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Economie-ecologie afwegingen 
kunnen beter door:

• Meer integratie MKBA en MER 
(cq. gezamenlijke evaluatie economische en ecologische 
aspecten)

• Economie: meer aandacht voor ‘echte’
economische winst 
(meer meten op juist ruimtelijk schaalniveau; effecten in 
beeld t.o.v. nul-alternatief)

• Natuur: minder ‘+’ en ‘–’; meer absolute 
meting effecten 
(cq meer aandacht voor gestandaardiseerd, 
systematisch en precies meten van effecten)



Randweg om Heeg?

Ten koste van Noordse 
woelmuis

Minder overlast in dorp

-Weg door Ecologische Hoofdstructuur

-Geen alternatieven?



Polderhoofdkanaal heropenen?

Gestreepte 
waterroofkever

Extra 
recreatiemogelijkheden 

-Kever is Europees beschermd

-Groot maatschappelijk belang kanaal?

-7 miljoen investering voor 9 structurele 
arbeidsplaatsen



De Maatschappelijke kosten-baten analyse
(MKBA)
• De belofte:

Alle relevante maatschappelijke kosten en baten van 
een project op een overzichtelijke manier in beeld

• De techniek (oppervlakkig gezien):
Alle effecten gemonetariseerd weergegeven, in de tijd 
verdisconteerd, leidend tot één rendementsgetal: een 
Netto Contante Waarde  (bijv. Euro -250 miljoen) 



Elke evaluatie 3 (of 4) grote stappen

3 Aggregatie richting eindoordeel
(op basis van preferenties)

2 Fysieke meting effecten 

1 Basisstructuur specificeren

4 Presentatie 
eindresultaat

beslisser(s)



MKBA en de 3 grote stappen

MKBA vertrouwt vrijwel volledig op 
monetarisering

Aggregatie van 
effecten/indicatoren naar één 
eindoordeel

MKBA (in principe) neutraalFysieke meting effecten 
(effecten bepalen, indicatoren of 
criteria, meting over de tijd)

MKBA sterk 
-door strengheid t.a.v. 
alternatieven en keuze 
impactpopulatie

Basisstructuur specificeren
(probleemanalyse, 
projectalternatieven en nul-
alternatief, impactpopulatie)



Goed monetariseerbare effecten in de MKBA
(belangrijk voor niet-economen!)

• Precies
• Systematisch
• Gestandaardiseerd



Goed monetariseerbare effecten in de MKBA
• Precies

De markt is precies in het tot uiting brengen van 
preferenties. 



Heel precies qua preferentiemeting 
(ook nieuwe preferenties)

NB: minieme preferentieverschillen!!!

Tandpasta, coca-cola, mp4 (maar ook auto’s, 
vrachtverkeer, woningen): geaggregeerde data 
geven verfijnd zicht op optelsom van individuele 
preferenties



Goed monetariseerbare effecten in de MKBA

• Systematisch

Marktwaarderingen 
zijn een systematisch 
geheel. Uitgeven of sparen, 

product x goedkoper, dan meer 

geld voor produkt y etc.



Goed monetariseerbare effecten in de MKBA
• Gestandaardiseerd

De MKBA standaardiseert meting van effecten: looptijd, 

discontovoet, indeling effecten (direct, indirect, extern), transfers uitsluiten, 

monetair meten (maakt interpretatie gemakkelijk)

Euro …. miljoen (NCW)



Enkele van de vele 
bedreigde soorten..

Globaal perspectief op natuur
(belangrijk voor economen!)



Globaal perspectief op natuur:
de biodiversiteit in 1970

PBL (MNP) duurzaamheidsverkenning



Globaal perspectief op natuur: 
de biodiversiteit in 2000

PBL (MNP) duurzaamheidsverkenning



2040: Ontwikkeling zal nog meer ten koste gaan 
van biodiversiteit: 
Groei China, India, Zuid-Amerika, Oost-Europa….

