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Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heelt. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele
bijdrage levert aan een mooi, leelbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialoog
tussen aile mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bouwen onder de grond. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is
het COB actiel op het gebied van communicatie, kennismanagement
en onderwijs, onder meer
door de ondersteunlng van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat
ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het
bedrijfsleven, de overheld alsmede kennisinstituten
bundelen in het COB hun krachten en
expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten af met andere
deelnemers aan dat netwerk, zoals CUR, Habiforum en SKB. Daarnaast heeft het COB een
Memorandum Of Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het
internationale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatiefnemer van het nieuwe
onderzoeksprogramma
ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003
In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB af. In nauw overleg met de
participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007.
Hierin wordt ook een
aangepaste programmeerwijze voorgesteid waarbij een grote nadruk op afstemming tussen vraag
en aanbod zal worden gelegd.
De in het buslnessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het
COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmerlng
van onderzoeksprojecten.
De
speerpunten bieden een focus voor de programmering en doen recht aan de visie van de komende
jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwlkkelen, bouwen en beheren van ondergrondse
ruimte'
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Auteursrechten
AIle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enig andere manier, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de CUR/COB.
Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a Auteurswet 1912 gegevens uit deze uitgave te
citeren in artikelen, scripties en boeken, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld,
alsmede de aanduiding van de maker, indien deze in de bron voorkomt. "8N 42002 'Monetariseringsmethoden milieu- en leetbaarheideffecten lijninfrastructuur: een leidraad',
1999, Stichting CUR/COB, Gouda."
Aansprakelijkheid
CUR/COB en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samensteIlen van deze uitgave. Nochtans moet de
mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvoIledigheden in deze uitgave
voorkomen. leder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van
de gebruiker en CUR/COB sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze uitgave hebben
meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik
van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens, tenzij de schade mocht voortvloeien uit
opzet of grove schuld zijdens CUR/COB en/of degenen die aan deze uitgave hebben
meegewerkt.
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VOORWOORD
Bij de eerste versie van de leidraad monetarisering van milieu

-en leetbaarheidseffecten

N420-1

De beslissing over nieuwe infrastructuur, over nieuwe bouwwerken of meer algemeen over de
benutting van een deel van onze schaarse ruimte moet zeer zorgvuldig worden genomen.
Onderdeel van die zorgvuldigheid is, dat aIle gevolgen van die beslissing bekend zijn, zodat ze
in hun samenhang kunnen worden beoordeeld. Pas dan kan een integrale afweging plaats
vinden van al die gevolgen en kan een afgewogen besluit worden genomen.
Bij zaken van maatschappelijk belang is dit soort besluiten veelal voorbehouden aan het
Openbare Bestuur. Daarmee wordt het scala aan factoren, die zo'n besluit be'invloeden nog
uitgebreid met politieke aspecten.
De CUR/COB commissie N 400 houdt zich bezig met het vraagstuk van een integrale
afweging. Zij loopt daarbij verder op het pad dat door een eerdere commissie, namelijk de
commissie Ondergrondse Vervoers Infrastructuur, is uitgezet. Ook deze commissie heeft zich
over het vraagstuk van de integrale afweging gebogen en heeft daarvoor een procesaanpak
ontwikkeld, die op een aantal punten nog verder uitgewerkt moest worden.
In grote lijnen komt die procesaanpak op het volgende neer:
1
zorg dat de potentiele oplossingsruimte zo volledig mogelijk wordt verkend; ontwikkel
daarbij alternatieven vanuit het gezichtspunt van de verschillende belanghebbenden;
2
selecteer zorgvuldig de kansrijke alternatieven, waarbij veel breder wordt gekeken dan
naar uitsluitend de te verwachten stichtingskosten. Dit om te voorkomen dat in een
vroegtijdig stadium alternatieven afvallen om oneigenlijke redenen, zoals vermeende te
hoge kosten;
3
verzamel aIle informatie over de gevolgen van de ingrepen, die de uitvoering van een
bepaald alternatief met zich meebrengt en condenseer die tot een overzichtelijke omvang;
4
stel de selectie en de analyse in een cyclisch proces zonodig bij;
voeg aan de analyse van de effecten toe een zo volledig mogelijke analyse van de kosten,
5
waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk van de effecten (ook) in geld uit te drukken
(monetariseren) ;
6
analyseer de verdeling van de baten en lasten over de actoren;
7
presenteer het geheel van de informatie in een compacte vorm aan de beslissers voor
verdere besluitvorming.
In de bovenstaande aanpak van een integrale afweging zijn dus vier elementen duidelijk te
onderkennen:
1
een vroegtijdige analyse op kansrijkheid;
2
een drietraps-analyse van de effecten, namelijk inhoudelijk, monetair en naar lustenlasten verde ling;
3
een condensatie van de gegevens tot overzichtelijke proporties en
4
het overlaten van de uiteindelijke beslissing aan de mensen, die daartoe bevoegd zijn en
dus niet aan de analisten.
In de studie van de commissie N 400 is met name op twee van de vier bovenstaande elementen
ingegaan.
Voor de beoordeling van de projecten in een vroeg stadium van ontwikkeling is een quick scan
methodiek ontwikkeld, welke gerapporteerd is in "Bovengronds of ondergronds? Ben quick
4

scan voor integraal afwegen. Deel1 : Studieverslag; Deel 2: Handboek" (CUR/COB-N 410-01
resp. N 410-02).
Voor de analyse van de effecten is met name het financiele spoor verder uitgewerkt.
Onderzocht zijn methoden om ook milieu- en ruimtelijke effecten in geld uit te drukken. In dit
rapport(N 420) wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de monetarisering van milieueffecten.
De begeleidingscommissie is zich er goed van bewust, dat een poging om deze effecten te
monetariseren weerstanden kan oproepen. Daarom is hierboven ook het kader beschreven,
waarbinnen dat zou moeten gebeuren. Monetariseren kan nooit het enige zijn en geeft ook nooit
het volledige beeld. Het heeft dus zijn beperkingen.
Omgekeerd geeft niet-monetariseren ook niet het volledige beeld en loopt men het gevaar, dat
besluitvorming alleen op de directe uitgaven gebaseerd wordt en kosten op langere termijn
worden vergeten. Dat is zeker niet in het belang van een integrale afweging. Juist daarom, om
een zo breed mogelijk oordeel te vormen over de wenselijkheid en haalbaarheid van projecten,
heeft de commissie gemeend het palet van de beschikbare instrumenten te moeten vergroten met
de mogelijkheid effecten ook in geld uit te drukken.
Mits met de juiste intenties en de nodige voorzichtigheid gehanteerd,
integrale afweging mogelijk maken.

moet dit een meer

Namens de Uitvoeringscommissie N 400:
ir. A.W.F. Rey
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VOORWOORD
Bij de tweede versie van de leidraad monetarisering van milieu

-en leefbaarheidseffecten

N420-2

In de rapportages N41O-1, N41O-2, N420-1 en N430-1 wordt verslag gedaan van het onderzoek
naar quik-scan methoden, de monetarisering van milieu- en leetbaarheidseffecten en het
onderzoek naar het monetariseren van ruimtelijke effecten.
Ais vervolg op de projecten N41O, N420 en N430 is het project N440 'casestudies integrale
afweging' gestart omdat er een sterke behoefte bestond om de in de deelprojecten N41O, N420
en N430 gerealiseerde instrumenten in de praktijk te testen. Het project N440 'case studies
integrale afweging' bestond uit vier delen:
. N440-1a: Een test van de Leidraad monetariseren van milieu- en leetbaarheidseffecten van
lijninfrastuctuur;
N440-1b: Een test van de Leidraad: 'Monetarisering van ruimtelijke effecten';
N440-2 Case 'test vroege fase'. Een test van de quick-scan methoden uit het project N41O;
N440-3 Bijstelling van instrumenten. Dit onderdeel betreft de bijstelling van de eerder
genoemde instrumenten.

..
.

Voor een verantwoording van het onderzoek N440 wordt verwezen naar het CUR COB werk
document 'Case studies integraal afwegen N440'.
Naar aanleiding van deze tests zijn de leidraden N420 en N430 bijgesteld. Aanpassing van de
Leidraad betreft zowel methode van monetariseren als argumentatie en onderbouwing voor de
kwalificering en kwantificering van mileu- of ruimtelijke effecten.
Deze rapportage betreft de bijgestelde leidraad Monetariseren van milieu - en leetbaarheids
effecten N420-2.
ir. drs. J. Verlaan
Voorzitter van de Uitvoeringscommissie N 400.

De samenstelling van de commissie ten tijde van het opstellen van dit rapport was:
ir drs J.G. Verlaan, voorzitter
Ministerie van VROM
drs R.J. Jonker, secretaris
Grontmij-De Weger
ing. K.H. Dekker
Kennis- en Wetenschappelijke Instituten
drs J.R.P. Nijland
Kennis- en Wetenschappelijke Instituten
dr ir B. Enserink
Kennis- en Wetenschappelijke Instituten
ir H. Hengeveld
TauwMabeg Civiel en Bouw bv
prof.dr ir W.A.H. Thissen
Kennis- en Wetenschappelijke Instituten
ir A.W.F. Reij
Rijkswaterstaat
drs F.M. Roest
Algemeen Verbond Bouwbedrijf
ir B.J.A. Bollinger
SAT Engineering
ir E.F.M. Nieuwenhuis
TEC/Fugro
ir G. Schippers
NBM Amstelland NV
ir T.P. van der Lijke, coordinator
Centrum Ondergronds Bouwen
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Gebruikershandleiding
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Leeswijzer
Gebruiksaanwijzing leidraad
Structuuraanduiders
De kopregels in deze leidraad laten u zien waar u in de leidraad bent.
Bovendien is zowel aan het begin van de gebruikershandleiding, als aan het begin van het
naslagwerk een leeswijzer te vinden met een beknopte beschrijving van de opbouw en inhoud
per deel.
Doorverwijzingen
Verwijzingen van de gebruikershandleiding (GBH) naar het naslagwerk (NSL) en andersom,
zijn vet weergegeven voor de kantlijn. Dit geldt eveneens voor verwijzingen tussen de
hoofdstukken van het naslagwerk. Verwijzingen binnen de gebruikershandleiding staan tussen
haakjes weergegeven in de tekst.
Let op
Ziet u deze tekst voor de kantlijn staan, dan betekent dit dat op deze plek in de tekst een
belangrijke kanttekening wordt geplaatst. De betreffende tekst is cursiefweergegeven.

Gebruiksaanwijzing

gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding be staat uit drie delen:
Deel!: Introductie
Hierin wordt een korte algemene beschouwing gegeven over de merites van het monetariseren
van milieu- en leefbaarheidseffecten. Aan de orde komen:
de reden voor het maken van een leidraad voor monetariseren van milieu- en
leefbaarheidseffecten (hoofdstuk 1);
milieu- en leefbaarheidseffecten van lijn infrastructuur (hoofdstuk 2);
het doel van monetariseren (hoofdstuk 3);
de doelgroep en opbouw van de leidraad (hoofdstuk 4);
de beperkingen van de leidraad (hoofdstuk 5);
de economische uitgangspunten van waarderingsmethoden (hoofdstuk 6).
Deel 2: Monetarisering milieu- en leefbaarheidseffecten infrastructuur
In dit deel wordt een werkwijze beschreven die men kan volgen bij het monetariseren van
milieu- en leefbaarheidseffecten van infrastructuur in een praktijksituatie en vormt het hart van
de gebruikershandleiding.
Hoofdstuk 7 geeft de gebruiker een handreiking voor de werkwijze die gevolgd kan worden bij
een monetaire analyse. Aan de hand van een overzichtsschema wordt de gebruiker doorverwezen naar het betreffende hoofdstuk in de gebruikershandleiding waarin de kengetallen en
methodieken beschreven staan voor het monetariseren van de milieu- en leefbaarheidseffecten.
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Deell
Introductie
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Gebruikershandleiding
HOOFDSTUK

1

1

INLEIDING

Aanleiding
Bij de afweging van infrastructuurprojecten spelen verschillende aspecten een rol, waaronder
milieu- en leefuaarheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de aanleg- en onderhoudskosten
worden milieu- en leefuaarheidseffecten in evaluatiestudies meestal niet in geld uitgedrukt.
Vaak wordt volstaan met een kwalitatieve beschrijving.
Deze benadering kan soms voldoende zijn om een analyse en advies te maken ten aanzien van
een voorkeursalternatief. Echter, er zijn nadelen verbonden aan een dergelijke kwalitatieve
benadering. Zo kunnen projectalternatieven die enerzijds duur zijn qua aanleg, maar anderzijds
goed scoren op milieu- en leefuaarheidsaspecten, het risico lopen om in een vroegtijdig stadium
af te vallen, omdat de verschillende aspecten niet op een gelijksoortige wijze in de afweging
zijn betrokken.
Hoewel op een aantal deelterreinen informatie is verzameld en vastgelegd, bijvoorbeeld in de
Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen van Rijkswaterstaat, voorschriften van de MERCommissie, diverse wetenschappelijke studies et cetera, ontbreekt nog een handzame en
praktische leidraad waarin concrete handreikingen zijn te vinden voor het desgewenst
monetariseren van milieu- en leefuaarheidseffecten van infrastructuur. am deze leemte te vullen
is deze leidraad opgesteld
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MILIEU- EN LEEFBAARHEIDSEFFECTEN

LIJNINFRASTUCTUUR

Milieu- en leefbaarheidseffecten lijninfrastructuur
Milieu en leefbaarheid zijn brede begrippen, die op meerdere wijzen kunnen worden
gedefinieerd. Daarmee kunnen ook de aspecten varieren die onder milieu en leefbaarheid
worden geschaard. In deze leidraad wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het begrippenkader
en de indeling van milieu- en leefbaarheidsaspecten, zoals die worden gehanteerd in de
Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen (HBH) [1]. In deze leidraad wordt uitsluitend
ingegaan op de effecten, ressorterend onder 'natuurlijk milieu' en 'woon- en leefmilieu'. In
tabel 2.1. wordt een nader onderscheid gemaakt naar type effecten, inclusief een korte omschrijving daarvan.
-- - - - -

- - ---- - -- -- - -- ---

Categorie

Natuurlijk milieu

-------

-

Milieu- en leetbaarheidseffecten

.
.

Woon- en leefmilieu

- r - ----0

.
.
.
.

--- -- - -- -------------

- -----

Korte omschrijving effecten

Landschap

Veranderingen in landschapsbeeld en belevingswaarde,
geomorfologische, archeologische en cultuurhistorische
waarden.

Bodem en water

Veranderingen in de kwaliteit van de bodem, bodemopbouw, watersystemen en hydrologische aspecten.

Ecologie

lnvloed op natuurwaarden: kwetsbare, beschermde en bedreigde soorten en landschapsecologische relatiepatronen

Geluid en trilling

Veranderingen in akoestisch niveau of belasting door
aanleg of gebruik van infrastructuur.

Luchtkwaliteit

Veranderingen in lokale luchtkwaliteit (concentraties) en
totale emissies van milieuschadelijke stoffen.

Externe veiligheid

De kans op een (dodelijk) ongeval bij personen die niet als
werknemer bij de risicodragende activiteit zijn betrokken.
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DOEL VAN MONETARISEREN

Doel van monetariseren
In eeonomisehe zin zijn milieu en leetbaarheid sehaarse goederen, waarbij voor het eonsumeren
van die goederen een prijs gevraagd mag e.q. moet worden. De meerwaarde van monetarisering is nu vooral dat door middel van het 'geldelijk waarderen' wordt getoond dat milieu en
leetbaarheid een prijs hebben, in dezelfde zin als goederen en diensten waarvan de prijs via
reguliere markten tot stand komt.
Een monetaire benadering van milieu- en leetbaarheidseffeeten kan daarmee het risico
verkleinen dat projeetalternatieven die goed seoren op milieu- en leetbaarheidsaspeeten, maar
duur zijn in aanleg, in een vroegtijdig stadium afvallen. Immers de versehillende aspeeten
worden dan op een gelijksoortige wijze, namelijk uitgedrukt in geld, in de afweging betrokken.
Monetariseren van milieu en leefbaarheidseffecten in de praktijk
Monetarisering is als zodanig geen nieuwliehterij in de evaluatie van projeeten. Sommige
milieu- en leetbaarheidseffeeten worden immers in de gangbare evaluatiepraktijk reeds tot op
zekere hoogte in monetaire waarden uitgedrukt. Bij deze toepassing van monetarisering betreft
het dan meestal de eonsequenties voor de aanlegkosten van projeeten of projeetalternatieven als
gevolg van maatregelen, gerieht op het voork6men, afzwakken en/of compenseren van
ongewenste effeeten op milieu en leetbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn kosten van het
plaatsen van geluidsehermen, wildviadueten, enzovoortl.

1

Zoals in deel 2 van deze leidraad nader wordt toegelicht, hoeft de hieruit voortvloeiende stijging van de

aanlegkosten (en soms ook onderhoudskosten) evenwel niet perse een adequate weergave te zijn van de
waarde die wordt gehecht aan de betreffende milieu- en leefbaarheidseffecten.
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EN OPBOUW LEIDRAAD

Doelgroep
Deze handreiking, in de vorm van een leidraad, is in eerste instantie bedoeld voor projectleiders
van infrastructuurprojecten bij rijk, regio en grote gemeenten alsmede voor uitvoerende
adviesbureaus. In deze leidraad worden de mogelijkheden beschreven voor het monetariseren
van de milieu- en leefbaarheidseffecten van de aanleg en uitbreiding van lijninfrastructuur in de
verkeers- en vervoersector weg, rail, water en pijpleiding. De leidraad fungeert als een tool-box
en bestaat uit een gebruikershandleiding, een naslagwerk en zoeksleutels.
monetariseringsmethoden
milieuPlaats
Leidraad
en
leefbaarheidseffecten
lijninfrastructuur
In figuur 1.1 is getracht de positie van de milieu en leefbaarheidseffecten en van deze leidraad
inzichtelijk te maken . Uitgangspunt van het figuur is dat (varianten van) een potentieel
infrastructuurproject op al zijn merites beoordeeld dient te worden. Het doel van deze leidraad
is om de milieu- en leefbaarheidseffecten van een project op een meer complete en beter
gestructureerde manier gestalte te geven.
POTENTIEEL INFRASTRUCTUURPROJECT
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Figuur 1.1 Context Leidraad
lijninfrastructuur

monetariseringsmethoden

milieu-

en

1

leefbaarheidseffecten

Structuur leidraad
De gebruikershandleiding heeft als doel om de lezer snel en efficient te leiden naar de relevante
werkwijze(n) voor het monetariseren van milieu- en leetbaarheidseffecten in een concrete
situatie. De handleiding is dusdanig opgezet dat het concrete handvatten biedt die de gebruiker
direct kan toepassen. Per effect worden relevante methoden en/of kengetallen gegeven. Waar
nodig wordt in de gebruikershandleiding
verwezen naar andere plaatsen in de
gebruikershandleiding of naar het naslagwerk waar een bepaald onderwerp verder wordt uitgediept.
Het naslagwerk heeft als doel de lezer nadere achtergrondinformatie te bieden bij de
interpretatie en het gebruik van de kengetallen en methoden die in de gebruikershandleiding
worden aangereikt. Daarnaast is het naslagwerk afzonderlijk leesbaar voor geinteresseerden die
meer willen weten over het monetariseren van rnilieu- en leetbaarheidseffecten van infrastructuur.
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BEPERKINGEN

Let op

Inperking
Benadrukt wordt dat deze Leidraad alleen gericht is op de milieu- en leejbaarheidseffecten van
een project. Het biedt dus geen complete evaluatiemethodiek. De milieu- en leejbaarheidseffecten vormen wel een onderdeel, een bouwsteen voor de 'overall' evaluatie (integrale
afwegning) van een project zoals in bijvoorbeeld een kosten-baten analyse.

