
 
 
 

Verbeter de MKBA… 

“De opdracht voor de werkmaatschappij is de projecten  
zo vorm te geven, zodat de MKBA substantieel verbetert (…)”  
 
 

RAAM-brief, 
6 november 2009 



Adri Duivesteijn, Randstad Urgent congres, 
16 november 2009 

“Natuurlijk moeten we kijken hoe we de kosten en baten  
van zo’n ontwikkeling in balans kunnen brengen. 
Tegelijkertijd verdient ook de methodiek zélf een herijking.”   
 
 

…begin bij de MKBA 



 
 
 
 
 

Wie bent u? 
 
MKBA-deskundige of 
MKBA-slachtoffer?  
 



Wie is Adri Duivesteijn nou eigenlijk? 

A1, Stadhuis Den Haag in 1986:  
Filosofie ten aanzien van de onverkoopbare voordelen. 
  
A2, Voorzitter TCI in 2004:  
“Iedere inschatting van nut en noodzaak is ook maar  
een prognose. Het is eerder de vraag hoe je een  
aantal van dat soort kwesties kunt objectiveren.  
Ofwel: ontwikkel één toetsingskader.” 
 
A3, Wethouder Almere in 2009:  
“Een MKBA is een waardevol meet-instrument, 
maar ongeschikt voor verstedelijkingsprocessen 
of metropolitane ontwikkelingen.” 
 
 
 
 
 

(Congres Randstad Urgent) 



Rol 1  
Stadhuis Den Haag (1986) 

Filosofie ten aanzien van de 
onverkoopbare voordelen: 
 
• Aantrekken bezoekers 
• Stadhuis meer bereikbaar 
• Symboolwerking 
• Aanzet tot reconstructie 
• Herstel vertrouwen ondernemers 
• Aansluiting CS en kernwinkel- 
apparaat 
• Versterking culturele functie  
• Impuls 
• Duizend extra parkeerplaatsen 
• Betere benutting OV 

Bron: Bouwen in een slangenkuil, 
Adri Duivesteijn i.s.m. Fred Feddes (1994) 



Rol 2  
Voorzitter Tijdelijke Commissie 
Infrastructuurprojecten (2004) 



TCI: Grote projecten uitvergroot 

•  Toetsingskader dat het de politiek mogelijk maakt om op een meer 
zakelijke wijze te komen tot een evenwichtiger politiek oordeel. 

•  Dus objectiveren van onderliggend materiaal. 
•  Nut en noodzaak discussie voeren. 
•  Verschillende projecten moeten onderling worden gewogen. 



Casus 1: OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) 
 
Casus 2: A6/A9/A1/A10 
 
Casus 3: RAAM Project w.o. de Schaalsprong Almere 

Rol 3  
Mijn praktijkervaringen in de 
Metropoolregio Amsterdam 



Praktijkcasus 1  
 A6/A9/A1/A10 
  
De MKBA als machtsmiddel om tegen te zijn 



A6/A9/A1/A10 

•  Plan ministers Verkeer en Waterstaat (Karla Peijs) en 
VROM (Sybilla Dekker) 
 
MKBA voor alle varianten is negatief, oorzaak inpassing 
  

• Wordt geblokkeerd door minister van Financiën (Gerrit Zalm); 
Zalm komt op basis van MKBA met geheel eigen, locatiespecifieke  
variant ‒ enkel gericht op oplossen knelpunten ‒ en vertraagt 
besluitvorming met één jaar 
 

•  Nieuw kabinet (Balkenende IV) negeert locatiespecifieke variant 
en kiest voor het oorspronkelijke plan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktijkcasus 2  
OV SAAL 
 
Hoe lang moet een spoorlijn zijn voor een geloofwaardige 
MKBA: Monetariseren of Kruidenieren ? 



OV SAAL 

•  Algemene erkenning van de congestie op de Flevolijn 

•  Nu al maatregelen noodzakelijk, komst Hanzelijn in 2013 maakt 
capaciteitstoename extra urgent 

•  Korte termijn pakket van de Flevolijn bestaat uit een vijftal 
alternatieven met variabele  

Een MKBA beschrijft alle alternatieven en variabele minutieus 
 

•  Zicht op realisatie rond 2016,  in 2020 zijn de    
middenlange termijn maatregelen alweer noodzakelijk 
 

•  Uiteindelijk is enkel het budget bepalend voor het besluit van 
de minister van Verkeer en Waterstaat  
 



Praktijkcasus 3 
Schaalsprong Almere 
Hoe weeg je (integrale) gebiedsontwikkeling?  
 