Globaal perspectief op natuur: 
de biodiversiteit in 2040



Achteruitgang biodiversiteit

• Is géén groot plan
Is niet één grote actie

• Maar:
de macro resultante van 
vele micro beslissingen
van burgers, bedrijven overheden





MKBA maakt gebruik van preferenties

Biodiversiteit en preferenties?

-Macro uitkomst bevalt ons niet

-Micro acties bevallen ons (veelal) wel 

Welke preferenties tellen voor de MKBA?



MKBA en natuureffecten 

• Kern van het probleem:
-koppeling micro preferenties en macro preferenties
-balans tussen natuureffecten en andere (goed 
monetariseerbare) MKBA effecten vraagt precies, 
gestandaardiseerd en systematisch meten 

• -beslissers ondersteunen met compacte goed 
interpreteerbare informatie 

(zodat zij goed de voors en tegens kunnen afwegen….)



ICRE opdracht aan PBL: 
MKBA en lastig inpasbare effecten

Uitbreiding OEI leidraad (voor 
evaluatie van infrastructuur 
projecten met MKBA)

Uitbreiding voor MKBA’s van 
Integrale 
Gebiedsontwikkelingsprojecten 

PBL onderzoek: 
Focus op

‘puur natuur’!



Natuur

Preciese, systematische en gestandaardiseerde
meting van natuureffect is op dit moment technisch
en praktisch mogelijk. 

Bepaal in een KBA (en een m.e.r.) de 
natuureffecten met de Soorten Gewogen
Natuurwaarde Indicator



Waterdunen-Zeeland: 
kustverdediging en recreatie

Veenweide gebied Groene 
Hart: waterpeil aanpassen 

Schiphol-Amsterdam-Almere: 
doorsteek snelwegen A6-A9 

3 x natuureffecten 
in de MKBA



Natuureffecten

Natuureffecten komen op drie manieren voor in MKBA’s: 
• als P.M. post (bijv. Waterdunen) al dan niet met 

fysieke maat
• gemonetariseerd (bijv. Veenweidegebied) 
• op ordinale schaal gewaardeerd middels MCA 

techniek (bijv. Schiphol-A’dam-Almere)



Eindtabel MKBA Waterdunen



Waterdunen – biodiversiteit P.M.

‘Het effect waar het om gaat is de bijdrage van de 
Waterdunen projectalternatieven aan de 
natuurwaarde van het 
Westerschelde estuarium (aangewezen 
als Natura 2000 gebied) omdat het bijdraagt aan 
zeldzame zoet-zout gradiënten. De 
omvang van dit effect is niet bepaald in de 
Waterdunen MKBA. Reden waarom het slechts als PM 
post is opgenomen.’



Eindtabel MKBA Veenweidegebied



Veenweide gebied – verervingswaarde biodiversiteit

‘Voor de bepaling van de batenpost 
verervingswaarde biodiversiteit is 
uitgegaan van een kengetallen 
waardering van 5 euro per huishouden per 
jaar. 

1) Krimpenerwaard (5000 huishoudens), 
2) Wormer- en Jisperveld (5790 huishoudens) en 
3) Groot Wilnis-Vinkeveen (13.500 huishoudens).

Dit aantal huishoudens is volgens de MKBA het aantal 
huishoudens in het gebied dat de natuur belangrijk 
vindt.’

Basis CVM (1993-1995); 
lidmaatschappen



Eindtabel MKBA Schiphol-A’dam-Almere (1)



Eindtabel MKBA Schiphol-A’dam-Almere (2)



Schiphol
A’dam
Almere: 
ordinaal

details uit de 
MER: 
vernietiging, 
verstoring, 
verdroging
met +,0,-
gescoord

Typische m.e.r. resultaten: 
-14 criteria voor natuur alleen

-plussen en minnen
-veel informatie

Aggregatie: 
pover 

(dubbeltelling, 
neutrale criteria



Natuureffecten: conclusies (1)

• Een P.M. post is weinig informatief 
• De monetaire waarderingen blijken in het algemeen 

niet sterk onderbouwd.  
• De ordinale effectscore is technisch weinig helder 

geaggregeerd vanuit de 14 onderliggende en 
informatierijke  ‘fysieke effecten’.