Bij het integraal afwegen van - voorgenomen - infrastructureIe projecten wordt op basis van een
aantal aspecten een oordeel uitgesproken over het 'maatschappelijk nut' van een project. Tot de
aspecten die tezamen dit maatschappelijk nut bepalen, behoren volgens de Handleiding
BesluitvormingHoofdwegen ondermeer:
- plankosten;
- aanlegkosten;
- kosten van onderhoud en beheer;
- reistijdwinsten en -verliezen;
. natuurlijk milieu;
. woon- en leefmilieu;
. duurzaamheid;
- werkgelegenheid;
- macro-economische effecten;
- verkeersveiligheid;
- ruimtegebruik.
AIleen aspecten die in deze opsomming zijn aangegeven met (.) worden aangemerkt als
'milieu- en leetbaarheidaspecten' .
In navolging van de Handleiding Besluitvorming Hoofdwegen (HBH) wordt het element
'duurzaamheid' niet gezien als een zelfstandig milieu- en leejbaarheidaspect, maar als een
randvoorwaarde aan de concrete planontwikkeling c.q. aan het traceontwerp. Bij 'duurzaam
bouwen' daarentegen gaat het om zuinig omgaan met energie en materialen, materiaalkeuze,
uitputting van energievoorraden enz. [5].
Overige instrumenten voor integrale afweging
Tenslotte wordt hier nog gewezen op de handreikingen die in opdracht van het Centrum
Ondergronds Bouwen worden ontwikkeld voor de monetarisering van ruimtelijke effecten
(N 430) [2] respectievelijk voor de toepassing van zogenaamde 'quick scan' en 'rapid appraisal' technieken (N 410) [3]. Deze beide handreikingen kunnen gezien worden als aanvullend op
de voorliggende leidraad voor milieu- en leetbaarheidseffecten.
Beperkingen van monetariseren
Monetarisering van effecten kan en mag evenwel niet gezien worden als panacee. Er zijn
kanttekeningen te plaatsen vanuit het oogpunt van zowel techniek, ethiek als politiek.
Met betrekking tot de techniek kan worden opgemerkt dat, vanwege de complexiteit van
sommige milieu- en leetbaarheidseffecten, monetarisering niet altijd haalbaar zal zijn. Ook zal
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moeten worden afgewogen of het aehterhalen van waarden en prijzen voor deze effeeten
opweegt tegen de inspanning om dit te doen. Daarnaast zullen voortsehrijdend inzicht,
uitputting van natuurlijke hulpbronnen enzovoort, van invloed zijn op de waarderingen van
milieu en leetbaarheid.
Ook vanuit moreel oogpunt kunnen enkele opmerkingen worden geplaatst bij de ethiek van
monetariseren. Zo zijn de waarderingen voor milieu en leetbaarheid in principe individueel verschillend en kunnen daarmee afwijken van hetgeen voor de samenleving als geheel optimaal is.
Daamaast bestaan er bij sommige personen of groepen ethische bezwaren tegen het als zodanig
in geld uitdrukken van milieu- en leefbaarheidsaspecten.
Tenslotte dient vanuit politiek oogpunt te worden opgemerkt dat voor het nemen van een
uiteindelijke beslissing diverse aspeeten in de afweging worden betrokken die niet in wat voor
monetaire waarderingsmethodiek dan ook zijn opgenomen. Gedoeld wordt dan op de verde ling
van lusten en lasten, sociaal-eulturele aspeeten en 'puur' politieke motieven met betrekking tot
de voorkeuren voor bepaalde alternatieven.
Tot besluit
Er bestaat geen plieht tot het monetariseren van milieu- en leetbaarheidseffeeten, maar als
aanvulling op de gangbare evaluatiepraktijk kan het leiden tot een meer afgewogen besluitvorming tussen projeeten of projeetalternatieven.
Monetaire waardering van milieu- en leetbaarheidseffeeten heeft zijn nut bij het objeetiveren
van de afweging van aspeeten en kan derhalve behulpzaam zijn bij het nemen van besluiten.
Monetaire waardering als zodanig zal evenwel nooit het enige middel zijn om tot besluiten te
komen; een uitvoerig overzieht van voor- en nadelen van (monetaire) evaluatiemethoden is te
vinden in [4].
Zolang er geen sprake is van een wettelijke verpliehting tot het monetariseren van milieu- en
leetbaarheidseffeeten, kan dit worden besehouwd als een aanvulling van het onderdeel 'milieu
en leetbaarheid' binnen het kader van bijvoorbeeld een m.e.r.ltraeestudie. Eehter ook voor
infrastruetuurprojeeten die niet m.e.r.-pliehtig zijn, kan in principe zonder bezwaar een
monetarisering van milieu- en leetbaarheidseffeeten worden uitgevoerd. De beslissing hiertoe
zal in de praktijk vaak afuangen van het vermeende belang dat de initiatiefnemer van het project
toekent aan deze effeeten.
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BEPERKINGEN

6.1
Economische uitgangspunten
De waarderingsmethodieken die gebruikt kunnen worden voor het monetariseren van milieu- en
leefbaarheidseffecten zijn gerelateerd aan enkele economische uitgangspunten. Voor een goed
begrip van het onderscheid tussen de methodieken worden daarom deze uitgangspunten hier
kort behandeld.
Vanuit de economische welvaartstheorie wordt elke activiteit die de welvaart doet toenemen, als
een baat beschouwd en elke activiteit die de welvaart doet afnemen, als een kostenpost. Milieuen leefbaarheidseffecten hebben vanuit dit gezichtspunt dus een economische waarde, aangezien
ze in positieve of negatieve zin bijdragen aan de welvaart, ook al worden milieugoederen en diensten niet of nauwelijks op reguliere markten verhandeld. Centrale begrippen van baten en
kosten zijn respectievelijk 'willingness to pay' en 'opportunity costs'.
Opportunity kosten
In het algemeen wordt de waarde van een milieugoed bepaald door de 'opportunity' kosten te
bepalen. Deze kosten kunnen bestaan uit een gederfd nut van het milieugoed of uit het nut dat
men derft door uitgaven te doen om milieuschade te voorkomen, dan wel te compenseren.
Economischewaarde: verschillende concepten
Het maatschappelijk nut, respectievelijk de economische waarde van een milieugoed kan vanuit
diverse invalshoeken worden geanalyseerd. Hierbij sluit de ene benadering de andere niet uit,
maar de resultaten van de ene benadering mogen niet zonder meer worden opgeteld bij de
resultaten van de andere: dit leidt in veel gevallen tot dubbeltellingen. Vanuit de financiele
uitgaven die gedaan worden om milieu schade te voorkomen of te compenseren kan een beeld
worden gevormd van wat men er 'minimaal' voor over heeft. Aan de andere kant kan ook
getracht worden om een beeld te vormen wat mensen er voor over zouden hebben om gebruik
te kunnen of blijven maken van een milieugoed of voor louter het bestaan ervan (' willingness to
pay').
Vervanging enpreventie: minimumwaarden
De vervangingswaarde van een goed is gelijk aan de kosten die gemaakt moeten worden om dit
goed te vervangen. Dit is alleen economisch rationeel als de waarde van het goed hoger is dan
de kosten van vervanging. Uitgaande van deze veronderstelling is de vervangingswaarde dan
een benadering voor de minimumwaarde van het (milieu)goed. Naast de kosten van vervanging
kunnen ook de kosten van preventie oftewel de kosten instandhouding een benadering zijn voor
de minimale waarde die de maatschappij aan een goed toekent.
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Gebruikswaardeen bestaanswaarde
De gebruikswaarde is gerelateerd aan de directe en indirecte wijze waarop mensen denken of
verwachten fysiek gebruik te gaan maken van een milieugoed. Bestaanswaarden (ook wel 'nietgebruikswaarden' genoemd) ontstaan vanuit de bezorgdheid om een bepaald milieugoed in stand
te houden met geen andere reden dan het behouden van dit goed [7]. Deze bestaanswaarden
kunnen niet worden geassocieerd met enige vorm van direct gebruik in het heden of in de
toekomst. Aitruisme zou hiervoor de belangrijkste motivatie kunnen zijn [7, 8]. Zo kan de
waarde van de Zuidpool baten omvatten van mensen die de mogelijkheid van een toekomstig
bezoek willen behouden (toekomstige gebruikswaarde) en van mensen die waarde hechten aan
dit natuurgebied zonder de intentie hieraan een bezoek te brengen (bestaanswaarde).
In figuur 6.1 is gepoogd om de bovengenoemde verschillende concepten van de economische
waarde van een milieugoed of -dienst in samenhang weer te geven. Ook hierbij moet worden
benadrukt dat de waardeconcepten in eerste instantie gezien moeten worden als nevengeschikt
en dat de resultaten van de verschillende benaderingen niet zonder meer bij elkaar mogen
worden opgeteld in verband met dubbeltellingen.

~

Opportunity kosten

Bestaanswaarde

Altrui'stisch nut

Gebruikswaarde

Gebruiksnut

Schade
compensatie

Vervangingswaarde

Preventiekosten

~

Schade
voorkomen

Opbouw maatschappelijke

waarde

Figuur 6.1 5amenhang concepten economische waarde van een milieugoed of -dienst
Kapitaliseren of disconteren
Een belangrijk gegeven bij een monetaire analyse is dat de kosten en baten niet aIle op hetzelfde
moment optreden, maar in de tijd zijn gespreid. Om een verantwoorde vergelijking van kosten
en baten mogelijk te maken moeten de verschillende geld stromen naar een bepaald basisjaar
worden herleid. Dit herleiden wordt disconteren of kapitaliseren genoemd. Hieronder wordt
verstaan het vaststeIlen van de waarde op een bepaald moment (contante waarde) van een op
een toekomstig tijdstip op te offeren of te verkrijgen som geld. Indien de daarbij te hanteren
diconteringsvoet gelijk wordt gesteld aan de huidige (of contante) waarde van een in een
(toekomstig) jaar t te betalen of te ontvangen bedrag 5 gelijk aan: 5/(1 +r)t. Bij
overheidsprojecten wordt gedisconteerd tegen de zogenaamde maatschappelijke rentevoet. Deze
rentevoet geeft een beeld van de 'maatschappelijke tijdvoorkeur'. Ingevolge een op 3 juli 1986
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genomen ministerraadbesluit is de disconteringsvoet voor overheidsprojecten gesteld op reeel
5 %. De disconteringsvoet is risicovrij in die zin dat daarin niet is voorzien in risico' s die
kunnen optreden bij de uitvoering van een project: hogere kosten of tegenvallende baten. De
factor risico dient te worden verwerkt in de raming van kosten en baten (Ministerie van
Financien 1992).
6.2
Waarderingsgrondslagen en waarderingsmethodieken
De wijze waarop baten en kosten van goederen en diensten geschat respectievelijk berekend
kunnen worden is afuankelijk van de marktcondities. Op vrije, reguliere markten kan de prijs
waarvoor een goed of dienst verhandeld wordt, beschouwd worden als een correcte maatstaf
voor de waarde ervan.
Voor milieugoederen en -diensten bestaan evenwel dergelijke vrije, reguliere markten meestal
niet. Daarom moeten baten en kosten van deze goederen en diensten vaak op een meer indirecte
wijze worden geschat. Deze benadering wordt in het dagelijks spraakgebruik ook wel aangeduid
als 'schaduwkostenbenadering'. Deze benaming is een verzamelterm en verwijst niet naar een
specifieke methode.
In tabel 6.1 is een typologie van waarderingsgrondslagen
markcondities.
TabeI6.1. T

d

.ngs gron

weergegeven,

afuankelijk van de

dsl

Marktcondities

Type informatie

Waarderingsgrondslag

Observeerbare marktgegevens

Prijzen en kosten van goederen en
diensten

Marktwaarde

Quasi-observeerbare marktgegevens

Prijzen en kosten van 'surrogaat'
goederen en diensten

Surrogaat markt-waarde
(gerelateerde markten)

Niet-observeerbare marktgegevens

Survey antwoorden

Gesimuleerde marktwaarde
".

In de onderstaande paragrafen wordt per waarderingsgrondslag een kort overzicht gegeven van
de verschillende waarderingstechnieken. In de hoofdstukken 8 tot en met 13 van dit deel van de
gebruikershandleiding wordt vervolgens de concrete betekenis van deze waarderingstechnieken
voor de onderscheiden milieu- en leetbaarheidseffecten besproken.
NSL 1
H20-26

De waarderingstechnieken zelf worden in deel 1 van het naslagwerk uitgebreid besproken.
6.2.1 Waarderingstechnieken op basis van marktwaarde
In tabel 6.2 is een overzicht opgenomen van de verschillende waarderingstechnieken
van marktwaarde. Daarna voIgt per waarderingstechniek een korte toelichting.

op basis
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Tabel 6.2 0

'h

d

.

hniek

b

.

1

k

Waarderingstechniek

Bepaalt de waarde van een goed of dienst door middel van

Productiviteitsverandering

veranderingen in de opbrengsten van productieprocessen als gevolg van
(veranderingen in) milieukwaliteit

Inkomensverandering

inkomensderving door gezondheidsproblemen vanwege verslechtering van
milieu-oms tandigheden vice versa

Schaduwproject

uitgaven Lb. v. de vervanging van een aangetast of verloren gegaan
milieugoed of -dienst

Preventiekosten

uitgaven Lb. v. het voork6men of afzwakken van het aantasten of verloren
gaan van een milieugoed of -dienst

NSL 1 H23

Productiviteitsverandering
Marktprijzen kunnen worden gebruikt om de waarde van de output van productieprocessen te
waarderen. Milieukwaliteit bepaalt soms mede de kwaliteit en omvang van de output van zo'n
productieproces. Denk bijvoorbeeld aan de sectoren landbouw en visserij, maar ook aan de
vereiste kwaliteit van water ten behoeve van de industrie. Een verandering in de betreffende
milieugoederen en -diensten is daarmee ook van invloed op de waarde van de output van het
betreffende productieproces.

NSL 1 H24

Inkomensverandering
Ben aantasting van de milieukwaliteit, bijvoorbeeld luchtverontreiniging of geluidhinder, kan
van invloed zijn op de gezondheid van mensen en daarmee op het verlies van werk en inkomen
(vice versa). De inkomensderving als gevolg van deze aantasting van de gezondheid is in dit
geval de maatstaf voor het bepalen van de waarde van de verminderde milieukwaliteit (vice
versa).

NSL 1 H26

Schaduwproject
Hierbij worden de kosten geschat die zijn gemoeid met de vervanging van een bepaald milieugoed. In Nederland is een dergelijke benadering onder meer gevolgd bij de discussies rond het

al dan niet inpolderen van het Markermeer. 2
NSL 1 H2S

Preventiekosten
In dit geval worden de kosten geschat die zijn gemoeid met het voorkomen of afzwakken
(mitigeren) van het optreden van verlies aan milieukwaliteit. Voorbeelden zijn ondermeer
uitgaven ten behoeve van geluidsschermen langs snelwegen, geluidsisolatie van woningen en
rookfilters op industrieschoorstenen.

Merk op dat in de benadering van Klaassen [9] twee typen van schaduwprojecten worden beschreven, namelijk de
vervangende (zie ook deze leidraad) en de vermijdende. Deze laatste categorie wordt in deze leidraad niet als
zodanig afzonderlijk beschouwd, maar is feitelijk ondergebracht bij de 'preventiekosten'.
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Waarderingstechniekenop basis van surrogaatmarktwaarde

In tabel 6.3 is een overzicht opgenomen van de verschillende waarderingstechnieken op basis
van surrogaatmarktwaarde. Daarna voIgt per waarderingstechniek een korte toelichting. Het
begrip 'surrogaatmarkt' moet hierbij niet negatief worden uitgelegd. Bedoeld wordt een
bestaande markt die beschouwd kan worden als een benadering voor de niet-bestaande markt
voor het betreffende milieugoed of -dienst.
Tabe16.30

NSL 1 H21

'h

d

.

hniek,

b

.

k

d

Waarderingstechniek

Bepaalt de waarde van een goed of dienst door middel van:

Reiskosten

De reiskosten als een benadering voor de prijs van het gebruik van een milieugoed of
dienst

Hedonische prijs

De verandering in de waarde van onroerend goed als gevolg van een verandering in de
milieukwaliteit

-

Reiskosten
De uitgaven in de vorm van reis- en verblijfkosten voor het bezoek van een specifiek milieugoed (bijvoorbeeld een natuurgebied) kunnen worden gezien als de 'willingness to pay' voor het
gebruik van dit goed,

NSL 1 H22

Hedonischeprijs
De prijs die wordt betaald voor onroerend goed weerspiegelt de karakteristieken ervan,
inc1usief de milieukarakteristieken zoals het geluidsniveau, ligging et cetera. Veranderingen in
de milieukarakteristieken werken door in de prijs van het onroerend goed en vormen op die
wijze een benadering voor de waarde van het betreffende milieu-effect.
6.2.3 Waarderingstechnieken op basis van gesimuleerde marktwaarde
In tabel 6.4 is een overzicht opgenomen van de verschillende waarderingstechnieken op basis
van een gesimuleerde marktwaarde. Daarna voIgt per waarderingstechniek een korte
toelichting.
Tabel6.4 0

NSL 1 H2O
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Waarderingstechniek

Bepaalt de waarde van een goed of dienst door middel van

'Contingent valuation'

Vragen met betrekking tot de prijs die men bereid is te betalen voor het behoud of
verwerving van het betreffende goed (vice versa)

Contingent valuationBij deze waarderingstechniek worden aan de respondent vragen gesteld ten
aanzien van de bereidheid tot aankoop, respectievelijk verkoop van specifieke milieugoederen
en -diensten, De prijs die de respondent zegt te willen betalen voor het behoud of de
verwerving van deze goederen en diensten dan wel de prijs waarvoor hij zegt te willen afzien
(van het gebruik) ervan is een directe vorm van de 'willingness to pay', respectievelijk van de
'willingness to accept'.
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Contingent valuation is een vorm van stated preference onderzoek. Door middel van stated
preference-technieken worden respondenten gevraagd op directe of indirecte wijze uitspraken te
doen over hun waardering van specifieke goederen of diensten, ook als deze niet op een
reguliere markt 'te koop' zijn. Daarbij gaat het telkens om in principe fictieve situaties ('wat
zou u doen als
?'), waarover de respondent uitspraken moet doen. Dit in tegenstelling tot de
waarderingsmethoden op basis van (quasi)marktwaarden die gebaseerd zijn op zogenaamde
'revealed prefence': daarbij wordt het daadwerkelijk gedrag c.q. voorkeur van de respondenten
zichtbaar. Bij stated preference technieken wordt gepoogd om de setting van de vragen zoveel
mogelijk te laten aansluiten bij de belevingswereld van de respondent (' contextual stated
preference') .