 
 



Toekomstagenda
Markermeer 
IJmeer

Almere 
Gooi
Utrecht

OV-SAAL

Schaalsprong
Almere

Lelystad

Schiphol

 
 
 
Opvangen groei metropool Amsterdam 
Ontzien open ruimte Groene Hart en Waterland 
 



•  People: differentiatie, leefbaarheid, dynamiek 
in metropool en Almere 
 
•  Planet: groene ruimte, biodiversiteit, klimaatbestendigheid 
 
•  Profit: internationaal concurrentieklimaat, versterking metropool,  
bereikbaarheid netwerk 
 
•  Haalbaarheid: technisch, financieel juridisch, maatschappelijk 

Doelstellingen RAAM-brief 



Differentiatie nieuwe stadsdelen, stedelijk, bipolair centrum, organische stedebouw 



Hoogwaardige OV-ontsluiting als conditie westelijke Ontwikkelingsstrategie 



01 Sterkere differentiatie woon en werkmilieus 1 2 3 4 

03 Meer sociale dynamiek en diversiteit 1 2 3 4 

04 Biodiversiteit 1 2 2 4 

05 Klimaat (bestendigheid) 1 2 3 4 

06 Landschappelijke differentiatie en kwaiteit Behoud 3 3 2 1 

07 Een internationaal concurrerend bedrijfsleven 1 2 3 3 

08 Bereikbaarheid in en van stedelijke netwerk NR 2 1 4 3 

09 
Versterking Dubbelstad A’dam‒Almere en stedelijke 
netwerk NR 1 2 3 4 

10a Technisch 4 2 1 3 

10b Financieel Investeringen infra 2 3 1 3 

10d Flexibiliteit 4 2 1 3 

10e Draagvlak 
Nationaal, bestuur regio, 
natuurorganisaties 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

10c Juridisch, procedureel 4 2 1 2 

Ontwikkeling 1 2 3 4 

Oude land, milieuorganisaties 4 3 1 1 

Risico’s markt 2 1 3 4 

Robuustheid 2 1 4 4 

West Alzijdig Band Oost 

Doelen Alternatieven 

02 Leefbaarheid en (metropolitane) voorzieningen 1 2 3 4 



•  Grondexploitatie met consumentensurplus 
•  Lokale reistijdbaten 
•  Aanlegkosten infra 
•  Beheer en onderhoud 
•  Reistijdbaten 
•  En: 30% opslag voor agglommeratie 

MKBA RAAM/Schaalsprong 
OEI-tabel 



01 Sterkere differentiatie woon en werkmilieus 1 2 3 4 

03 Meer sociale dynamiek en diversiteit 1 2 3 4 

04 Biodiversiteit 1 2 2 4 

05 Klimaat (bestendigheid) 1 2 3 4 

06 Landschappelijke differentiatie en kwaiteit Behoud 3 3 2 1 

07 Een internationaal concurrerend bedrijfsleven 1 2 3 3 

08 Bereikbaarheid in en van stedelijke netwerk NR 2 1 4 3 

09 
Versterking Dubbelstad A’dam‒Almere en stedelijke 
netwerk NR 1 2 3 4 

10a Technisch 4 2 1 3 

10b Financieel Investeringen infra 2 3 1 3 

10d Flexibiliteit 4 2 1 3 

10e Draagvlak 
Nationaal, bestuur regio, 
natuurorganisaties 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

10c Juridisch, procedureel 4 2 1 2 

Ontwikkeling 1 2 3 4 

Oude land, milieuorganisaties 4 3 1 1 

Risico’s markt 2 1 3 4 

Robuustheid 2 1 4 4 

West Alzijdig Band Oost 

Doelen Alternatieven 

02 Leefbaarheid en (metropolitane) voorzieningen 1 2 3 4 



Tony Judt in ‘Het land is moe’ 

“Wanneer we ons de afgelopen dertig jaar 
afvroegen of we een beleid, voorstel of initiatief 
ondersteunden, beperkten we ons tot een 
kostenbatenanalyse, waarmee we terugvielen 
op economie in de smalste zin van het woord.” 



MKBA van de MKBA’s  



Evaluatie MKBA’s Nota Ruimte 
Conclusies B&A (2010) 

“Voordat definitief kon worden vastgesteld of een project in aanmerking 
kwam voor een bijdrage vanuit het NRB moest elk project een aantal 
fasen doorlopen. Een verkenningsfase waarin een MKBA werd 
opgesteld.” 
 