• de MKBA maakt ten aanzien van natuur vaak gebruik 
van input van de MER

• de alternatieven in de MER en de MKBA zijn niet op 
elkaar afgestemd 

Waar is de MMA 
in de MKBA?



Het alternatief van de Soorten Gewogen
Natuurwaarde Indicator 

verder specificeren 
(kengetallen of)
gestandaardiseerde 
meetmethoden voor een 
beperkt aantal veel 
voorkomende effecten

Sluit aan bij international gestandaardiseerde meting van 
biodiversiteit en natuurwaarde

Variant van de Natural Capital Index, vergelijkbare 
basissystematiek als bij KRW

Speciaal gefine-tuned
voor MKBA toepassingen
Op basis van systematische ecologische data (o.a. 

handboek natuurdoeltypen)



Het alternatief van de Soorten Gewogen
Natuurwaarde Indicator 

verder specificeren 
(kengetallen of)
gestandaardiseerde 
meetmethoden voor een 
beperkt aantal veel 
voorkomende effecten

Combinatie van twee maten: 
• Lokale Natuurwaarde Indicator voor natuurdoeltypen

(brede ecologische consensus; belangrijke aggregatie 
t.o.v. m.e.r.)

• Onderlinge weging van de natuurwaarde van 
verschillende natuurdoeltypen op basis van 
soortenrijkdom 
-brede globale consensus (regenwoud versus 
woestijn)
-preciese weging enigszins arbitrair (maar 
gestandaardiseerd; vgl. CO2 equivalenten, DALY’s)



Voorbeeldscores van de Lokale 
Natuurwaarde Indicator (NIL )

0,531.130.000Landbouw (grasland + akker)
0,83250.000Bos (bestaand)
0,6728.000Heide (bestaand)
0,72387.000Land-EHS (bestaand)

0,581.517.000Natuur + Landbouw 
Nederland (bestaand)

Natuurwaarde 
gemiddelde 
hectare

Som van
Natuurwaarde



Voorbeeldscores van de Soort gewogen 
Natuurwaarde Indicator (NI-SG)

0,21452.000Landbouw (grasland + akker)
0,50151.000 Bos (bestaand)
0,6930.000Heide (bestaand)

0,79423.000Land-EHS (bestaand)

0,33875.000Natuur + Landbouw Nederland 
(bestaand)

Natuurwaarde 
gemiddelde 
hectare

Som van
Natuurwaarde



Wegingsfactoren (op basis bijdrage van natuurdoeltype
aan nationale biodiversiteit)

Droge heide, Droge duinheide,
1,1Strand en stuivend duinStrand en stuivend duin*
1,1

Bos van voedselrijk vochtige 
gronden, Bos van bron en beek, 
Haagbeukenbossen, Zomen van 
het rivierengebied, (Ooibos), 
(Laagveenbos), (Hoogveenbos)Vochtige bossen

1,2
Natte heide, Natte duin heide, 
(Trilvenen), (Moerasheide)Voedselarme venen en vochtige heide

1,4

Bloemrijke graslanden, 
(reservaat) Akkers, Binnendijks 
ziltgrasland

Voedselrijke graslanden en 
(soorterijke) akkers (incl. weidevogels 
graslanden)

1,6Moeras, Natte strooiselruigteMoeras
1,8

Nat schraalgrasland, 
(Dotterbloemgraslanden)Natte schraalgraslanden

1,9
Kalkgrasland, Droog (duin) 
schraalgraslandDroge schraalgraslanden

2,4KwelderKwelder
Weegfactor

Onderliggende natuurdoeltypen
(Bal et al., 2002)**Natuurtype

Voorbeelden van hoge scores 
(gemiddelde bijdrage van een NDT is 1,0)



0,1Naaldbos met uitheemse 
soorten***Naaldbos (bossen met productie)

0,2Stenig terrein, Daken, Ruimte 
in gebouwen, (Sterk verstoord 
terrein)***Stenig Terrein