6.3

Keuze van een waarderingsmethode

6.3.1 Aandachtspunten bij de keuze van een waarderingsmethode
Bij de keuze van een concrete methode voor het waarderen van milieu- en leefbaarheidseffecten
dient men zich te realiseren welk deel van de maatschappelijke c.q. economische waarde nu
gewaardeerd moet worden. Gaat het vooral om het ramen van de uitgaven ten behoeve van
preventie of vervanging? Of ligt het accent op een 'bredere', meer omvattende waardering
inclusief het gebruik en bestaan van een milieugoed? Ook op deze plaats wordt benadrukt dat de
waardeconcepten in eerste instantie gezien moeten worden als nevengeschikt en dat de
resultaten van de verschillende benaderingen niet zonder meer bij elkaar mogen worden
opgeteld in verband met het risico van dubbeltellingen.
In tabel 6.5 worden de in deze leidraad behandelde waarderingsmethoden
verschillende concepten van economische waarde (zie ook 6.1).
Tabel 6.5 0
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Invalshoek economische waarde
Totaal maatschappelijk nut
Gebruiksnut

-- -
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h
I

d

d

.

'toegewezen' aan de

thodiek

Waarderingsmethode
Contingent valuation
Productiviteitsverandering
Inkomensverandering
Reiskosten

Schade compenseren

Schaduwproject

Schade voork6men

Preventiekosten

De meeste waarderingsmethoden die in deze leidraad worden gepresenteerd, geven slechts een
gedeeltelijke weergave van de maatschappelijke waardering. Vit welvaartstheoretisch oogpunt
ligt een keuze voor de 'contingent valuation' methode het meest voor de hand. Er zijn echter
(veelal praktische) bezwaren in te brengen tegen een keuze voor deze methode. Derhalve zal
regelmatig 'uitgeweken' moeten worden naar andere methoden. In de hoofdstukken 8 tot en met
13 van dit deel van de gebruikershandleiding wordt aangegeven welk(e) methode(n) in het
desbetreffende geval dan gekozen kan (kunnen) worden.
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Op basis van de studie N420 is in de meeste gevallen nog geen normatieve uitspraak te doen
over de methode die gekozen moet worden bij het waarderen van de milieu- en
leetbaarheidseffecten.
De aanwijzingen in de leidraad hebben derhalve het karakter adviezen en niet van richtlijnen.
De opsomming van bruikbare methoden voor het monetariseren van de milieu- en
leetbaarheidseffecten zijn te beschouwen als een 'toolbox' van methoden.
Wanneer men echter voor bepaalde theoretische uitgangspunten kiest kan men wel keuze
maken.

6.3.2 Keuze van waarderingsmethoden op basis van eennormatief kader
Idealiter zou een theoretisch kader aangeven hoe binnen de grenzen van de welvaartstheorie
milieueffecten gewaardeerd dienen te worden. Hierbij zouden de waarderingen per aspect
onderling vergelijkbaar moeten zijn omdat zij op dezelfde uitgangspunten zijn gestoeld.
Hierboven is reeds gewezen op het vooralsnog ontbreken van een dergelijk sluitend normatief
theoretisch kader.
In deze subparagraaf wordt een aanzet tot een normatief theoretisch kader geschetst.
Van uit de economische theorie lijkt het meest logisch dat men maatschappelijke 'willingness to
pay' of 'willingness to accept' vaststelt door met een methode als het ware in de hoofden van
belanghebbenden te kijken.
De CVM biedt de mogelijkheid om dergelijke voorkeuren (stated preferences) te meten. Een
bezwaar bij een dergelijke meting is echter het feit dat de respondent niet gebonden kan worden
aan zijn uitspraak en der halve vanwege sociale wenselijkheid of eigen belang de uitkomsten
bewust of onderbewust kan manipuleren. Bovendien is het moeilijk om de budgetrestrictie
(hoeveel besteedbaar inkomen heeft de respondent) op de juiste wijze mee te nemen.
Daarnaast dienen respondenten over de benodigde informatie voor hun oordeelsvorming te
beschikken. Bovendien dient het probleem voor de respondent beschouwd te worden als een
probleem waarbij men persoonlijk getroffen wordt of als een probleem waarvoor men
persoonlijk verantwoordelijk is. Zo is de waarde van zijn mondiale milieueffecten en van
milieueffecten die zich in de verre toekomst voordoen niet goed te bepalen door de waardering
daarvoor aan individuen te vragen. Ten slotte spelen ten aanzien van het optreden van
milieueffecten risico I s en onzekerheden een ro1. De risico' s zijn te vertalen in kansen de
onzekerheden niet.
De (ruil)waarde van het milieu is dus niet allen athankelijk van individuele voorkeuren maar
eerder van maatschappelijke voorkeuren. De keuze voor waarderingsmethoden is derhalve met
name athankelijk van de aard van de milieueffecten (problemen) en de wijze waarop de
maatschappij dergelijke milieueffecten kan, wil of moet oplossen.
Bij de aanbevelingen die in deze leidraad worden gedaan ten aanzien van de meest wenselijke
waarderingsmethode staat voorop dat de milieueffecten gewaardeerd op prijzen waar tegen de
problemen op een maatschappelijk aanvaardbare wijze opgelost kunnen worden.
De externe kosten van een milieu-ingreep dienen dus (fictiet) gelnternaliseerd te kunnen worden
tegen de berekende prijs. De internalisatie kan zowel plaats vinden door de gehinderde als door
degene die hindert.
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De volgende uitgangspunten worden bij de aanbevelingen gehanteerd:
Ingrepen die het woonmilieu aantasten worden gewaardeerd tegen
een waarde die de
gehinderde kan compenseren voor het gederfde woongenot. Deze waarde kan een compensatie
zijn voor de waardedaling van zijn woning (vastgoed waarderingsmethode), voor gederfde
huuropbrengsten, voor gederfd inkomen maar ook een geuite voorkeur voor bijvoorbeeld rust
of schone lucht.
De economische ratio is dat deze effecten individualiseerbaar zijn. Men kan zich namelijk
ontrekken van het milieuprobleem door te verhuizen. Bovendien wordt in feite momenteel ook
betaald voor positieve aspecten van het woonmilieu (rust, schone lucht, uitzicht) omdat dat
impliciet verwerkt zit in de koop- of huurprijs van woningen. Tenslotte zijn deze effecten goed
voorstelbaar. Men kan zich namelijk heel goed indenken wat bijvoorbeeld het effect van
geluidshinder is op nachtrust en overig wooncomfort. Bij waardering van effecten met een
invloed op het woonmilieu staat dus het principe van ruil voorop. Gederfd woongenot kan
afgekocht worden.
Ingrepen die het natuurlijk milieu aantasten voorkomen, gemitigeerd of gecompenseerd te
worden. Compensatie dient plaats te vinden door een gelijk waardig substituut. Voor restschade
dient een inschatting gemaakt te worden naar gederfd gebruiksnut. De economische rationale is
dat deze effecten niet individualiseerbaar en soms ook niet goed voorstelbaar zijn. Het individu
momenteel niet of nauwelijks voor natuur (het is vrijwel altijd voor een ieder toegankelijk, men
kan ook gebieden opzoeken die niet in de buurt van de woonruimte liggen etc). Het is der halve
moeilijk om het gederfde genot van natuur toe te rekenen aan individuen. Deze kunnen dan ook
niet met geld gecompenseerd worden voor het gederfde verlies aan nutuur. Bovendien heeft
natuur een voorraad karakter waardoor het eens op zal zijn als het aangetast blijft worden.
Collectief heeft men derhalve geen mogelijkheid zich te ontrekken aan de aantasting van
natuur(gebieden).
Aantasting van natuur dient derhalve voorkomen of hersteld te worden.
Ingrepen die de draagfunctie van het milieu voor de mensheid aantasten dienen in principe
voorkomen te worden. Het gaat hierbij om veelal mondiale milieuproblemen (of problemen die
op een hoog schaal niveau spelen), zoals het broeikaseffect als gevolg van de uitstoot van CO2,
en de aantasting unieke goederen, soorten of biotopen (wereld erfgoed en biodiversiteit)
dergelijke milieuproblemen dienen voorkomen te worden.
De bovenlokale effecten van emissies worden in deze leidraad dan ook gemonetariseerd tegen
de marginale preventiekosten (of te wel de kosten om een extra eenheid emissie terug te
dringen). Hierbij wordt gekozen voor de kostprijs van emissiereducerende maatregelen in
Nederland. Omdat het uitgangspunt is dat emissies die in Nederland veroorzaakt worden ook in
Nederland gereduceerd dienen te worden (de vervuiler lost 'zijn' probleem op).
Voor de aantasting van goederen, soorten of biotopen moeten de kosten gehanteerd te worden
van beschermde maatregelen die afdoende zijn.
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Deel 2
Monetarisering milieu- en leefbaarheidseffecten infrastructuur

30

Gebruikershandleiding
HOOFDSTUK

2

7

WERKWIJZE
7.1 Inleiding
In dit deel van de Gebruikershandleiding worden de concrete mogelijkheden voor
monetarisering van milieu- en leetbaarheideffecten van infrastructuurprojecten besproken. Allereerst wordt in dit hoofdstuk een werkwijze gepresenteerd die men kan volgen
bij het monetariseren van milieu- en leefbaarheideffecten van infrastructuur. In de
volgende hoofdstukken wordt aangegeven hoe men daarbij per aspect concreet te werk
kan gaan. Bij kennismaking met de leidraad wordt geadviseerd om eerst de case door te
nemen, zodat men vertrouwd raakt met de systematiek.

7.2 Monetariseren in stappen
am de milieu- en leefbaarheid effecten van een concrete case te kunnen monetariseren
moet de gebruiker een aantal stappen doorlopen. Deze vormen keuzemomenten voor de
gebruiker. De stappen zijn in onderstaand schema achtereenvolgens benoemd.
Tabel 7.1 Stappen bij monetarisering van milieu- en leefbaarheid effecten.
1. bepaal uitgangssituatie
Beschrijving varianten
Aanlegmethode
Verkenning van de potentiele milieu- en leetbaarheideffecten
Systeemgrenzen
Beoogde nauwkeurigheid
2. welke effecten
Definitie
Operationaliseren
3. hoe monetariseren
Methoden
KengetallenJ data
4. hoe omgaan met dubbeltellingen en pm posten

7.2.1 Stap 1: uitgangssituatie
De gebruiker hanteert de leidraad ter ondersteuning van een besluitvormingsproces ten
aanzien van ondergronds of bovengronds aan te leggen rail- of weginfrastructuur door
ecologisch of cultuurhistorisch waardevol gebied en/ of door dichtbevolkte gebieden
waar de kans op hinder relatief groot is.
Het proces start met het verkrijgen van een beeld van het beoogde trace van de
verschillende alternatieven. De onderzoeker zal eerst een beeld moeten krijgen van de
huidige situatie en de toekomstige situatie. Hierbij hoort ook een beeld van de overwogen
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traces en infrastructuurvarianten (bovengronds, verdiept, ondergronds 'cut- and cover' of
ondergronds geboord).
Veelal zal ten behoeve van de besluitvorming een Milieu- Effect Rapportage gemaakt
zijn of moeten worden. Deze rapportage kan de basisinformatie voor de monetaire
analyse van de milieueffecten geven.
De Milieu Effect Rapportage komt veelal pas beschikbaar in de planvormingfase. Indien
men reeds in de verkenningsfase een monetaire analyse uit wil voeren dient men zich te
realiseren dat omtrent een groot aantal potentiele milieueffecten aannamen gedaan
moeten worden. Deze leidraad richt zich nadrukkelijk uitsluitend op de wijze waarop
milieueffecten in geld uitgedrukt kunnen worden en niet op de wijze waarop
milieueffecten gemeten of berekend kunnen worden. In een aantal gevallen kan men ook
bij het ontbreken van gedetailleerde informatie omtrent de te verwachten milieueffecten
gebruik maken van de in deze leidraad gepresenteerde kentallen en of methoden. Het
lijkt ons echter zinvoller om in de verkenningsfase gebruik te maken van de van de
quick-scan methode die in N41O-1 beschreven is. (COB 1997)
Bij de aanvang van de monetaire analyse zal men een aantal keuzen ten aanzien
tracekeuze, uitvoeringsvarianten, systeemgrenzen van het analyse gebied en beoogde
nauwkeurigheid moeten maken. Deze keuzen vormen de uitgangspunten van de analyse.
Naast de trace -beschrijving en een beschrijving van uitvoeringsvarianten is een analyse
van de omgeving ten aanzien van de milieu- en leetbaarheid relevant. De kenmerken van
de omgeving bepalen immers grotendeels de milieu- en leetbaarheid effecten. De keuzen
kunnen niet los gezien worden van de uitgangssituatie met betrekking tot milieu- en
leetbaarheidaspecten.
De uitgangspunten die van belang zijn voor de toepassing van deze leidraad zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
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Tabel 7.2 Uitgangspunten bij bepaling milieu- en leefbaarheid effecten.
Uitgangspunten

Kenmerken

Tracekeuze

-

Lijn- en puntelementen

-

Specifiekeplaats

Uitvoeringsvarianten

Bijvoorbeeld:
- Bovengronds
- Verdiept
- Cut & cover

-

Boren

Analyse gebied of systeemgrenzen

-Athankelijk

Beoogde nauwkeurigheid

- Athankelijk

Situatie schets m.b.t. milieu- en
leetbaarheidaspecten

van de ruimtelijke grenzen van de
vraagstelling, de ruimtelijke grenzen van de beoogde en
niet beoogde effecten en de beschikbare informatie

van stadium planproces, tijd, geld en
beschikbare informatie
- Woongebieden (i.v.m. hinder)

-

Natuurgebieden(i.v.m. biodiversiteit en recreatie)
Landschappelijk waardevolle gebieden

7.2.2. Stap 2: inventarisatie effecten
De volgende stap is het vaststellen van te onderzoeken effecten. In hoofdstuk 2 is reeds
aangegeven dat deze leidraad zich richt op landschap, bodem en water, ecologie, geluid
en trilling luchtkwaliteit en externe veiligheid.
In het onderdeel operationaliseren worden de milieu- en leefbaarheid effecten aan de
hand van aspecten nader gespecificeerd, zodat deze gekwantificeerd kunnen worden.
De onderstaande tabel geeft een kader aan dat gehanteerd kan worden bij de
inventarisatie van milieu- en leefbaarheideffecten. De opgenomen effecten worden in de
regel opgenomen in milieueffectrapportages. Het komt echter wel voor dat de effecten
anders genoemd worden, bijvoorbeeld 'vervoer gevaarlijke stoffen' in plaats van 'externe
veiligheid', of dat effecten samengevat worden in een deelrapportage of hoofdstuk zoals
'landschap en ecologie'.
In gevallen waarin een variant geanalyseerd dient te worden die niet opgenomen is in de
Milieu Effect Rapportage kan op basis van het onderstaande schema ook een inschatting
van effecten van deze variant gemaakt worden. Uiteraard dient men in dergelijke
gevallen zeer nadrukkelijk te vermelden dat de berekeningen ten aanzien van die variant
gebaseerd zijn op arbitraire aannamen en niet op onderzoek. Een dergelijke werkwijze
kan dienen als een quick-scan ten aanzien van de nog niet eerder in beschouwing
genomen variant. Zie ook N410 dat in zijn geheel gericht is op 'quick-scan methoden'
(COB 1997).
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Tabel 7.3 Richtsnoer bij de inventarisatie van milieu- en leefbaarheideffecten
infrastructuurvarianten.
Effecten

Bovengronds

Verdiept

Cut & cover

Geboord

Landschap

Ja

Ja (maar inpassing

J a (zie schade bij

Miniem

in landschap
mogelijk)

aanlegwerkzaamheden)

Bodem en water

Ja
(afhankelijk

van

Ja: verdringing
verstoring

Geluid en trilling

Ja

Ja

Ja
(afhankelijk

uitvoeringswijze)
Ecologie

beter

van

uitvoeringswijze)
en

Ja verdringing
in mindere

Mogelijk

(afhankelijk

van

(afhankelijk

uitVoeringswijze)
en

mate

Miniem

(afgezien

bIijvende
a.g.v.

Ja

Geluid miniem

(maar rninder dan

van

aanleg)

(eventueel

Geluid rniniem,

bij
(eventueel

tunnelmonden),
Trillingen

Eventueel

Eventueel

minder

evt.

Trillingen

Eventueel

bij

tunnelmonden

LV.m. grotere

veelal hoger

afstanden

concentraties

Eventueel

Ja

Ja

luchtverontreiniging

bij

waar

tunnelmonden

bestaan

concentraties

waar veelal hoger

directe omgeving
Bovenlokale

evt.

mogelijk

dan bovengronds
tot

bij

tunnelmonden)

mogeIijk

Lokale Luchtkwaliteit

Miniem

effecten

verstoring

bovengronds)

van

uitvoeringswijze)

bestaan
Ja (kan rninder zijn bij

J a (kan rninder

eventueel

zijn bij eventueel

kortere

verbindingen

of minder

barrieres)

kortere
verbindingen

of

minder barrieres)
Externe

veiligheid

Ja

Ja
(eventueel

minder

dan bovengronds
Lv.m. grotere
afstanden

tot

directe omgeving)

Lager door restricties

Lager door

t.a. v. vervoer

restricties

van

gevaarlijke

stoffen.

op risico's

worden

verplaatst!