•  Verschil in perceptie MKBA-experts en projectbetrokkenen 
•  Niet geleid tot wezenlijke beleidsconsequenties 
•  Benaderd als noodzaak voor subsidie 
•  Geen methodiek voor MKBA integrale gebiedsontwikkeling  
•  Monetaire waardering immateriële baten is worsteling 
•  Hoog ‘ingewijden’ gehalte; MKBA is voor experts 
•  MKBA onvoldoende transparant en niet alle relevante informatie 
 
 
 
 



Twee werelden, twee talen 



“Economie en ruimtelijke ordening zijn in enkele opzichten aparte denkwerelden.  
In economie staan directe effecten van projecten voorop, terwijl in ruimtelijke 
ordening indirecte en externe effecten van projecten centraal staan. Vanuit 
economie gezien dient een project vooral het doel waarvoor het in het leven 
is geroepen. Vanuit ruimtelijke ordening gezien is dat slechts een „sectoraal” 
doel om bredere doelen te bereiken, bijvoorbeeld economische groei en 
werkgelegenheid.” 
 
“Economen en planologen staan verschillend ten opzichte van overheidsingrijpen.  
Voor economen geldt dat overheidsingrijpen alleen gerechtvaardigd is wanneer 
het saldo van de externe effecten de prijs van het overheidsingrijpen overtreft (…) 
Planologen zijn vooral gespitst op de voordelen die overheidsingrijpen met 
zich meebrengt. Zij hebben daardoor soms minder oog voor de prijs die de 
maatschappij voor het overheidsingrijpen betaalt.” 
 
 

Inleiding Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI)  
leidraad gebiedsontwikkeling (Ecorys, 2009) 



v 
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effecten 
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effecten 
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Reistijden 
Woongenot 

Cultuur- 
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Multicriteria analyse RAAM/Schaalsprong 

Multicriteria-analyse (MCA) is een wetenschappelijke evaluatiemethode 
om tussen diverse discrete alternatieven een rationele keuze te maken. 
Bijvoorbeeld: met MCA kunnen scores op economische, ecologische en 
sociale criteria bij elkaar worden opgeteld, om alternatieve trajecten voor 
een nieuwe weg te rangschikken. De doelen van een MCA zijn het ordenen 
van gegevens, het transparant maken van beslissingsprocessen en het 
ondersteunen van beslissers. 
 
MCA wordt zowel bij de overheid als bij de private sector aangewend voor het 
rationaliseren van keuzes op diverse vlakken, zoals bij milieueffectrapportages. 
De methode lijkt op MKBA, maar bij MCA hoeven niet alle criteria te worden 
uitgedrukt in monetaire eenheden. 
Bron: Wikipedia 



Alles overwegende (1)  

•  De MKBA is een minutieus doorontwikkelde methode, om theoretisch 
greep te krijgen op het monitariseren van mogelijke welvaartswinst - dan 
wel verlies 

•  De MKBA biedt een helder beeld van goed of slecht; +1 is goed, 
•  -1 is slecht. Het geeft een geruststellend gevoel van het kunnen doorzien 

van complexe projecten.  
•  De MKBA is echter een versmalling van de veelheid aan afwegingen, die 

wel van belang zijn bij gebiedsontwikkeling  
•  Door het ontbreken van een breder afwegingskader krijgt de MKBA een te 

absolute status in de politieke besluitvoming 
 

 
 



Alles overwegende (2)  

•  Het is niet noodzakelijk de methodologische kant van de MKBA verder te 
verfijnen 

•  Wel is het gewenst om te werken aan een breder afwegingskader. Deze 
dient een wetenschappelijke grondslag te kennen; de MKBA dient daarvan 
een onderdeel te zijn 

•  Een multicriteria-analyse voor gebiedsontwikkkeling (MCAG) kan een goed 
uitgangspunt zijn voor een dergelijk afwegingskader 

•  De MCAG, dient qua objectiviteit en transparantie te voldoen aan de 
standaard van de huidige MKBA 



  
 
 

Verbeter de MKBA… 
…eindig bij de MCAG 



Tot slot… 
het primaat van de politiek 
 

‘Het toetsingskader en de beoordeling van nut en noodzaak kunnen 
nooit zo statisch zijn dat de politiek zichzelf uitschakelt. Zelfs als iets 
niet nuttig en noodzakelijk is, dan kan de politiek nog zeggen dat het 
gerealiseerd moet worden. De politiek heeft het recht om fouten te maken of 
goede dingen te doen.’  
 
Voorzitter TCI, 2004 
 

Behandeling van het TCI-rapport in de Tweede Kamer, 
Uitgesproken door de voorzitter van de TCI 