0,4Agrarisch graslanden***Agrarisch graslanden
0,4Agrarische akkers*** Agrarische akkers
0,7

Hakhout en middenbos, 
(Stinsebos)Hakhout (bossen met productie)

1,0

Bossen van arme zandgronden, 
Eiken-Beuken bos van lemige
zandgrondenDroge bossen

1,0
Droge heide, Droge duinheide, 
(Zandverstuiving)Droge heide

1,1Strand en stuivend duinStrand en stuivend duin*
1,1

j g
gronden, Bos van bron en beek, 
Haagbeukenbossen, Zomen 
van het rivierengebied, 
(Ooibos), (Laagveenbos), 
(Hoogveenbos)Vochtige bossen

Voorbeelden van gemiddelde en lage scores
(gemiddelde bijdrage van een NDT is 1,0)

Voorbeeld wegingsfactoren



Uitkomst Waterdunen - oorspronkelijk 

P.M.-14,4aangepast

P.M.-26,9natuurlijk

P.M.-16,4gevarieerd

NI
Natuurwinst

NCW
Kosten-
batensaldo

Welke variant scoort beter?
De variant ‘aangepast’ lijkt het 
beste… (het goedkoopst)



Uitkomst Waterdunen - MCKBA (2)

180-14,4aangepast

450-26,9natuurlijk

180-16,4gevarieerd

NI
Natuurwinst

NCW
Kosten-
batensaldo

Welke variant scoort beter?
Aha… een trade-off is nu zichtbaar: meer 
kosten, maar ook meer natuurwaarde



Uitkomst Waterdunen - MCKBA (3)

-12,5180-14,4Aangepast

-16,7450-26,9Natuurlijk

-11,0180-16,4Gevarieerd

NISG /NCW
Natuurkwaliteits-

punten per mln
NCW

NISG

Natuurwinst
NCW kosten-

baten saldo

Interpretatie: ratio analyse

Trade-offs beter zichtbaar: cruciaal voor
besluitvorming



Uitkomst A6/A9 Schiphol-A’dam-Almere (1)

0/-0/---0/+Natuur

-1339 
+PM

-1733 
+PM

-1483 
+PM

-1820 
+PM

1326Saldo MKBA

Met bepr.Zonder beprMet bepr.Zonder bepr

Verbinding tunnel 2-2Stroomlijn verdiept 5-2-5Nulplus

Alternatieven verbinding Schiphol-A’dam-Almere (A6/A9)



Uitkomst A6/A9 Schiphol-A’dam-Almere (2)

-149-201174-196

P.M.
Saldo Natuur t.o.v. huidige 
situatie 

40-1215-7Saldo Natuur 
(t.o.v. nul-alternatief)

146909885Verminderde Verstoring
-106-102-83-92Habitat vernietiging

Natuureffecten:
????Saldo MKBA

MMAStroomlijn 
2x4

Stroomlijn 
4x2 

Locatie-specifiek

Alternatieven verbinding Schiphol-A’dam-Almere
(A6/A9)



Veenweide KBA revisited:

22111691Alt.2

18-2976Alt.1
Wormer en 

Jisperveld

4291730Alt.2

221808Alt.1
Groot Wilnis

Vinkeveen

36671751Alt.2

21451352Alt.1Krimpenerwaard

netto-kostenkosten-batenbalansNI-SGAlter natievenVeenweidegebieden
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Veenweide ratio-analyse: natuurwaarde en 
netto kosten vergeleken per hectare 

W&J alt2

GWV alt1

GWV alt2
W&J alt1

Krimp alt2
Krimp alt1

Bijna verdubbeling natuurwaarde voor 2000 euro 
extra per hectare (+22%) 



NI-SG over drie projecten vergeleken:

+808 tot +1751Veenweide

-12 tot +40Schiphol-Amsterdam-
Almere

+180  tot +450Waterdunen

Range van 
natuureffecten 
(in NI-SG 
puntenscore)

MKBA:



Voordelen NI-SG

• De Soorten Gewogen Natuurwaarde Indicator 
is: 
systematisch, 
gestandaardiseerd en
potentieel precies



Voordelen NI-SG

• Winst in informatie: veel meer precisie t.a.v. aard
en omvang natuureffecten

• Systematisch gebruik van natuurdata
• Gestandaardiseerde aggregatie en mogelijkheid tot 

(des)aggregatie (De NI-SG kan bijvoorbeeld ook
apart voor heuvelland, voor bossen, voor water 
(KRW!!!!) etc. gebruikt worden) 

• Meer mogelijkheden voor trade-off interpretatie
(weloverwogen beslissingen dus)

• Vergelijking van sterk verschillende projecten (infra 
met natuuraanleg etc.)

• Houvast t.a.v. omvang natuureffect t.o.v. nationale
of provinciale natuurwaarde



Verdere evaluatieve kenmerken NI-SG 
(ten opzichte van monetarisering en CVM)

• De NI monetariseert niet
• De NI geeft wel de mogelijkheid om onvergelijkbare

projecten te vergelijken (transferability). 
-Deze vergelijkbaarheid repareert een andere majeure 
tekortkoming van CVM

• NI op verschillende schalen consistent te gebruiken: 
van gemeente, tot provincie tot Nederland, Europa en 
de wereld! 
-De ruimtelijke inconsistentie is één van de grootste
problemen van CVM (Stated preference Willingness to 
Pay!)



Evaluatieve synergievoordelen:
• Sluit aan bij gegevens in MER/Met gegevens uit 

MER is lokale kwaliteit in te schatten
• Sluit aan bij natuurdoelstellingen van provincies 

en Rijk 
• Sluit aan bij kennis over dosis-effect relaties (bv 

effect van grondwaterstand, luchtkwaliteit, 
versnippering)

• Ook kwaliteit van het agrarisch gebied is op 
vergelijkbare wijze in beeld gebracht

• Sluit aan bij internationale biodiversiteits
evaluaties en bijv. KRW beleid



Natuureffecten meten met

de Soorten Gewogen 
Natuurwaarde Indicator 

wordt in Nederland nu een onderdeel van 
de OEI leidraad 
(vanaf begin 2009).



Betere Wadden afwegingen





Afvalsturing Friesland krijgt toestemming van 
provincie Fryslân

Niet in Alkmaar?
Wie besluit?





Intensieve 
ruimtedruk in 
deelgebieden





Uitbreiding recreatie gaat al snel ten koste van natuur





Mechanische kokkelvisserij verboden:

Ecologische evaluatie los van economische

Vissers gaan deels vissen in Mauretanië

In Engeland ten tijde van de evaluatie 18 
illegale Chinezen omgekomen tijdens 
handmatige kokkelvisserij





“Wij blijven streven naar zo snel mogelijke realisatie van de 
Magnum-centrale in de Eemshaven”, benadrukt een woordvoerder in 
een reactie op berichten dat het Nederlandse concern de blik zou
hebben verlegd naar Wilhelmshaven of een andere Noord-Duitse
havenstad.



Afwegen: op welke ruimtelijke schaal?
• Natura 2000 bescherming 

versus 
noden locale campinghouder?

• Werelderfgoed 
versus budgetwensen gemeenten Fryslân?

• Natuur en werkgelegenheid in  
Wilhelmshaven of Eemsmond?

• Natuur in Mauretanië en 
arbeidsomstandigheden in Engeland?



Afwegen

Economische verandering of 
groei gaat regelmatig ten 
koste van natuur.

Maar niet elke ‘min’ voor de 
natuur is even erg.  



Betere economie-ecologie afwegingen 
op de Wadden:
• Meer economische-ecologische geïntegreerde 

evaluatie op passend hoog ruimtelijke 
schaalniveau (naast lokaal/regionaal ook 
nationaal/internationaal)

• Meer aandacht voor economische effecten ten 
opzichte van serieus nul-alternatief

• Voor natuur vaker een absolute maatstaf 
gebruiken (SG-NI)