Let

vervoer

t.a. v.
van

gevaarlijke
stoffen.

Let op

risico's

worden

verplaatst!

7.2.3 Stap 3: monetariseren
Het kiezen van een methode om een effect te monetariseren kan met behulp van de
voorbeelden uit de leidraad. Men dient zich echter te realiseren dat praktijksituaties zijn
complex zijn en een leidraad niet voor elke situatie een oplossing kan gegeven. De
leidraad geeft methoden en voorbeelden aan die een houvast vormen bij het
monetariseren. Een kant en klaar kader is echter niet voorhanden.
Per effect kan aan de hand van oderationalisatie
van het effect de
monetariseringsgrondslag
worden bepaald. De monetariseringsgrondslag
geeft de
methode c.q. de rekenregel aan om de geoperationaliseerde effecten te monetariseren.
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Afhankelijk van de concrete situatie kan de voorkeur naar een of naar meerdere
methoden uitgaan. Indien de gebruiker meerdere methoden hanteert, moet hij Waken
voor dubbeltellingen en nagaan of de uitkomsten complementair zijn of elkaar
overlappen.
Men dient zich te realiseren dat de grondslag voor monetariseren niet altijd eenduidig is.
Bijvoorbeeld indien uitgegaan wordt van vervangingswaarde, is een belangrijke vraag:
welk schaduwproject is representatief? Het monetariseren van milieu- en leetbaarheid
effecten van een project mag niet de pretentie hebben van" volle dig " en "de enige juiste
benadering". Er zijn vele wegen naar Rome. Begrip van de gehanteerde uitgangspunten
vergroot het inzicht en maakt conc1usies naar aanleiding van de berekeningen
betrouwbaarder.
De gebruiker zal bij de berekening van de monetaire waarde van de effecten rekening
moeten houden met de tijdshorizon van de effecten. Doordat de effecten op verschillende
momenten in tijd optreden, komen kosten en baten niet gelijktijdig tot stand. Om de
bedragen vergelijkbaar te maken dienen zij gedisconteerd te worden. In de berekening
zal dit tot uiting moeten komen door de bedragen naar een basisjaar terug te rekenen.
Tevens dient te gebruiker zich er bewust van te zijn dat de in de leidraad gepresenteerde
kengetallen en gegevens geen harde cijfers zijn, maar een orde van grootte aangeven en
met ruime bandbreedtes gehanteerd moeten worden. Gebruik van lokale gegevens komt
de nauwkeurigheid van de ramingen ten goede.
7.2.4 Stap 4: Omgaanmet dubbeltellingen enpm posten
Gebruikers van de leidraad dienen zich ervan bewust te zijn dat met behulp van deze
leidraad niet in aIle gevallen aIle milieueffecten gewaardeerd kunnen worden. Indien er
sprake is van milieueffecten die op basis van deze leidraad of op basis van beschikbare
gegevens niet te waarderen zijn dienen deze effecten kwalitatief vermeld te worden.
In de leidraad zijn waarderingsmethoden opgenomen die per milieueffect naar
verwachtring een valide beeld geven van de maatschappelijke waardering van het
onderhavige milieuprobleem. Het is echter mogelijk dat men milieuproblemen in het
analyse proces te ver opdeelt. Zo kan men met de leidraad zowel stankhinder als
geluidshinder als visuele hinder onafhankelijk van elkaar toerekenen aan de aantasting
van het woonmilieu. In praktijk blijkt echter dat het gederfde woongenot een veelal een
combinatie is van deze effecten. Een sommatie van' ceteris paribus' gewaardeerde
milieueffecten levert in dit geval een overwaardering van hinder voor het woonmilieu op.
Dit zelfde 'dubbeltellingen'- of 'sommatie probleem' treedt op waneer men een en
hetzelfde gebied zowel waardeert als natuurgebied en als gebied met een hoge
landschappelijke waarde. In dit geval zou namelijk de landschappelijke waarde veelal
bepaald worden door de aanwezigheid van natuurlijke elementen zodat men deze waarde
dubbel telt.
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7.3 Opbouw Gebruikershandleiding

deel 2

In het tweede gedeelte van de gebruikershandleiding wordt per effect wordt aangegeven
welke mogelijkheden voor monetarisering er zijn. De milieu- en leefbaarheideffecten zijn
daartoe gerangschikt naar aspect conform de indeling van deel 1 van deze handleiding. In
tabel 7.4 is aangegeven in welk hoofdstuk op welke wijze de verschillende milieu- en
leefbaarheideffecten per fase in het besluitvormingsproces aan de orde komen.

Tabel 7.4.

Indeling
gebruikershandleiding
leefbaarheideffecten liininfJ
~~-------

Milieu- en leetbaarheideffecten

--

milieu-

en

- ---

Hoofdstuk

Landschap

8

Bodem en water

9

Ecologie

10

Geluid en trilling

11

Luchtkwaliteit

12

Externe veiligheid

13

Per besproken effect komen aan de orde:-

-

-

monetarisering

een korte beschrijving van het effect;

typering van het effect (deeleffecten);
de mogelijke bronnen op basis waarvan het effect berekend kan worden;
kengetallen en methodieken voor het monetariseren van het betreffende effect en een
advies met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden.

Voor achtergrondinformatie ten aanzien van met name de beschreven en geadviseerde
methodieken wordt ter plaatse doorverwezen naar het naslagwerk van de leidraad.
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LANDSCHAPSEFFECTEN
8.1
Defmitie landschapseffecten
Onder 'landschap' wordt hier, in navolging van de Handleiding Besluitvorming
Hoofdwegen verstaan het landschapsbeeld en belevingswaarde, de geomorfologische,
aardkundige, cultuurhistorische en/of archeologische waarden en objecten.
De voornaamste effecten treden op als gevolg van de aanwezigheid van het infrastructurele element in het landschap en minder door de aanleg of het feitelijke gebruik van de
infrastructuur.
Aanleg
In de aanlegfase wordt, gelet op het voorgaande, geen rekening gehouden met landschapseffecten.
Gebruik
In de gebruiksfase zijn, zoals gezegd, de aanwezigheid van de infrastructuur en - ten dele
- het gebruik van die infrastructuur, de belangrijkste bepalende factoren. De betreffende
bodem- en watereffecten zijn:
. verandering van het landschapsbeeld en de belevingswaarde;
. verlies en/of versnippering van geomorfologische, archeologische en cultuurhistorische
waarden.
Deze effecten kunnen ten dele op een kwantitatieve wijze berekend worden; dit geldt met
name voor het verlies aan oppervlakten.
8.2
Typering effecten
De landschapseffecten in de gebruiksfase van infrastructuur kunnen als voIgt worden
getypeerd:

.

aantasting van archeologische waarden en monumenten;

..

aantasting van cultuurhistorische waarden en monumenten;
aantasting van aardkundige en/of geomorfologische waarden;
aantasting van landschappelijk beschermde gebieden;
visueel-ruimtelijke structuur en waarden;
grootschaligheid/kleinschaligheid van het landschap;
orientatiewaarde en herkenbaarheid van het landschap;
belevingswaarde van het landschap.

.

.
.
.

.

Bij het waarderen van landschapseffecten dienen de bovengenoemde aspecten in de
beschouwing meegewogen te worden. De aspecten worden veelal ten behoeve van de
milieu effect rapportage nader uitgewerkt.
Hierbij wordt overigens opgemerkt dat niet alle gepresenteerde aspecten (conform de
HBH) geschikt zijn voor monetarisering. Deze opmerking geldt ook voor de in de
volgende hoofdstukken gepresenteerde aspecten.
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8.3
Benodigde gegevens
Ten behoeve van de inventarisatie van landschappelijke effecten dient, indien deze
beschikbaar is, gebruik gemaakt te worden van de MER.
De MER geeft veelal een gedetailleerde omschrijving (altematieven van) infrastructure Ie
verbinding:
- aantal banen/stroken c.q. breedte verbinding;
- ondergronds/bovengronds (incl. hoogte-/diepteligging).
Daamaast geeft de MER aan waar:
- archeologische vondsten rekening gehouden moet worden;
- cultuurhistorische waarden in het geding zijn;
- landschappelijk beschermde gebieden liggen;
- sprake kan zijn van een aantasting van de visueel-ruimtelijke structuur als gevolg van
de aaneg van een of meer van de overwogen varianten.
Indien er geen MER beschikbaar is kan op basis van andere bronnen een dergelijke
inventarisatie gemaakt worden. Hiervoor dienen de volgende gegevens beschikbaar te
zijn:
. gedetailleerde omschrijving (altematieven van) infrastructure Ie verbinding:
. aantal banen/stroken c.q. breedte verbinding
. ondergronds/bovengronds (incl. hoogte-/diepteligging)
Bron: ontwerpteam
. ingetekende exacte ligging (altematieven van) infrastructurele verbinding
Bron: ontwerpteam
. kaart met archeologische vondstmeldingen en indicatieve archeologische
verwachtingswaarde
Bron: R.O.B. en/of Stichting R.A.A.P.

.

.
.

kaart met cultuurhistorische

waarden;

Bron: gemeenten/provincies, Bond Heemschut
kaart met visueel-ruimtelijke structuur
Bron: gemeenten/provincies, VROM-RPD
Kaart met landschappelijk beschermde gebieden
Bron: gemeenten/provincies, VROM-RPD

Er bestaan voor het in kaart brengen c.q. berekenen van de landschapseffecten geen
gestandaardiseerde kwantitatieve methodieken. Verlies van oppervlakte naar type
landschap kan wel gekwantificeerd worden. De overige effecten zijn geheel of
grotendeels kwalitatief van karakter
Het directe ruimte beslag van infrastructuur is af te leiden uit de onderstaande tabel.
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Tabel 8.2 D'

-

besl

-
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.

----

. f]
---

B

[18]
...

...

Soort weg

Specificatie

breedte (meters)

Autoweg

1 x 2 rijstroken

11

2 x 2 rijstroken

27

2 x 2 rijstroken

33

2 x 3 rijstroken

40

2 x 4 rijstroken

50

Enkelspoor

8

Dubbelspoor

12

vier sporen

20

Autosnelweg

Spoorweg

8.4
Monetarisering effecten
Wanneer men als uitgangpunt hanteert dat aangetast landschap in principe te vervangen is
door een substituut dan heeft het de voorkeur om de waardering te baseren de
schaduwprojectmethode.
GBH2
H8.3.1

1.

Cultuurhistorische waarden kunnen ook gemonetariseerd worden met behulp van
de schaduwprojectmethode.
In de planvormingfase kunnen de kosten van
verplaatsing echter nauwkeuriger bepaald worden met behulp van reguliere begrotingsmethoden. Dit calculatiewerk kan uitbesteed worden aan een calculatiebureau of
aan de calculatieafdeling van een aannemer.

2.

De fysieke aantasting van het landschap kan eveneens gewaardeerd worden met
behulp van de genoemde schaduwprojectmethode. Hierbij kan uitgegaan worden van
de kosten van landschapsontwikkeling.

NSL 1 H2S

3.

De aantasting van archeologische waarden kan gewaardeerd worden met behulp van
de bovengenoemde preventiekostenmethode.
Hierbij worden de kosten van
mitigerende maatregelen beg root. Voorbeelden van mitigerende maatregelen in dit
verband zijn:
- vermijden van ingravingen (kosten van het verlengen van het trace);
- waarderend archeologisch onderzoek;
- archeologische veldonderzoek;
- opgraving en conservering van archeologische vondsten.

Wanneer het aangetaste landschap dusdanig uniek is dat er geen vergelijkbare substituten
mogelijk zijn dan dient het landschap in principe niet aangetast te worden. Indien men
echter wel overweegt om het landschap aan te tasten zou men het totale maatschappelijke
nut van het landschap kunnen waarderen. Het bepalen van het totale maatschappelijke nut
is mogelijk met de contingent valuation methode '. Om de waardering van respondenten
door middel van deze methode te bepalen is het echter nodig dat de respondenten bekend
zijn met het aspect. Dit is niet altijd het geval.
I
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De belevingswaarde van het landschap kan bepaald worden met behulp van de 'contingent valuation methode'. Hierbij wordt een enquete gehouden onder de omwonenden of
bezoekers van het gebied.
In gevallen waar het niet of nauwelijks mogelijk is om gebruik te maken van de
contingent
valuation methode kan men de recreatieve gebruikswaarde van het landschap kan met
behulp van de reiskostenmethode bepalen.
Bij een waardering met behulp van de contingent valuation methode blijven geomorfologische effecten buiten beschouwing omdat het vrijwel onmogelijk is om enquetes te
houden naar de waardering van deze effecten. De geomorfologische effecten dienen
daarom gewaardeerd te worden met behulp van de preventiekosten-methode.
Bij het
bepalen van de waardering van geomorfologische effecten met behulp van de preventiekosten methode worden de kosten van mitigerende maatregelen begroot. Een
voorbeeld van een mitigerende maatregel in dit verband is het verhoogd aanleggen van
een weg.
8.4.2 Waarderen met behulp van de schaduwprojectmethode
Bij de schaduwprojectmethode wordt voor de verloren gaande landschapswaarden een
compenserend project ondernomen. Op basis van ervaringscijfers kan men zeggen dat
landschapsontwikkeling

tussen de

f

27.000,-

en

f

90.000,-

per ha kost (gebaseerd

op

prijzen voor natuurontwikkeling). De schaduwprojectmethode geeft alleen de
vervangingswaarde van het landschap. Het is echter goed mogelijk dat de gebruiks- en de
bestaanswaarde van het landschap hoger liggen. Bovendien dient men zich te realiseren
dat het vaak enige tijd verstrijkt voordat een compensatieproject dezelfde
'landschappelijke waarde' heeft. Hiervoor dient men dan een correctie toe te passen. Ten
slotte moet worden aangetekend dat het in praktijk niet eenvoudig zal zijn om een
schaduwproject te formuleren dat de belanghebbenden volledig compenseert. Dit laatste
is onder meer het gevolg van het feit dat een dergelijk project veelal alleen op een andere
plaats (met weer andere belanghebbenden zoals omwonenden) gerealiseerd zal kunnen
worden.
Concluderend moet gesteld worden dat de keuze voor de schaduwprojectmethode in de
verkenningsfase met name gebaseerd is op praktische overwegingen (tijd en databeschikbaarheid) .
Waardering van cultuurhistorische waarden: monumenten
De bovengenoemde schaduwprojectmethode is ook geschikt voor een moneta ire
waardering van effecten op monumenten als gevolg van het aanleggen van infrastructuur.
Het uitgangspunt hierbij is dat de schade aan de monumenten gecompenseerd kan worden
door hen te verplaatsen (af te breken en elders op te bouwen). In de praktijk zijn
voorbeelden van dergelijke schaduwprojecten te vinden, zoals de molen 'De Vlijt' in
Dordrecht en het landhuis 'De Oliphant' en de Wijnhavenpanden in Rotterdam. In een
iets verder verleden zijn tal van voorbeelden van verplaatsing te vinden bij de aanleg en
uitbreiding van het Nederlands openluchtmuseum in Arnhem en andere openluchtmusea.
Onderstaand worden de genoemde voorbeelden kort nader toegelicht.
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A. Molen 'De Vlijt'
In de Economische Effectrapportage van de SOVI-studies [11] wordt gememoreerd aan
de verplaatsing van een molen die f 2 min. zou hebben gekost. Het gaat hierbij om de
molen 'De Vlijt' uit Dordrecht. Ervan uitgaande dat de raming in het prijspeil van 1992
was uitgedrukt, zou een dergelijke verplaatsing anno 1997 f 2,2 min. kosten (indexcijfer
1992 is 90).
B. Landhuis 'De Oliphant'
Landhuis de Oliphant is een uit de jaren 1591-1592 daterende boerderij die a1s gevolg
van de aanleg van de Eerste Maasvlakte in 1970 was aangekocht om afgebroken te
worden. Het landhuis had echter een dusdanige cultuurhistorische waarde dat in 1973
besloten is tot atbraak en herbouw in de deelgemeente Charlois. De kosten van
verplaatsing, grondverwerving en het bouwrijp maken waren geraamd op ongeveer f 2,7
mIn. Onbekend is of de werkelijke kosten van verplaatsing overeenkwamen met deze
raming. Uitgaande van de juistheid van de raming kan men stellen dat een dergelijke
verplaatsing anno 1997 circaf 5 min. zou hebben gekost (indexcijfer 1973 is 40).
C. VVijnhavenpanden

Ten behoeve van de aanleg van de Willemsspoortunnel in Rotterdam moesten acht
monumentale panden worden afgebroken. Als gevolg van maatschappelijke protesten
werd de eerder verleende sloopvergunning na een uitspraak van de Raad van State
vernietigd. Om de monumenten te sparen werd overwogen onder de monumenten
reusachtige betonnen balken aan te brengen die op de spoortunnel zouden rusten. De
werkzaamheden aan de spoortunnel zouden echter worden belemmerd wanneer de
panden zouden blijven staan. In 1987 is daarom besloten de panden compleet af te breken
en vervolgens zeven jaar in zeecontainers te bewaren. In 1994 zijn de panden herbouwd.
De ramingen van de kosten van het project liepen uiteen van f 5 min. tot f 8,5 min.
(Koninklijk Besluit, 28-1-87 no. 24). Uitgaande van deze ramingen kan men stellen dat
een dergelijke verplaatsing anno 1997 6 a 10 miljoen gulden zou hebben gekost
(indexcijfer voor 1997 is 100, uitgaande van basisjaar 1997 (100).
Herbouwwaarden
Op basis van 'Misset taxatieboekje' kan men de herbouwwaarden van panden berekenen.
Dit is met name gewenst wanneer een raming van de waarde van een incourant
(zeldzaam) pand gedaan moet worden. Hierbij dient aangetekend te worden dat herbouw
niet hetzelfde is als verplaatsing. De ramingen op basis van het taxatieboekje kunnen
echter ook als een indicatief bedrag voor de waarde van het pand gehanteerd worden. Zie
tabel 8.1.
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Tabel 8.1. De herb

---

d

----

--- - - --- -----

- .1.----.

d

B

.

