie Zuid Vleugel
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Vraagstelling

- Stichting Recreatie berekende met de methode uit he t 

kentallenboek hoe groot het tekort aan recreatiemog elijkheden

in de Zuidvleugel is.

- Kustuitbreiding Delfland kan bijdragen aan het teru gdringen
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- Kustuitbreiding Delfland kan bijdragen aan het teru gdringen

van dit tekort, maar dat kunnen andere gebieden ook .

Motie Geluk: ´Overtreffen de baten van vermindering  van 

het recreatietekort de kosten van kustuitbreiding?´



MKBA o.b.v. 5 voorbeeldgebieden

1. Vlietland

2. Rottemeren

3. Oude Maas

4. Midden Delfland
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4. Midden Delfland

5. Delflandse Kust



Dagrecreatietekorten nulalternatief

Voorbeeldgebied Tekort in 2015 Tekort in 2030
in hectaren* in aantal dag-

tochten per jaar
in hectaren* in aantal dag-

tochten per jaar
Vlietland 1.351 759.777 1.526 944.501
Rottemeren 401 286.466 447 348.155
Oude Maas 3.103 2.248.164 3.442 2.713.133
Midden Delfland 2.462 2.116.364 2.909 2.529.411
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Midden Delfland 2.462 2.116.364 2.909 2.529.411
Delflandse kust 1.266 1.125.374 1.438 1.391.650

Tekorten zijn bepaald aan de hand van:

- ca. 90 % van dagtochten in straal van 15 km rondom  woning
- vraag naar dagtochten hangt af van bevolkingskenme rken
- aanbod van mogelijkheden hangt af van opvangcapaci teit
type groen en bereikbaarheid



De recreatiealternatieven

Maatregelen om het tekort te reduceren:

- Creatie van extra recreatief bruikbaar areaal: 

landbouw en kassen worden omgezet in natuur en wate r

Betere recreatieve ontsluiting door:
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- Betere recreatieve ontsluiting door:

fiets- en wandelpaden en bruggen en tunnels

Omvang van de maatregelen

verschilt per voorbeeldgebied



Kosten en batenposten

- Kosten van aanleg, onderhoud en vervanging

- Recreatiebaten: meer dagtochten, overnachtingen en 

recreatieve beleving buiten de markt om

- Veiligheidsbaten: uitgespaarde suppletie en/of bergingskosten
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- Veiligheidsbaten: uitgespaarde suppletie en/of bergingskosten

- Natuurbaten: minder visoogst, meer gezondheid door 

schone lucht, bescherming tegen klimaatverandering,  

waterzuivering door riet, volksgezondheid door bewe gen, 

woongenot en vererving (biodiversiteit)



Resultaten per voorbeeldgebied

Vlietland Rotte-
meren

Oude
Maas

Midden
Delfland

Delflandse
kust

Kosten 66,2 104,2 47,9 48,6 786,4
Baten 125,3 147,8 138,8 191,8 146,13
Saldo 59,1 43,6 90,9 143,1 -640,23
Recreatiebaten* 4,5 5,9 12,3 11,3 16,8

Contante waarden in miljoenen euro (i = 4%)

Witteveen+Bos

Recreatiebaten* 4,5 5,9 12,3 11,3 16,8
Recreatie gerelateerde baten* 53,2 23,6 38,9 55,7 56,6

* Baten van dagrecreatie en verblijfsrecreatie
** Baten van recreatie plus van volksgezondheid door bewegen in het groen

- Delflandse kust heeft meest ongunstig saldo, maar

wel hoogste recreatiebaten



Conclusies

- Negatief saldo Delflandse Kust veroorzaakt door hog e

kosten landaanwinning: omslagpunt bij EUR 95.000 pe r ha

- Midden Delfland is enige gebied waar recreatiebate n de 

kosten overtreffen; andere gebieden danken positief  saldo
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aan natuurbaten



MKBA Investeren in 
Landschap
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Centrale vraag

Loont het voor de maatschappij om te investeren in landschap?
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Het antwoord luidt positief: de baten overtreffen d e kosten 

met ca. 17 miljard euro



Onderzoeksaanpak MKBA

3 voorbeeldgebieden: Hoekse Waard, 
Meierij en Hondsrug

Per gebied een maatregelpakket

Bepaling kosten van dit pakket 
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Bepaling kosten van dit pakket 

Bepaling baten van dit pakket
op basis van ervaringscijfers

Opschaling saldo per voorbeeldgebieden  
naar Nederland 



Resultaten

- Grootste batenposten: woongenot, recreatiemogelijkh eden,

vererving van cultuurhistorie

- Kleinere batenposten: reductie bestrijdingsmiddelen gebruik,

minder oevererosie, energiebesparing en hogere gewa s-
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minder oevererosie, energiebesparing en hogere gewa s-

opbrengst door beschutting etc.



Conclusies

- Vele kleine baten maken één grote

- Ga voor netwerken: netwerkbaten zijn groter dan bat en van
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- Ga voor netwerken: netwerkbaten zijn groter dan bat en van

individuele elementen

- Conclusie dat investeren loont is robuust: gevoeli gheid voor

andere uitgangspunten is onderzocht
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Ervaring Nederland versus buitenland

• Weinig ervaring: ± 75 studies sinds 1973
• Onnodige methodenstrijd: verschillende natuurfuncties,
verschillende methoden

t ransfers

original CVM
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53

14

6 1

original CVM

original HPM

original TCM

Source: Historical overview of Dutch valuation studies, 2002



De drie waarden van het natuurlijk milieu

Financiële waarde:
inkomsten voor mensen

Sociaal-economische waarde:
Natuur levert welvaart mensen €

€

MKBA
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inkomsten voor mensen

Ecologische waarde:
Natuur heeft intrinsieke waarde;
welzijn plant & dier

Voor niet-geëxploiteerde natuurgebieden
is de financiële waarde vaak gering, want
niemand verdient eraan

€

m.e.r.