Mi

boeki

Type pand

Inhoud

kosten per m3

Herenhuis

700m3

f

625,-- tot f 860,--

f

500.000,--

Herenhuis

1500 m3

f

625,-- tot f

f

1.000.000,--

Monumentale woning

1200 m3

f

690,--

f

1.000.000,--

Landhuis

2000 m3

f

780,-- tot f 840,--

tot

herbouwwaarde

860,--

f 780,--

f 1.500.000,--

Resume
Op basis van de bovenstaande gegevens zijn in tabel 8.2 globale richtprijzen voor de
verplaatsing van monumenten opgenomen. Deze cijfers kunnen niet gehanteerd worden
voor het ramen van de werkelijke kosten. De bedragen geven slechts een indicatie
(minimum inschatting) van de kosten van een schaduwproject. De verwerving van de
panden is niet in deze richtprijzen opgenomen.
Tabel 8.2. Indi

*

k osren van VerplaarSlDg-.

Type pand

Globale schaduwprojectkosten*

Herenhuis

f

Monumentale woning

f

Monumentaalherenhuis

f 1.000.000,--

Groot vrijstaand herenhuis

f 1.000.000,--

Landhuis

f 1.500.000,--

MonumentaleMolen

f 2.000.000,--

Monumentaallandhuis

f 5.000.000,--

500.000,-1.000.000,--

Op basis van het prijspeil anno 1997. De ramingen hebben een marge in de orde van +/- 50%.
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9

EFFECTEN OP BODEM EN WATER
9.1
Defmitie effecten
De effecten op bodem en water betreffen enerzijds (mogelijke) veranderingen van de
kwaliteit van de bodem en de daarin aanwezige watersystemen en anderzijds veranderingen in de opbouw van de bodem, waterpeilen en -stroming.
Aanleg
In de aanlegfase kan sprake zijn van een (tijdelijke) bei"nvloeding van de bodem- en
waterkwaliteit, athankelijk van de aard van de ingreep. Echter in de meeste gevallen
zullen de (blijvende) effecten van de uiteindelijke aanwezigheid van de infrastructuur en
het gebruik daarvan, de effecten van de aanleg overtreffen. Behoudens 'uitzonderlijke'
gevallen wordt daarom voorgesteld om de effecten op bodem en water in de aanlegfase
op een kwalitatieve wijze in de beschouwing te betrekken.
Gebruik
In de gebruiksfase zijn de aanwezigheid van de infrastructuur en het daadwerkelijk
gebruik ervan de belangrijkste bepalende factoren. De betreffende bodem- en watereffecten zijn:
bei"nvloeding van de bodem- en waterkwaliteit (ondermeer vanwege verzilting en/of
gebruik van rest- en afvalstoffen);
. grondmechanische effecten (zetting);
. verandering van het oppervlakte- en/of grondwaterpeil (verdroging resp. vernatting);
Deze effecten kunnen ten dele op een kwantitatieve wijze berekend worden. Op basis van
de gekwantificeerde effecten kan - eveneens waar mogelijk - een geldelijke waardering
aan deze hinder worden toegekend.

.

9.2
Typering effecten
De effecten op bodem en water in de gebruiksfase van infrastructuur kunnen als voIgt
worden getypeerd:
. doorsnijding van bodem- en/of waterbeschermingsgebieden;
. grondmechanische effecten (zetting);
. aantasting grondwaterhuishouding (verdroging, grondwaterpeil, toetsen t.O.v. landelijke
en provinciaal beleid met name de Derde Nota Waterhuishouding en provinciale
waterhuishoudingplannen) ;
. aantasting bodemkwaliteit (t.o. v. grens- en streefwaarden uit de Derde Nota
Waterhuishouding (VROM»;
. aantasting grondwater- resp. oppervlaktewaterkwaliteit (t.o.v. grens- en streefwaarden) ;
. doorsnijding of bei"nvloeding verontreinigde locaties.
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9.3
Benodigde gegevens
De relevante effecten op bodem en water worden in de regel op genomen in de MER.
Indien geen MER beschikbaar is kunnen bodem en water effecten op een andere wijze in
kaart gebracht worden hierbij dient men in ieder geval te beschikken over:
. een kaart met bodemtypen en zettingsgevoeligheidswaardering;
Bron: gemeenten/provincies,afd. milieu; RWSMeetkundige dienst
een kaart met bodem- en/of waterbeschermingsgebieden of specifieke functies bodem
en water;
Bron: gemeenten/provincies,afd. milieu; RWSMeetkundige dienst
. een kaart met verontreinigde lokaties bodem en waterbodems en meetpunten
waterkwaliteit;
Bron: gemeenten/provincies,afd. milieu; RWSMeetkundige dienst
. gegevens m.b.t. grondwaterstanden en -stromingspatronen
Bron: gemeenten/provincies,afd. milieu; RWSMeetkundige dienst
. gegevens m.b.t. de bodemgesteldheid
Bron: gemeenten/provincies,afd. milieu; RWSMeetkundige dienst

.

Ten behoeve van de geohydrologische effecten (grondwaterhuishouding c.q. vernatting
en verdroging) kan gebruik worden gemaakt van een aantal gestandaardiseerde
kwantitatieve methodieken. Deze methodieken varieren van simpele formules tot
geavanceerde ruimtelijke rekenmodellen (bijv. Micro-Fern).
Voor de andere
bovengenoemde
effecten op bodem en water bestaan
(vooralsnog)
geen
gestandaardiseerde kwantitatieve methoden.

NSL 1 H25

9.4
Monetarisering effecten
Voor de waardering van de effecten op bodem en water kan gebruik gemaakt worden
van depreventiekostenmethode,waarbij de preventiekosten worden gevormd door kosten
van mitigerende maatregelen. Voor een uitgebreide beschrijving van compenserende en
mitigerende maatregelen zie [12].
Voorbeelden van mitigerende maatregelen met betrekking tot verdroging en het
doorsnijden van een verontreinigde locatie zijn:

- verhoogde ligging van de weg;
- bentonietscherm;
- folieconstructie en damwanden.
Voorbeelden van mitigerende maatregelen met betrekking tot de oppervlaktewaterkwaliteit zijn:
- zoab-wegverharding met een geYsoleerd bermslootsysteem;

- folieconstructies.
De waarde van de effecten op bodem en water dievolgens de preventiekosten
bepaald zijn, vormen een minimumwaarde. Wanneer uitgegaan wordt van
waarde van de bodem (te bepalen met de productiviteitsveranderingsmethode)
herstelkosten van verontreinigingen, zal de waardering aanzienlijk hoger
gebruikswaarde en herstelkosten zijn echter minder eenvoudig te bepalen.

methode
gebruiksof van de
zijn. De
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10

EFFECTEN

10.1
Defmitie effecten
Onder ecologische effecten worden verstaan de effecten op aanwezige respectievelijk op
potentiele natuurwaarden. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de effecten op
kwetsbare, beschermde en bedreigde plant- en diersoorten en landschapsecologische
relatiepatronen.
Aanleg
Tijdens de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verstorende effecten, bijvoorbeeld als
er gebouwd wordt tijdens het broedseizoen van bepaalde soorten respectievelijk als
sprake is van langdurige (meerjarige) bouwactiviteiten. Afhankelijk van de concrete
locatie en type bouwactiviteiten dient te worden bezien in hoeverre het betrekken van de
effecten tijdens de aanlegfase zinvol is.
Gebruik
In de gebruiksfase zijn de fysieke aanwezigheid en het daadwerkelijke gebruik van de
infrastructuur de belangrijkste oorzaken van mogelijke ecologische effecten. De
betreffende ecologische effecten tijdens de aanleg- en gebruiksfase zijn:
. vernietiging van biotopen;
. versnippering van ecosystemen resp. ecologische relaties;
. verstoring milieukwaliteit c.q. natuurwaarden.
Deze effecten kunnen deels kwantitatief worden berekend respectievelijk geschat. Op
basis hiervan kan ook een monetaire waardering worden toegekend aan deze ecologische
effecten.
10.2
Typering effecten
De bovengenoemde ecologische effecten kunnen als voIgt worden getypeerd:
. verlies of aantasting leefgebieden (oppervlakte/lengte);
. verlies of aantasting beschermde natuurgebieden (oppervlakte/lengte);
. verstoring fauna (oppervlakte beinvloed gebied);
. versnippering/doorsnijding van ecologische structuren respectievelijk van relatie- en
migratiepatronen (aantallen).

NSL 1 H26

10.3
Benodigde gegevens
De ecologische effecten van de aanleg van infrastructuur worden beschreven in de MER.
Indien er geen MER beschikbaar is kan op basis van de onderstaande informatie een
indicatie worden verkregen van de punten die in 10.2 zijn genoemd.
Dit houdt in dat de volgende gegevens beschikbaar moeten zijn:
. gedetailleerde omschrijving (alternatieven van) infrastructurele verbinding:
. aantal banen/stroken c.q. breedte verbinding
. ondergronds/bovengronds (inc!. hoogte/diepteligging)
Bran: antwerpteam
ingetekende exacte ligging (alternatieven van) infrastructure Ie verbinding
Bran: antwerpteam

.

45

Gebruikershandleiding 2

.

.
.
.
.
.

kaart met beschermde gebieden met natuurfunctie (nationale parken, ecologische
hoofdstructuur met kern- en ontwikkelingsgebieden, beschermde gebieden, relatienotagebieden, reservaten in eigendom van natuurbeschermingsorganisaties)
Bron: Structuurschema Groene Ruimte, Natuurbeleidsplan, Landinrichtingsdienst,
Dienst BeheerLandbouwgronden,gemeentenenprovincies, afd. milieu
kaart met bestaande en potentiele landschapsecologische relatiepatronen
Bron: StructuurschemaGroeneRuimte, Natuurbeleidsplan
kaart met vegetatiegegevens
Bron: provinciale 'Landschappen" diverse atlassen
kaart met bedreigde, bijzondere etc. (avi)faunagegevens
Bron: provinciale 'Landschappen" diverse atlassen, Vogelbescherming
rode lijst met bedreigde soorten
Bron: provinciale 'Landschappen', Vogelbescherming
veldinventarisaties
atlasgegevens.

ter aanvulling

c.q.

detaillering

van bovenstaande

kaarten

en/of

Over het algemeen zijn er weinig of geen gestandaardiseerde kwantitatieve methoden
beschikbaar voor het inzichtelijk maken van de bovengenoemde ecologische effecten.
10.4 Monetarisering effecten
Voor de waardering van ecologische effecten kan voor het aspect direct ruimtebeslag
gebruik worden gemaakt van de schaduwprojectmethode. In dit geval worden dan de
kosten van het aanleggen van een natuur- en/of leefgebied met dezelfde natuurwaarde
berekend, zie [12]. Voor de kosten van natuurontwikkeling wordt verwezen naar [13].
Overige ecologische effecten (zoals verstoring en verdroging) zijn in deze fase slechts
kwalitatief aan te geven.
Voor de waardering van de totale maatschappelijke waarde van ecologische effecten is de
contingent valuation methode het meest geschikt. Ecologische effecten zijn echter minder
eenvoudig te operationaliseren omdat respondenten met name bekend zuBen zijn met
soorten met een hoge aaibaarheidsfactor en daardoor minder bekende soorten zuBen
onderwaarderen. Derhalve wordt aangeraden om ecologische effecten te waarderen met
behulp. van de beter te operationaliseren schaduwprojectmethode en de preventiekosten
methode. Hierbij moet worden opgemerkt dat in dat geval de bestaanswaarde van soorten
niet in beschou wing wordt genomen.

GBH2
HIO.3
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.
.

Aangeraden wordt ecologische effecten te monetariseren op de volgende wijzen:
Aantasting als gevolg van direct ruimtegebruik is te waarderen met behulp van de
scha duwprojectmethode, zoals zojuist uiteen is gezet.
Door verstoring neemt volgens het handboek natuurcompensatie de soortendichtheid
gemiddeld met 35 % af. De ecologische effecten als gevolg van verstoring zijn met
behulp van de schaduwprojectmethodegewaardeerd. De omvang van het verstoorde
gebieden wordt altijd onderzocht ten behoeve van de Milieu Effect Rapportage. Een
voorbeeld van een schaduwproject in dit verband is compensatie door in landbouwgebieden in de omgeving van het aangetaste gebied beheersovereenkomsten te sluiten
voor 35 % van het areaal.
. De preventiekostenmethodekan worden ingezet ten behoeve van het monetariseren van
de versnippering als gevolg van doorsnijding. Daarbij worden dan mitigerende
maatregelen begroot, zoals bijvoorbeeld faunapassages in combinatie met afrastering.
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Aangetekend dient te worden dat de keuze voor de schaduwprojectmethode er toe kan
leiden dat soorten ondergewaardeerd worden. Dit is met name het geval bij schaduwprojecten die een onvolledige compensatie bieden. Helaas is het slechts zelden mogelijk
om een schaduwproject te formuleren dat een adequate compensatie biedt voor de te
lijden ecologische schade. Derhalve is het aan te bevelen dat naast een monetaire
waardering van ecologische effecten andere kwantitatieve of kwalitatieve waarderingen
worden gehanteerd.
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11

GELUID EN TRILLING
11.1
Defmitie effecten
In navolging van het HBH worden onder geluids- en trillingseffecten verstaan de
veranderingen in het akoestisch niveau of belasting als gevolg van de aanleg (tijdelijk) en
het gebruik (permanent) van een infrastructurele verbinding. Daarbij ligt de nadruk

vooral op de verstoring van het woon- en leefmilieu en de rustverstoring van I stille
gebieden' in het buitengebied.
Aanleg
In de aanlegfase zijn de belangrijkste bronnen van (potentiele) hinder:
- hei activiteiten;
- intrillen en trekken van damwanden;
- aan- en afvoer van bouwmateriaal (transport);
- verkeersomleidingen.
- In het HBH wordt geadviseerd om de effecten in de aanlegfase op een kwalitatieve
wijze te beschrijven. Deze effecten worden ook niet gemonetariseerd.
Gebruik
In de gebruiksfase vormt het daadwerkelijk gebruik van de infrastructure Ie verbinding
uiteraard de belangrijkste bron van geluids- en trilling shinder . Deze effecten wordt
geadviseerd wel - waar mogelijk - op een kwantitatieve wijze te berekenen. Op basis van
de gekwahtificeerde effecten kan - eveneens waar mogelijk - een geldelijke waardering
aan deze hinder worden toegekend.
11.2
Typering effecten
De geluids- en trillingseffecten in de gebruiksfase van infrastructuur kunnen als voIgt
worden getypeerd:
aantal geluidbelaste woningen (aantal > 55 dB(A), per categorie van 5dB(A);

.
...

. aantal (ernstig) gehinderden vanaf 45 dB(A);
aantasting stiltegebied (in ha. of % > 40 dB(A);
akoestisch ruimtebeslag stille buitengebieden (in ha. of % > 50dB(A);
aantal woningen of trillingsgevoelige bebouwing binnen 50
infrastructure Ie verbinding.

meter

vanaf

11.3
Benodigde gegevens
De geluids- en trillingseffecten zijn opgenomen in de MER. Indien geen MER
beschikbaar is kan men zelf geluidsberekeningen maken. Hiervoor dienen de volgende
gegevens beschikbaar te zijn:

.

gedetailleerde

.

. aantal banen/stroken c.q. breedte verbinding
. ondergronds/bovengronds (incl. hoogte/diepteligging)
Bron: ontwerpteam
ingetekende exacte ligging (alternatieven van) infrastructure Ie verbinding

omschrijving

(alternatieven

van) infrastructure Ie verbinding:

Bron: ontwerpteam
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.

.

.
.

gegevens per weg/baanvak ten aanzien van de infrastructuuralternatieven:
. etmaal-verkeersintensiteit (in uurgemiddelden);
. verkeerssamenstelling (% licht, middelzwaar, zwaar verkeer);
. rijsnelheden;
. verhardingssoort;
. locatie, hoogte en lengte van geluidafschermende voorzieningen.
Bron: ontwerpteam/verkeerskundig specialist
kaarten met locatie en begrenzing van (potentiele) stiltegebieden en specifieke
geluidgevoelige bestemmingen;
Bron: gemeenten/provincies,afd. RO en/of milieu
waarde van de woningen in het invloedsgebied;
Bron: lokale makelaars, gemeentelijkebelastingdienst
bezettingsgraad woningen invloedsgebied
Bron: gemeenten/provincies

De effectanalyse zelf (geluid en trillingshinder) moet worden uitgevoerd conform het
Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai van de Wet Geluidshinder. In deze
voorschriften zijn twee rekenmethodes opgenomen: de 'Standaard Reken Methodes 1 en
2' (SRM 1 en 2). SRM 2 kan in vrijwel elke situatie worden gebruikt; indien sprake is
van de toepassing van geluidswerende voorzieningen moet deze methode zelfs worden
gebruikt. SRM 1 is een relatief eenvoudige methode die alleen in minder complexe
situaties kan worden toegepast. De resultaten van SRM 1/2 zijn geluidbelastingen op een
bepaalde locatie dan wel zogenaamde isofoonlijnen (punten met eenzelfde geluidbelasting). Op basis van deze informatie kunnen oppervlakten of bebouwing worden bepaald
die aan een bepaald niveau van geluidbelasting worden blootgesteld.
11.4

Monetarisering

effecten

NSL 1 H2S

De effecten van geluidshinder op stille buitengebieden zijn te bepalen met de
preventiekostenmethode. Voorbeelden van mitigerende maatregelen in dit kader zijn:
- het aanbrengen van ZOAB;
- geluidsschermen;
- verdiepte ligging.

NSL 1 H22

De geluidshinder voor omwonenden in stedelijk gebied is te berekenen aan de hand van
kengetallen voor de waardedaling van woningen die met behulp van de hedonische
prijsmethode zijn opgeteld.

Wanneer de prijzen van woningen niet bekend zijn kan uitgegaan worden van tabel 11.1.
in alle andere gevallen dient gebruik gemaakt te worden van tabelll.2.
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Tabel 11.1. Hedonische prijs voor de waardedaling
e luidshinder. Bron: NEI 1993

per woning als gevolg van

Geluid- en trillingshinder verkenningsfase
Mate van belasting

Prijsniveau

gulden/waning

Geluidsbelasting 55dB

1997

29375

Geluidsbelasting 65dB

1997

41125

Geluidsbelasting 75dB

1997

52875

Geluidshinder algemeen (45 dB)

1997

17625

Tabel 11.2 ReI.

dedalimg womngen d

luidshind

B

NEI 1993

Mate van geluidsbelasting

Waardedaling van waning

55 dB

12,5%

65 dB

17,5%

75 dB

22,5%

Geluidshinder algemeen (45 dB)

boven de 30 dB 0,5 % waardevermindering per dB stijging

NSL 1 H2O

De 'contingent valuation methode' is te gebruiken voor zowel de waardering van geluidshinder voor omwonenden in stedelijk gebied als voor de geluidshinder in stille buitengebieden. De kentallen die gebaseerd zijn op de hedonische prijsmethode kennen namelijk
een redelijk grote spreiding. Door aanvullend een 'contingent valuation methode' analyse
te doen is de waardering van geluidshinder in het specifieke geval mogelijk nauwkeuriger
vast te stellen.

NSL 1 H23

De monetarisering van trillingshinder of trillingsschade voor de gebouwde omgeving kan
volgens twee methoden, die min of meer te herleiden zijn tot de productiviteitsveranderingsmethode. Het betreft:
het begroten van de verwachte trillingsschade;
het bepalen van de invloed van de verwachte respectievelijk mogelijke trillingsschade op de verzekeringspremie.
11.5 Waarschuwing voor dubbeltellingen
De waardering van geluidshinder betreft in feite een waardering voor de rust in de
woonomgeving. Waarden voor hinder die berekend zijn voor situaties waarin slechts
sprake is van een soort hinder (geluid of stank of visueel) mogen niet gesommeerd
worden wanneer er sprake is van meer dan een soort hinder (geluid, stank en visueel). In
praktijk blijkt bij dergelijke gevallen zowel de waarddaling van de woning als de
'waardering van de hinder' door omwonenden niet een sommatie te zijn van specifieke
hinder. Concreet daalt van een woning waarvan de bewoners reeds ernstige geluidshinder
ondervinden de prijs niet zo sterk als gevolg van stankhinder dan bij woningen die zich
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in een zeer rustige omgeving bevinden. In economische termen zou men kunnen stellen
dat er sprake is van een afnemende marginale schade als gevolg van hinder.
In het licht van bovengenoemde waardedalingen worden in toenemende mate planschade
vergoedingen uitgekeerd. Claims voor planschade vergoedingen liggen in de orde van
8% tot 18% van de waarde van de woning.
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12

LUCHTKW ALITEIT

12.1 Defmitie effecten
Onder de effecten op de luchtkwaliteit worden verstaan de veranderingen in de lokale
luchtkwaliteit alsmede veranderingen in de totale uitstoot van milieuschadelijke stoffen.
Voor een goed beg rip van de verschillende effecten die het gevolg zijn van emissies zijn
hieronder oorzaak gevolg ketens aan gegeven.
Oorzaak-gevolgketenlokale luchtkwaliteit:
Gemotoriseerd verkeer leidt tot emissie van stoffen, die effect hebben op de gezondheid
van omwonenden. Een verandering van de levensverwachting en ziekte kan het gevolg
zijn. Naast gezondheidsaspecten kan ook stankhinder ontstaan, hetgeen effect heeft op de
waardering van het woonmilieu.
Oorzaak-gevolgketenboven lokale luchtkwaliteit:
De verbranding van fossiele brandstoffen leidt tot een toename van broeikasgassen in de
atmosfeer en levert een bijdrage aan het broeikaseffect met aIle schadelijke gevolgen van
dien (stijgende zeespiegel, veranderende natuur, et cetera). Een ander gevolg van emissie
is zure depositie, hetgeen ook leidt tot schade.
Aanleg
Tijdens de aanlegfase is in het algemeen niet of nauwelijks sprake van effecten op de
luchtkwaliteit, behoudens de uitstoot van stoffen van tijdens de bouw gebruikte machines
en/of transportmiddelen. Geadviseerd wordt om, behoudens uitzonderlijke gevaIlen, deze
tijdelijke effecten te abstraheren.
Gebruik
Het feitelijke gebruik van de infrastructurele voorziening heeft verreweg de meeste
effecten op de luchtkwaliteit. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste effecten:
. Verandering van de luchtkwaliteit (concentraties c.q. immissies) langs het
infrastructuumetwerk. Het gaat hier overigens om de weginfrastructuur, omdat spooren/of vaarweginfrastructuur niet of nauwelijks van invloed zijn op de lokale luchtkwaliteit;
. Verandering van de totale emissies van milieuschadelijke stoff en door het totale
verkeer op het relevante infrastructuurnetwerk.
12.2 Typering effecten
De luchtkwaliteiteffecten van de infrastructuur kunnen als voIgt worden getypeerd:
. Lokaleluchtkwaliteit:
totale lengte van infrastructurele verbinding waar een
overschrijding plaatsvindt van de grens- en/of richtwaarden voor de stoffen CO, N02,
S02, benzeen, benzo(a)pyreen en/of zwarte rook (roet). De betreffende grens- en/of
richtwaarden zijn opgenomen in, respectievelijk afgeleid van, de Wet milieubeheer
(besluiten luchtkwaliteit);
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.
.

Emissies: CO, NO" S02, VOS, benzeen, benzo(a)pyreen en zwarte rook in ton/jaar
(verspreiding, verzuring en/of vermesting). DoelsteIlingent.a.v.
emissiereductie zijn
opgenomen in beleidsdocumenten, zoals met name het NMP(plus), NMP-II, SVV2 en
provinciale reductiedoelsteIlingen.
Emissies: CO2 (klimaatverandering)

12.3 Informatiebehoefte ter bepaling van effecten
Op basis van de volgende informatie kunnen de effecten worden bepaald van de punten
die in 12.2 zijn genoemd:
. gegevens per weg/baanvak ten aanzien van de infrastructuuralternatieven:
. etmaal-verkeersintensiteit (in uurgemiddelden);
. verkeerssamensteIIing (% licht, middelzwaar, zwaar verkeer);
. rijsnelheden;
. locatie en hoogte van afschermende of turbulentiebeinvloedende voorzieningen.
Bron: ontwerpteamlverkeerskundigspecialist
. emissiefactoren voertuigpark
Bron:RlVM
. grens- en richtwaarden lokale luchtkwaliteif
Bron: Wetmilieubeheer (besluitenluchtkwaliteit), RlVM
. omgevingskenmerken:
. bebouwingskaarten (schaal 1:1000)
. afstand en hoogte infrastructuur tot bebouwing (indien binnen 30 meter van middenas
infrastructuur)
Bron: ontwerpteam, gemeentenlprovincies,afd. RO
. bezettingsgraad woningen invloedsgebied
Bron: gemeentenlprovincies(exact), CBS (gemiddeldebezettingsgraad)
Voor het berekenen van de lokale luchtkwaliteit c.q. van de immissie van de diverse
luchtverontreinigende
stoffen als gevolg van weginfrastructuur
bestaan diverse
rekenmodellen, waaronder het CAR-model (Calculation of Air pollution from Road
Traffic) en het 'TNO-model'.
Ten behoeve van het berekenen van de emissies bestaan diverse rekenmodellen, die zijn
gebaseerd op emissiefactoren, verkeerskenmerken en omgevingskenmerken. De meeste
adviesbureaus op het gebied van verkeer en vervoer, respectievelijk milieu beschikken
over een of meer rekenmodellen.
Tip: tracht indien mogelijk eerst informatie uit de MER-Itracestudie van het betreffende
infrastructurele project te destilleren.
waarschijnlijk al uitgevoerd.

3

Indien grens- en richtwaarden

gekozen

worden

van schone
richtwaarden

van de lokale luchtkwaliteit

voor monetarisering

lucht tot waarden

van het leefmilieu

worden

Diverse bepalingen

van de effecten

niet worden

al dan niet worden

Aanbevolen

overschrijden,

op de luchtkwaliteit.

net onder de grens- en richt waarden

aangemerkt.

en modeltoepassingen zijn

wordt

Immers,

kan toch
een stijging

kan als een achteruitgang

wel te vermelden

of de grens- en

overschreden.
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12.4
Monetarisering van effecten
Bij de waardering van de effecten van emissies dient een onderscheid gemaakt te worden
in lokale effecten en boven lokale effecten.

12.4.1 Monetarisering van de effectenop de lokale luchtkwaliteit
In principe is er een aantal methoden om de effecten op de lokale luchtkwaliteit monetair
te waarderen. In de verkenningsfase zijn de gegevens ten aanzien van de effecten op de
lokale luchtkwaliteit echter doorgaans niet toereikend om waardering met deze methoden
mogelijk te maken.

NSL 1 H24
NSL 1 H2S
NSL 1 H22
NSL 1 H2O

De waardering van gezondheidseffectendoor verhoogdeconcentraties
Bij de waardering van gezondheidseffecten door verhoogde concentraties kunnen de
volgende 4 methoden worden gebruikt. De uitgangspunten van deze methoden
verschillen aanzienlijk:
A Inkomensveranderingmethode: berekening van de kosten van de gezondheidseffecten;
B Preventiekostenmethode: berekening van de kosten van mitigerende maatregelen
(geluidschermen, overkappingen, tunnelsystemen met afzuiging);
C Hedonische prijsmethode: berekening van de belevingswaarde van de (vermeende)
gezondheidseffecten;

D I Contingent valuation methode' : berekening van de belevingswaarde van de
(vermeende) gezondheidseffecten.
ad A) De inkomenswaarderingsmethode is moeilijk te operationaliseren, omdat dosiseffectrelaties van emissies veelal onvoldoende bekend zijn.
ad B) Hierbij betreft het de inschatting van de kosten voor het voorkomen of afzwakken
van emissies. Teruggevallen kan worden op vergelijkbare projecten en
vergelijkbare voorzieningen.
Ad C) Met behulp van de hedonische prijsmethode is te achterhalen tegen welk bedrag
men bereid is om luchtverontreiniging te accepteren; dit gebeurt door de prijzen
van woningen in gebieden met veel en weinig luchtverontreiniging te vergelijken.
In de praktijk blijkt het echter moeilijk om in een dergelijke analyse onderscheid
tussen gezondheidseffecten en stankbeleving te maken. Hierdoor zijn geen kentallen beschikbaar om de waardedaling van woningen door luchtverontreiniging te
voorspellen.
ad D) De bereidheid om luchtverontreiniging te accepteren kan ook worden bepaald
door de omwonenden door middel van een enquete te ondervragen. De

'contingent valuation methodeI leent zich goed om een voorspelling van de
waarde van de toekomstige hinder te doen. In de onderstaande tabel 12.2 zijn
kengetallen opgenomen op basis van een dergelijke benadering (onduidelijk is of
men deze waarden kan gebruiken voor de waardering van incidentele stankhinder).
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TabeI12.2.

Waardering van schone lucht op basis van contingent valuation-onderzoek.
Bron: OECD, 1989.
Luchtverontreiniging
Mate van belasting
prijsniveau
gulden/mnd/pp
Schone lucht, stadskwaliteit

1997

f

110.95

Schone lucht, dorpskwaliteit

1997

f

147.94

Schone lucht, vakantielucht

1997

f

184.92

Waardering van stankhinder
Bij de waardering van stankhinder door verhoogde concentraties kan gebruik worden
gemaakt van een drietal methoden, die in de voorgaande paragraaf reeds zijn beschreven.
Het betreft:
- preventiekostenmethode;
- hedonische prijsmethode;
- de 'contingent valuation' methode.
Van deze methoden lijkt vooralsnog de 'contingent valuation methode' het meest
bruikbaar. Op basis van de huidige stand der wetenschap zijn namelijk nog geen
(gedifferentieerde) uitspraken te doen over stankhinder op basis van de hedonische
prijsmethode. Daarnaast kan waardering volgens de preventiekostenmethode
tot
operationele problemen leiden omdat mitigerende maatregelen vaak al in een van de
alternatieven zijn opgenomen. Zo kan men een vergelijking tussen een overkapt
alternatief en een maaiveldalternatief niet goed maken wanneer voor de kosten van
luchtverontreiniging is uitgegaan van de kosten van overkapping.
Gevaar van dubbe/telling
De beleving van de stankhinder en van gezondheidsrisico's heeft uiteraard invloed op de
waarde van woningen in de omgeving van infrastructuur. In welke mate deze invloed
plaatsvindt is echter nog onbekend. Bij het gelijktijdig hanteren van de 'contingent
valuation methode' voor de waardering van de effecten op de lokale luchtkwaliteit en de
hedonische prijsmethode voor de waardering van geluidshinder dient rekening gehouden
te worden met mogelijke dubbeltellingen4. Dit effect kan worden vermeden door voor de
waardering van geluidshinder ook gebruik te maken van de 'contingent valuation
methode'. Om tekortkomingen in de waardering van emissies te voorkomen is het aan te
bevelen om uit te gaan van de 'contingent valuation methode'. In een dergelijk onderzoek
dienen aIle lokale effecten meegenomen te worden, zodat dubbeltellingen op het lokale
niveau kunnen worden uitgesloten. Op basis van de studie N 420 kan nog geen sluitend
advies worden gegeven over het voorkomen van de dubbeltellingen bij het gelijktijdige
gebruik van twee of meer van de hierboven genoemde methoden.

4

Op basis van onderzoeken waarbij gebruik is gemaakt van de hedonische prijsmethode zijn relatieve
waardedalingen van woningen van 10% tot 20% afgeleid. Het is onbekend of bij deze onderzoeken
expliciet onderscheid is gemaakt tussen geluidshinder, stankhinder en visuele hinder. Het is voorstelbaar
dat dit onderscheid niet gemaakt is omdat dit moeilijk te maken is.
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12.4.2 Monetarisering bovenlokale effectenvan emissies
Met behulp van emissiefactoren van het voertuigpark en schattingen en/of berekeningen
van de toekomstige vervoerstromen zijn de emissies als gevolg van het gebruik van de
weg te berekenen. Eventueel kan onderscheid naar snelheid en bijbehorende
emissiefactoren worden gemaakt. Dit laatste is met name van belang bij een verschil in
snelheidsregime tussen de alternatieven.
NSL 1 H2S
GBH2

Vervolgens kan met behulp van kentallen die met de preventiekostenmethode zijn
bepaald, namelijk de kosten van reducerende maatregelen bij huidig overheidsbeleid, een
monetarisering van deze emissiebeperking worden gemaakt.
Werkwijze
De volgende werkwijze

.

is eenvoudig uit te voeren:

bereken eerst de totale emissie per emissietype i:
totale emissie (i)

=

aantal voertuigen

per voertuigtype

x emissiefactor

bij verreden

snelheid x afstand in kilometers;
bereken vervolgens de preventiekosten per emissietype:
totale preventiekosten (i) = totale emissie (i) x preventiekosten (i) per km;
de totale preventiekosten wordt verkregen door sommatie van de totale
preventiekosten per emissietype.

.

.

Bij de bovenstaande werkwijze kan gebruik worden gemaakt van kentallen in tabel 12.1
en 12.2.
Tabel 12.1. Emissiefact' oren en p revem tiek
Emissiefactoren*
personen

(b

..

1990). B
vracht
g/km

Stof

g/km

NOX

0,5

CO

2,5

VOS

0,52

Deeltjes
S02

0,02

2
0,8

0,05

0,15

CO2

200

>200

Pb

0,0015

..

RIVM. CE

"

11
2,9

De emissiefactoren zijn grotendeels gebaseerd op [14].
De emissiefactor voor CO2 is gebaseerd op [15].
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Tabel 12.2. P

'k

(b

..

1990). B

2

RIVM. CE

Preventiekosten
Stof

flkg

personen

Vracht

f/km

f/km

NOX

9,4

0,0047

0,1034

CO

0,04

0,0001

0,0001

VOS

9,2

0,0048

0,0184

Deeltjes
S02

0,75

0,0000

0,0006

2
0,11

0,0001

0,0003

0,0220

0,0220

180
pm

0,0003
pm

0,0000
pm

CO2
Pb
BaP

** De preventiekosten van de betreffende emissies zijn grotendeeIs gebaseerd op [16].

GBH 2 H7.1

De preventiekosten zijn hier gespecificeerd als de kosten van emissiereducerende
maatregelen per kg geemitteerde stof. Deze kosten zullen jaarlijks optreden en dienen
derhalve gekapitaliseerd te worden, zodat een vergelijking met reeds gekapitaliseerde
waarden mogelijk wordt. Let op, de emissiefactoren veranderen in de tijd als gevolg van
voortschrijdende techniek in de auto-industrie. Bij infrastructuur dat nog aangelegd moet
worden, kan veiligheidshalve worden uitgegaan van bijvoorbeeld emissiefactoren in het
zichtjaar 2010. Ga daarbij uit van de (verwachte) verkeersintensiteiten in hetzelfde jaar.
Preventiekosten zijn afhankelijk van de concrete macro-economische situatie en van
beleidskeuzen van de (Rijks)overheid. Bovendien is de berekening van deze milieukosten
alleen relevant in gevallen waarin ook daadwerkelijk varianten worden geanalyseerd met
een lagere verwachte emissie (b.v. andere vervoerssystemen, lagere maximum snelheid).
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EXTERNE

13

VEILIGHEID

13.1 Defmitie effecten
Externe veiligheid heeft betrekking op de kans op een dodelijk ongeval voor personen die
niet als werknemer betrokken zijn bij een risicodragende activiteit.
Aanleg
Tijdens de aanleg van infrastructuur bestaat er uiteraard een theoretische kans dat als
gevolg van de bouwactiviteiten
omwonenden
gevaar lopen (ontploffingen,
overstromingen, et cetera). Vooralsnog wordt hiervan in deze leidraad evenwel
geabstraheerd.
Gebruik
De grootste kans op externe 'onveiligheid' wordt veroorzaakt door het feitelijke gebruik
van de infrastructuur, met name in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen.
13.2

Typering effecten

De effecten in relatie tot externe veiligheid kunnen als voIgt worden getypeerd:
. individueel risico: de kans per jaar die een persoon zou hebben om op een bepaalde
plaats dodelijk te worden getroffen door een ongeval, indien die persoon zich continu,
zonder bescherming, op die plaats zou bevinden;

.

groepsrisico: de kans per jaar die een groep van personen zou hebben om als gevolg
van zo'n ongeval te overlijden, waarbij rekening wordt gehouden met de feitelijke
omgevingssituatie (inclusief beschermende maatregelen).

Voor wegtransport bestaat nog geen definitief toetsingskader. De gezamenlijke
ministeries van V&W en VROM hebben het volgende voorstel gedaan:
. Individueel risico: 1O-6/jaar;
. Groepsrisico: 1O-2/N2per kilometer route (N = aantal slachtoffers).
13.3 Informatiebehoefte
De bepaling van de risico's vereist inzet van specialisten (specialistisch adviesbureau,
specialisten binnen ontwerpteam). Omdat zelfwerkzaarnheid geen vertrouwde uitkomsten
zullen opleveren, wordt heer geen gedetailleerde opsomming van de benodigde
informatie ter bepaling van de effecten weergegeven.
Verwachtingswaarden van risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen maakt
onderdeel uit van de
Projectnota/MER, wellicht te vinden in bijvoorbeeld de
(deel)rapportage 'vervoer gevaarlijke stoffen'.
Risico's als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de (spoor)weg kunnen
worden geschat op basis van zogenaamde risicomallen. Deze zijn gepubliceerd in [17].
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Aanbevolen wordt dit alleen te doen als er nog geen risico's
specialisten.

NSL 1 H23
NSL 1 H24
NSL 1 H2S

2

zijn bepaald door

13.4 Monetarisering van externe veiligheid
Met betrekking tot de monetarisering van de (verloren) levens zijn in principe
verschillende methoden beschikbaar. Te noemen zijn:
1. De kosten als gevolg van productiviteitsveranderingen c.q. -verliezen door het geheel
of tijdelijk wegvallen van een persoon.
2. De inkomensderving die (de nabestaanden van) een slachtoffer ondervindt.
3. De kosten van het voork6men van ongevallen door het verkleinen van de kans op het
optreden van een ongeval (preventiekosten); een voorbeeld hiervan is het dubbelwandig uitvoeren van tankschepen of tankwagons.
In het recente verleden zijn diverse proefnemingen gehouden met dergelijke constructies.
Het is evenwel nog niet duidelijk in hoeverre hieruit nu al een waarderingsmaat met
genoeg nauwkeurigheid kan worden afgeleid.

NSL 1 H2O

4. De in geld uitgedrukte waardering door personen, indien gevraagd naar het bedrag
dat zij over zouden hebben voor het voork6men van een dergelijk ongeval (contingent
valuation) .
De risicoprofielen, uitgedrukt in de kans op het optreden van een dodelijk ongeval,
kunnen worden gekoppeld aan kengetallen met betrekking tot de waardering voor het
verlies, respectievelijk behoud van een mensenleven. Deze kengetallen vinden hun
oorsprong in verschillende benaderingen en leiden dan ook tot grote absolute en relatieve
verschillen in uitkomsten.

NSLI
H23 en 24

A)

f

NSL 1 H2O

B)

f

1,8 mIn. totf 4,7 mIn. (productiviteitbenadering /inkomensverandering) [44].
Dit kengetal is met name gebaseerd op (een mix) van de bovenstaande methoden 1
en 2. In een nadere studie zou dit kengetal kunnen worden geactualiseerd, zodat ook
ten behoeve van het waarderen van externe veiligheid een meer recente waardering
kan worden gebruikt.

1.311.000,-- (contingent valuation) (bron T&E, 1993).5
Het kengetal B) is (deels) gebaseerd op een contingent valuation benadering
(methode 4). In het algemeen wordt niet aangeraden om specifiek ten behoeve van
het monetariseren van het aspect externe veiligheid methode 4 toe te passen. Deze
methode is relatief duur en tijdrovend. Wellicht kan zij wel worden toegepast voor
een aantal milieu- en landschapseffecten.

Bij het gebruik van deze kengetallen wordt gewezen op ethische bezwaren die geuit kunnen worden
tegen het in geld uitdrukken van een (mensen)leven (zie ook de gebruikershandleiding). Het kengetal voor
tijdelijke of blijvende invaliditeit ten opzichte van dodelijke ongevallen bedraagt ongeveer.
59

Gebruikershandleiding 2

Aangezien de kans van het v66rkomen van externe veiligheidsrisicoI s voor de meeste
(Nederlandse) infrastructuurprojecten klein tot zeer klein is, zal ook het in geld
uitgedrukte risico laag zijn, zowel in absolute zin als relatief ten opzichte van de
gemonetariseerde overige milieu- en landschapseffecten.
GBH 1 H7.1

Tenslotte wordt er nog op gewezen dat de in het voorgaande berekende bedragen meestal
zijn uitgedrukt op jaarbasis. Deze bedragen kunnen voor de levensduur van het project
worden gekapitaliseerd, zodat daarmee een totaalbedrag resulteert.
Werkwijze
In de praktijk zal de volgende werkwijze waarschijnlijk gevolgd kunnen worden:
. zoek per alternatief in de Projectnota/MER de verwachtingswaarde voor het aantal
slachtoffers per jaar als gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen;
. waardeer de risico's volgens A) de productiviteitbenadering of B) de contingent
valuation benadering: kostenper jaar = aantal slachtofferper jaar x f 1,3 mln (contingent
valuation);
. kapitaliseer over de levensduur van het project de kosten per jaar.
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Deel 3
Case Al13
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INLEIDING

De in deel 3 van deze leidraad uitgewerkte case is fictief, maar elementen in de case
beschrijving zijn ontIeend aan de werkelijkheid. Gelijkenis met bestaande situaties is
daardoor mogelijk, maar de weergegeven standpunten, tracevarianten en de gebruikte
gegevens zijn fictief en niet terug te voeren op bestaande siruaties.
14. 1 Situatieschets
Reeds tientallen jaren staat de A1l3, de oost-west verbinding tussen de snelwegen A442
en de A444 op de plankaarten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De A442 is
de grote doorgaande achterlandverbinding; de A444 ontsluit het belangrijke tuinbouw- en
industriegebied Groenhart, maar loopt nu nog dood op de ontoereikende stedelijke
infrastructuur van Heuvelstad.
De beoogde verbinding A1l3, met een lengte van ongeveer 4,5 kilometer, zorgt ervoor
dat het verkeer uit het oostelijk van de A444 gelegen (tuinbouw- en industrie) gebieden
zich niet langer over provinciale wegen en stads( -auto- )wegen met een te beperkte
capaciteit door de tussenliggende stedelijke en verstedelijkte gebieden hoeft te wringen
om uiteindelijk via de A442 alsnog een verbinding naar de rest van Nederland te vinden.
Daarnaast moet de verbinding het capaciteitsprobleem van de A442 in zuidelijke richting
helpen verlichten.
In het verleden hebben zowel de Minister van Verkeer en Waterstaat, als het provinciaal
bestuur en de betreffende gemeenten uitgesproken dat de A1l3 moet worden aangelegd.
In het streekplan van 1978 was de weg reeds opgenomen en in aIle betrokken gemeenten,
met uitzondering
van Voorhof is een planologische
reservering
in de
bestemmingsplannen opgenomen. Hierdoor is een smalle strook grond tussen de
woonkernen Leerstad en Voorhof relatief onbebouwd gebleven. In deze strook zijn
stadsrandverschijnselen
duidelijk waarneembaar (horeca, maneges, tuincentra en
straatverkoop van agrarische producten).
Het beoogde trace kruist een kanaal, een hoofdverkeersader NlO8, enige lokale verbindingswegen en een spoorlijn. Langs het trace bevindt zich in Voorhof stedelijke bebouwing van hoge kwaliteit en matige dichtheid, Leerstad-Noord is een stadsuitbreidingswijk
met veel hoogbouw, stammend uit de jaren 60. In het oostelijk van de spoorlijn gelegen
deel van het te doorsnijden gebied zijn landschappelijke en natuurwaarden aanwezig. Ter
hoogte van de N108 bevindt zich een cultuur- en natuurhistorisch element: het landgoed
Berkenstein. In Voorhof-Zuidwest, begrensd door het kanaal, de gemeentegrens en de
N108 bevindt zich een beoogde bouwlocatie voor 600 woningen.
In het begin van de jaren '80 werd gepoogd de aanleg van Rijksweg 113 op te nemen in
de uitvoeringsplannen. Dit stuitte vrij onverwacht op grote tegenstand van de lokale
bevolking en van milieubeschermingsorganisaties.
Zij pleitten voor beter openbaar
vervoer en voor behoud van. de groene buffer tussen de kernen in dit sterk verstedelijkende gebied. Vanwege het zware verzet van de omwonenden werden de plannen tot
aanleg van de weg (voorlopig) in de ijskast gezet. Nu, 15 jaar later lijkt de situatie
veranderd. De congestieproblematiek neemt steeds ernstiger vormen aan en de tijd lijkt
rijp om de plannen voor de Al13 uit de ijskast te halen. Duidelijk is dat de gemeenten in
het gebied onder druk van hun inwoners een meer genuanceerde positie zijn gaan
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innemen; zij onderkennen de problemen met de doorstroming van het verkeer, maar
hechten tevens groot belang aan het in stand houden van een goed woonklimaat.
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UITGANGSSITUATIE

In de verkenningsfase wordt een startnotitie geschreven. De startnotitie bestaat onder
meer uit een omschrijving van het beoogde trace, de gedefinieerde alternatieven, een
beschrijving van het gebied vanuit een milieukundig perspectief en een verkenning van
de mogelijke effecten per variant.
15.1
Het trace
Vanwege de aanwezige planologische reserveringen heeft het ontwerpteam geen
tracevarianten buiten deze strook gedefinieerd en alleen (vier) verschillende
uitvoeringsvarianten uitgewerkt.
15.2
Gedefmieerde alternatieven
Het ontwerpteam heeft de volgende varianten gegenereerd:
N ulalternatief:

Maaiveld:

Verdiept:

Tunnelbak:
Tunnel:

lokale verbeteringen in de bestaande situatie, o.a. door aanleg van een
nieuwe verkeersbrug over het kanaal en verbetering van enige kruispunten in Leerstad en aanleg van geluidswerende voorzieningen in
Buitenplaats;
een autosnelweg 2 x 2 rijstroken op maaiveld, met tunnel onder spoorlijn
en brug over het kanaal, de N108 wordt met een viaduct over de snelweg
geleid;
een autosnelweg 2 x 2 rijstroken, maaiveldligging, met tunnels onder
spoorlijn en kanaal en onderdoorgang bij NI08 en verdiepte ligging van
tracedeel tussen spoorlijn en kanaal;
een autosnelweg 2 x 2 met een tunnelbak (cut&cover) tussen het kanaal
en de spoorweg;
een geboorde tunnel met een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken tussen de
A442 en de A444.

15.3
Het gebied vannit milienknndig perspectief
15.3.1 Inleiding

Voor een beschrijving van de eigenschappen van het gebied tussen de A442 en de A444
vanuit milieukundig perspectief wordt vertrokken vanaf de A442 naar het oosten (De
gebieden ten westen van de A442 en ten oosten van de A444 worden niet in de analyse
betrokken) .
De milieurelevante gegevens zijn ontleend aan de gegevens van de provincie, de
betrokken gemeenten en het ROB.

15.3.2 Tussende A442 en kanaal
Tussen de A442 en kanaal ligt een veengebied met een bescheiden ecologische waarde
vanwege de verstoring door de A442 en het ontbreken van ecologische verbindingszones
naar dit gebied. Voor weidevogels vormt het echter een gebied van enige betekenis als
fourageergebied.
Landschappelijk is dit gebied van een grotere betekenis omdat het een wijdse uitstraling
van het oerhollandse veenlandschap heeft en als groene buffer dient in een gebied met
oprukkende verstedelijking.
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De bodem van het gebied bestaat uit zachte en weinig draagkrachtige veengrond.

15.3.3 Tussenhet kanaal en de spoorbaan
Morfologisch bestaat het gebied uit een stuwwal met overwegend zand als bodem.
Het landhuis Berkenstein vormt een cultuurhistorisch zeer waardevol monument, terwijl
het landgoed Berkenstein als 16' eeuws lootbos naar Nederlandse begrippen zeer oud is.
Het landgoed wordt door de lokale bevolking veelvuldig bezocht om te recreeren. Aan
de rand van Berkenstein is een sportcomplex met sportvelden gevestigd dat zowel voor
Voorhof als voor Leerstad-Noord voorziet in de behoefte aan sportaccommodatie.
Voorhof zelf vormt een element van stedelijke bebouwing met een portiekwijk (jaren
'30), een welstandswijk (jaren '60) en een premie C woonwijk (jaren '80). Ten zuiden
van Voorhof ligt Leerstad met een jaren dertig portiekwijk en een jaren zestig hoogbouwwijk met dichte bebouwing.

15.3.4 Tussende spoorbaan en de A444
Het veenlandschap tussen de spoorbaan en de A444 herbergt een belangwekkend
bodemarchief vanwege de zeer vroege nederzetting op veengrond. Door de hoge
grondwaterspiegel is sprake van goed bewaarde overblijfselen.
Het veenplasgebied met een strook omliggend veenweidegebied vormt een stiltegebied.
Bovendien vormt het gebied een schakel in de Ecologische Hoofdstructuur en de
provinciale ecologische structuur. Het veengebied bestaat uit hakhout en griend en
rietcultuur rond de Veenplas en veenweidegebieden met sloot- en oevervegetatie daarom
heen. Morfologisch is er sprake van veengrond met een zachte bodem.
Rond de Veenplas ligt een belangrijk broedgebied voor watervogels.
Het
veenweidegebied vormt voor overwinteraars een belangrijk foerageer- en rustgebied.
Voor weidevogels is het een belangrijk broedgebied.
Het industriegebied ten noorden van de Veenplas heeft in de zuidelijke uitloper een
verontreinigde locatie.
15.4
Een verkenning van de mogelijke effecten
Ten behoeve van de startnotitie voor AI13 is een verkenning gemaakt van de milieu- en
leetbaarheidseffecten van de aanleg op maaiveldniveau. In de onderstaande tabel zijn de
belangrijkste milieu- en leetbaarheidseffecten weergegeven.
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Milieu- en leefbaarheidseffecten

Tussen de A442 en kanaal

Tussen het kanaal en de spoorbaan

Tussen de spoorbaan en
de A444

Landschap

visuele hinderaantasting
geomorfologie

Aantasting landgoed Berkens-

aantasting bodemarchiefaantasting
geomorfologie

Bodem en water

Ecologie

verontreiniging oppervlakte en grondwater
door Run-off

akoestisch ruimtebeslag
stille buitengebieden*

tein

Verontreiniging opperv lakte

verontreiniging opper-

en grondwater door Run-off

vlakte- en grondwater
door Run-ofN erdroging
rond de
Veenplas Verspreiding
verontreinigde locatie

Landgoed Berkenstein

akoestisch ruimtebeslag
stille buitengebieden
aantasting plasdrassituatie

Geluid en trilling

verstoring weidevogels

woningen in Voorhof en

verstoring stiltegebied

Leerstad Berkenstein

Luchtkwaliteit

Externe veiligheid

woningen in Voorhof en
Leerstad
risico voor weggebruikers

risico voor weggebruikersrisico voor omwonenden

risico voor omwonenden
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16

MONET ARISERING MILIEUEFFECTEN
16.1

Inleiding

In de startnotitie A 113 wordt opgemerkt dat in de planvormingsfase in ieder geval de
volgende aspecten nader onderzocht dienen te worden:
I. verandering van het landschap als gevolg van aanleg en gebruik;
II. verstoring en versnippering van flora en fauna in het gebied ten noorden van de
Veenplas;
III. verstoring van de mens door geluidshinder in Voorhof en Leerstad;
IV. lokale verontreiniging door uitlaatgassen;
V. kans op calamiteiten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.
In de volgende paragrafen wordt steeds verwezen naar fictieve bronnen die veelal pas
beschikbaar zijn aan het einde van de verkenningsfase.
16.2

Landschapseffecten

GBH 2 H8.4

De voornaamste landschappelijke effecten van aanleg van de A113 zijn:
a) aantasting van geomorfologische waarden door de doorsnijding van de veenweidegebieden (door afgraving, bemaling en ophoging d.m.v. zand);
b) aantasting van monument Berkenstein;
c) aantasting landgoed Berkenstein (zie ecologische effecten, paragraaf 17.4);
d) aantasting van archeologische waarden (bodemarchief) in het gebied boven de
veenplas;
e) aantasting openheid van de veenweide gebieden (zie ecologische effecten).

NSL 1 H2S

ad a. Voor de morfologische effecten is moeilijk een schadebedrag te bepalen. De enige
operationele methode lijkt de preventiekosten methode waarbij de preventiekosten
als indica tie kunnen dienen voor de schade. De schade is te voorkomen door een
verhoogde wegligging in de veenweide gebieden. Dit bedrag geldt alleen voor de
maaiveldligging. Voor andere effecten kan een verhoogde wegligging juist negatief
werken, bijvoorbeeld door extra visuele hinder en geluidshinder. Het betreft dus
een 'quasi oplossing' die slechts gebruikt kan worden om de waarde van de
geomorfologische effecten in te schatten.
De verdiepte variant en de tunnelbakvarianten geven een hog ere aantasting (want
de aantasting is voor deze varianten niet te voorkomen). De geboorde tunnelvariant
geeft een lagere aantasting, mits voldoende diep aangelegd.

NSL 1 H26

ad b. Uit uitgebrachte offertes voor het verplaatsen van het landhuis Berkenstein blijkt
dat de verplaatsing inc1usief aankoop en bouwrijp maken van de grand
16.000.000,- gaat kosten (schaduwprojectmethode).
ad c.

Zie ecologische effecten (paragraaf 17.4).
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ad d. Voor de waardering van het bodemarchief is uitgegaan van de preventiekostenmethode in de vorm van de kosten van mitigerende maatregelen. Deze maatregelen
bestaan voor bovengrondse aanleg uit:
- waarderend archeologisch onderzoek ad. f 50.000,- (raming) ten behoeve van
exacte plaatsbepaling van vindplaatsen;
- en vermijden ingraving in het landschap ad f 200.000,-. Hierdoor wordt het
trace 40 meter langer (a f 5 miljoen per kml).
Bij ondergrondse aanleg verdwijnt het bodemarchief. Het bodemarchief dient
daarom goed onderzocht te worden. De mitigerende maatregelen voor ondergrondse aanleg bestaan uit:
- waarderend archeologisch onderzoek ad. f 50.000,- (raming) ten behoeve van
exacte plaatsbepaling van vindplaatsen;
- een uitgebreid archeologisch veldonderzoek, ad. f 350.000,- waarbij de vondsten in kaart worden gebracht en zo mogelijk uitgegraven worden.
ad e.

Door middel van de aanleg van zandlichamen en groenvoorziening is de maaiveldvariant in te passen in het landschap. De kosten van inpassing zijn 1,3
miljoen. De kosten van inpassing van het trace tussen de A444 en het kanaal zijn

f 750.000,-.

Inpassing over 1 km door 5 meter zandlichaam

met beplanting

aan

weerszijden van de weg (lOOOmlx 2 x 5 m2 zandlichaam met groenvoorziening a
f 75,- per m2). De kosten van inpassing van het trace tussen de spoorbaan en de
A442 zijn f 600.000,-.
16.2.1 Resume monetair gewaardeerde landschapseffecten
Onderstaand is een samenvattende tabel opgenomen van de monetair
landschapseffecten in de planvormingsfase.
Tabel 16.1 0

'h --[
H

gewaar d

monetalr

-

Landschapseffect
Aantasting van aardkundige en/of

- - -

de landsch a se ffi
1

0

---

--

2

gewaardeerde

f

-

3

4

a

n.v.t

pm

pm

pm

pm

b

n.v.t

f 6.000.000,-

f 6.000.000,-

f 6.000.000,-

0

d

n.v.t

f 250.000,-

f 400.000,-

f 400.000,-

0

e

n.v.t

f 1.300.000,-

0

0

0

f 7.550.000,-

f 6.400.000,-

f 6.400.000,-

0

geomorfo\ogische waarden
Aantasting van cu\tuurhistorische
waarden en monumenten
Aantasting van archeo\ogische
waarden
Aantasting openheid veenweidel1:ebied

16.3
GBH 2 H9.4
NSL 1 H25

Bodem en water

De milieueffecten aan bodem en water zijn te voorkomen door preventieve maatregelen.
Voor waardering van de effecten op bodem en water wordt dan ook gebruik gemaakt van
de preventiekostenmethode.
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16.3.1 Verdroging en bei'nvloedingverontreinigde locatie
Door bemaling kan bij de verdiepte variant verdroging optreden van het natte gebied
rond de veenplas. Bovendien kan door bemaling beinvloeding van de verontreinigde
locatie optreden. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn het realiseren van een verhoogde wegligging, het plaatsen van een bentonietscherm, folieconstructie en
damwanden. De folieconstructie is veruit de goedkoopste oplossing en geeft geen
nadelige milieuaspecten.
De kosten van een folieconstructie zijn

f 900.000,- (4,5 kml x 80 meter folie a f 2,50)

16.3.2 Aantasting kwaliteit oppervlaktewater
Het oppervlaktewater aan de veenplas kan aangetast worden door de afstromend water
(run-oft) van de Al13. Mitigerende maatregelen die hiervoor kunnen worden getroffen
zijn:
Bij de maaiveldvariant toepassen van zoab-wegverharding met een geisoleerd bermslootsysteem. ZOAB kan namelijk werken als filter voor verontreinigingen; hierdoor
neemt de door regen afgevoerde verontreiniging met 90% af ten opzichte van
asfaltbeton. De kosten van zoab zijn f 50.000 (1 kml x 40 m! a f 1,40) en de kosten
van de geisoleerde bermen zijn f 200.000,-. Alternatieve maatregelen zijn
vloeistofdichte verhardingen, ondervliezing van de zijberrnen of klei als
afdekmateriaal van de zijbermen.
Bij de variant met verdiepte ligging het toepassen van folieconstructie (zie de vorige
paragraat) .

16.3.3 Resume monetair gewaardeerde bodem- en watereffecten
Onderstaand is een samenvattende tabel opgenomen van de monetair gewaardeerde
landschapseffecten in de planvormingfase.
Tabel16.20

.

ht mOnetalr

Effect

~ewaard

de bod

0

1

tl

ffectl

2

f:
3

4

Verdrogingplas/drassituatieen
beinvloedingverontreinigdeIocatie

n.v.t

0

f 900.000,-

geen

geen

Aantastingoppervlaktewater veenplas

n.v.t

f 250.000,-

Idem

geen

geen

Totaal

n.v.t

f 250.000,-

f 900.000,-

geen

geen
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NSL 2 H23.4
NSL 1 H26

Ecologische

effecten

16.4.1 Ecologische effecten als gevolg van direct ruimtebeslag
De ecologische effecten als gevolg van direct ruimtebeslag zijn met behulp van de
schaduwprojectmethode te waarderen. Het directe ruimte beslag van infrastructuur is af te leiden
uit de onderstaande tabel.
Tabel 16.2 D'

besl

. f]
---- -----

-

- --

B

[18]
...- -..J

Soort weg

Specificatie

breedte (meters)

Autoweg

1 x 2 rijstroken

11

2 x 2 rijstroken

27

2 x 2 rijstroken

33

2 x 3 rijstroken

40

2 x 4 rijstroken

50

enkelspoor

8

dubbelspoor

12

vier sporen

20

Autosnelweg

Spoorweg

De bovengrondse en verdiepte variant van de A113 nemen circa 40 meter x 4,5 km
ruimte in.
Bij de berekening van de compenserende bedragen is uitgegaan van de volgende
gegevens:
In het veenweidegebied tussen de A442 en het kanaal wordt 1 km met een breedte van
40 meter ruimte ingenomen door de A 113 bij de maaiveldvariant, de variant met een
verdiepte ligging en de tunnelbak variant. Het gebied heeft een ecologische waarde
gelijk aan een gebied met beheerslandbouw. De verdringing van de functie van het
gebied kan gecompenseerd worden door in landbouwgebieden in de omgeving
beheersovereenkomsten te sluiten. De kosten van compensatie zijn f 100.000,- (4 ha a
f 25.000,-; de kosten van een beheersovereenkomst).

.

.

De ecologische

waarde van het Landgoed

Berkenstein

wordt volledig

aangetast bij de

maaiveld variant, de variant met een verdiepte ligging en de tunnelbak variant.
Landgoed Berkenstein heeft de ecologische waarde van een natuurgebied. De
schaduwprojectkosten worden geraamd op basis van aanleg van het gehele landgoed op
een andere plaats of zelfde plaats (in geval van de tunnelbak constructie). De kosten
van compensatie zijn f 2.500.000,- (25 ha a f 100.000,-6) bij de maaiveld variant en
de verdiepte variant. De kosten zijn f 1.250.000,- bij de tunnelbakvariant (namelijk
geen verwervingskosten).

6

Per ha wordt uitgegaan van f 50.000,- grondverwervingskosten,
en f 25.000,- gekapitaliseerde
beheerskosten
[19,13].

f 25.000,-

inrichtingskosten
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In het veenweidegebied tussen de spoorlijn en de A444 wordt over een lengte van 800
meter bij een breedte van 40 meter ruimte ingenomen door de A113 bij de maaiveld
variant, de variant met een verdiepte ligging en de tunnelbak variant. Het betreffende
gebied is een stilte gebied met de ecologische waarde van een natuurgebied. De
verdringing van de functie van het gebied kan gecompenseerd worden door een
natuurontwikkelingsproject
in de omgeving. De kosten van compensatie zijn
f 320.000,- (3,2 ha a f 100.000,-).

16.4.2 Verstoring
De ecologische effecten als gevolg van verstoring zijn met behulp van de schaduwprojectmethode gewaardeerd. De omvang van het verstoorde gebieden is onderzocht ten
behoeve van de Milieu Effect Rapportage.
Bij de berekening van de compenserende bedragen is uitgegaan van de volgende
gegevens:
- In het veenweidegebied tussen de A442 en het kanaal wordt over circa 700 meter met
een breedte van 200 meter om het trace de rust verstoord (14 ha). Door verstoring
neemt volgens het handboek natuurcompensatie de soortendichtheid gemiddeld 35 %
af. De verstoring kan gecompenseerd worden door in landbouwgebieden in de
omgeving beheersovereenkomsten (a f 25.000,- per ha) te sluiten voor 35% van het
areaal. Totale kosten: f 122.500,-;
- Het deel van landgoed Berkenstein dat overblijft na aanleg van de bovengrondse en
verdiepte variant is niet te compenseren voor verstoring omdat het resterende deel te
klein is. Zoals in de vorige paragraaf beschreven is moeten de kosten van het project
worden geraamd op basis van aanleg van het gehele landgoed op een andere plaats;
- In het veenweidegebied tussen de spoorlijn en de A444 wordt over circa 800 meter
met een breedte van 500 meter om het trace de rust verstoord (40 ha). Door verstoring neemt volgens het handboek natuurcompensatie de soorten dichtheid gemiddeld
35% af. De verstoring kan gecompenseerd worden door een natuurontwikkelingsproject in de omgeving te starten (a f 100.000,- per ha) voor 35% van het
areaal. Totale kosten: is f 1,4 miljoen.

16.4.3 Versnippering als gevolg van doorsnijding
Met betrekking tot de versnippering als gevolg van doorsnijding is berekend met behulp
van eenpreventiekostenmethodewaarbij de mitigerende maatregelen worden begroot. De
mitigerende maatregelen tegen versnippering zijn faunapassages:
- bij maaiveld variant: 10 tunnels (bestaande 50 ml buis a f 400,- per m') met een
onderlinge afstand van circa 200 meter en voldoende onderdoorgang onder de brug bij
het kanaal (meerkosten f 20.000,-) in combinatie met afrastering (2 x 4 km a f 10,per ml). De totale kosten zijn f 300.000,-.
- bij verdiepte ligging: een ecoduct in combinatie'met afrastering.

16.4.4 Resumemonetair gewaardeerdeecologischeeffecten
Onderstaand is een samenvattende tabel opgenomen van de monetair gewaardeerde
landschapseffecten in de planvormingsfase.
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Tabel 16.3 0

'h It monetalr

~~Effect

0

ewaar d

d

1

.

h

f;.--

ffi

2

4

3

Verlies of aantastingleefgebieden

n.v.t

f 100.000,-

f 100.000,-

f 100.000,-

geen

Verlies of aantastingbeschermde natuurgebieden

n.v.t

f 2.820.000,-

f 2.820.000,-

f 1.610.000,-

geen

Verstoring fauna

n.v.t

f 1.522.500,-

f 1.522.500,-

f 1.522.500,-

geen

Versnippering

n.v.t

f 300.000,-

f 1.080.000,-

pm

geen

Totaal

n.v.t

f 4.742.500,-

f 5.522.500,-

f 3.232.500,-

geen

16.5

GBH2
Hll.4

NSL 1 H22

NSL 1 H2S

Geluids- en trillingseffecten
16.5.1 Zeer emstig gehinderde woningen
De sloop van 100 woningen als gevolg van zeer ernstige geluidshinder (> 55 dB(A» kost
27,5 mln: 100 woningen x f 275.000,- (lokale prijsniveau van eengezinswoningen uit de
jaren '80).

16.5.2 Emstig gehinderde woningen
De waardering van geluidshinder voor omwonenden is bij alternatief 1 = f 4,1 mIn en
bij alternatief 2 = f 6,1 mIn (300 woningen x f 275.000,- per woning x 7,5%
waardedaling). Bij de berekening is gebruik gemaakt van kentallen, gebaseerd op de
hedonischeprijsmethode, die de gemiddelde waardedaling per gehinderde woning aangeven. Bronnen van bovenstaande gegevens:
- het aantal gehinderde woningen met een belasting van meer dan 45 dB(A) blijkt uit
akoestisch onderzoek;
- de prijs van de betreffende woningen, f 275.000,-, is nagevraagd bij lokale
makelaars;
- voor de relatieve waardedaling voor een belasting van 45 dB(A) is geraadpleegd tabel
11.2 in de gebruikershandleiding deel 2.
16.5.3 Geluidshinder in een stilte gebied
Voor de waardering van de geluidshinder in het stilte gebied is gebruik gemaakt van de
preventiekostenmethode,waarbij de kosten van geluidsemissiereducerende maatregelen
als ZOAB7 en geluidswerende voorzieningen als geluidsschermen een indicatie vormen
voor de schade. De kosten van zoab zijn f 50.000,- (1 kml x 40 m1 a f 1,40) + f
500.000,- (400 meter geluidsscherm a f 300,- tot f 2000,- per ml).
16.5.4 Trillingshinder
Voor de waardering van het risico dat door trilling schade ontstaat aan het landhuis
Berkenstein is navraag gedaan bij een tweetal verzekeringsmaatschappijen. De verzeke-

7

Dubbellaags

ZOAB leidt tot een geluidsreductie

van 2,5-3 dB (A) [19].
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ringspremie voor trillingsschade wordt f 50.000,- verhoogd als gevolg van de aanwezigheid van het monument Berkenstein.

16.5.5 Resume monetair gewaardeerdegeluids- en trillingseffecten
Onderstaand is een samenvattende tabel opgenomen van de monetair gewaardeerde
geluids- en trillingseffecten in de planvormingsfase.
Tabel
1
DJ

16.3

Overzicht

monetair

geluids-

gewaardeerde

en

trillingseffecten

f.
- --

Effect

0

1

2

Geluidbelastewoningen > 55 dB(A)

n.v.t.

f 27.500.000,-

(Ernstig)gehinderden

n.v.t.

f 4.100.000,-

Akoestischruimtebeslagstille buitengebieden

n.v.t.

Trillingsgevoelige bebouwing

Totaal

4

3
0

0

f 6.100.000,-

0

0

f 500.000,-

f 300.000,-

0

0

n.v.t.

f 50.000,-

f 50.000,-

0

0

n.v.t.

f 32.150.000,-

f 6.450.000,-

0

0

GBH 2 H12.4

16.6

NSL 1 H2S

Luchtkwaliteit

16.6.1
Emissies
De betere ontsluiting door de A1l3 zal een toename van de verkeerstroom veroorzaken
van 20.250 km gereden door personenwagens en 2.250 km gereden door vrachtwagens8.
Als gevolg daarvan worden de volgende extra emissies en de daaraan verbonden kosten
berekend. De kosten voor NOx, CO2 en VOS zijn gebaseerd op de preventiekostenmethode.
De hier gehanteerde kosten zijn bepaald met de preventiekosten methode. Het is van
belang om rekening te houden met het feit dat dergelijke kosten in andere macroeconomische situaties anders kunnen luiden.

8 Per alternatief

worden de voertuigkilometers

( 2: afstand

per wegvak

x intensiteit

per wegvak)

bepaald.
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Tabel16.4 Toename van emissies en emissiekosten ten opzichte van het nulalternatief.
Emissies

door personenverkeer

Door
vrachtverkeer

kosten

kosten emissies
personenverkeer

kosten emissies
vrachtverkeer

Kg

kg

NO,

3695,625

81303,750

19,40

CO

18478,125

21434,625

10,04

1739,13

I 857,39

VOS

3843,450

14782,500

19,20

135.359,74

147,825

5913,000

10,75

3695,625

1108,688

12,00

I 110,87
1739,13

I 135.999,00
14.434,75

10,11

I 162.607,50

deeltjes
S02
CO2
Ph
BaP
Totaal

l,48E+06

I/kg

1,48E+06

110,869
pm

0
pm

n.v.t.

n.v.t.

I

134.738,88

/ 1995,64

180,00
pm
n.v.t.

pm
/236.290,87

1764.255,25

12.216,38
I 162.607,50
/0,00
pm
/1.070.371,26

De verkeersaanzuigende werking blijft 5 jaar bestaan. Hierbij is aangenomen dat na vijf
jaar de vervoersgroei toch op hetzelfde niveau zou zijn gekomen door een autonome
ontwikkeling.
Bij een inflatiecorrectie van 2 % per jaar kan per emissietype de volgende formule
worden toegepast voor de berekening van de totale kosten:
5

totale preventiekostenjaar

1 t/m 5

=

:E (1,02Y

x preventiekosten

(i=\)

i=\

De totale kosten over deze periode zijn dan als voIgt (zie tabeI16.5).
Tabe116.5 Totale gemonetariseerde kosten emissies.
Emissies
NO,
CO

vas

14.300.000,1 8.500,1910.000,-

deeltjes

1 24.000,-

S02

1 15.000,-

CO2
Pb
BaP
Totaal

NSL 1 H24

Kosten emissies vrachtverkeer

11.700.000,-

1 10.000,pm
17.000.000,-

16.6.2 Gezondheidseffectenvan concentraties
Concentraties van NO" S02, VOS, f~n stof en benzo(a)pyreen (BaP) hebben invloed op
de volksgezondheid (dit is overigens (nog) niet voor alle stoffen onomstotelijk
aangetoond). De kosten van de gezondheidsschade zijn te berekenen met de 'inkomensveranderingsmethode'. Voor de schade aan vegetatie, materialen (b.v. gebouwen) kan
gebruik worden gemaakt van een soortgelijke methode. Voor een betrouwbare waarde74
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ring van de gezondheids- en overige schade dient uitgebreid onderzoek verricht te
worden naar:
. de verwachte concentraties, waarvoor modellen beschikbaar zijn;
de dosis-effectrelatie, gebruik kan worden gemaakt van bepalingsmethoden voor richt-

.

.

en grenswaarden;
de kosten van de aantasting van gezondheid, vegetatie en materialen; deze zullen sterk
athankelijk zijn van de lokale situatie (aantal omwonenden,
vegetatie en omliggende bebouwing).

soorten en omvang

Het gaat bij de berekende bedragen om de milieu schade per jaar. Aangezien de bron van
de gezondheidsschade lange tijd blijft bestaan kan men de bedragen ook kapitaliseren
voor een oneindige reeks van jaren.
In het geval van A113 zijn op basis van de beschikbare gegevens de volgende resultaten
berekend (zie tabeI16.6).
Tabe116.6 Gekapitaliseerde (lokale) schade als gevolg van emissies.
Effecten op

1

2

f

3*

4*

7.700.000,-

0

0

Mens

0

f

Gebouwen (gevelreiniging)

0

f 6.000.000,-

f 6.000.000,-

0

0

Vegetatie

0

f

f

7.400.000,-

0

0

Totaal

0

21.000.000,-

0

0

*

NSL 1 H2O

0

f

7.700.000,-

7.400.000,21.000.000,-

f

Aangenomen is dat bij de tunnelsystemen door het gebruik van ventilatiesystemen geen lokale aantasting
als gevolg van emissies plaatsvindt.

16.6.3 Stankhinder
Stankhinder is niet te kwantificeren in kg of parts per milion, maar is geheel athankelijk
van de (subjectieve) waardering van degenen die gehinderd worden. Juist vanwege dit
subjectieve element is het opzetten van een belevingsonderzoek, gebaseerd op contingent
valuation, in dit geval een goede ingang.
De resultaten van een dergelijk onderzoek kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld het
opzetten van een compensatieplan ten behoeve van de benadeelde bewoners.
Het belevingsonderzoek is kortweg als voIgt opgezet.
A) Op basis van berekeningen is gebleken dat de toename van stank als gevolg van de
verkeersweg een invloedsgebied heeft van circa 100 meter vanaf de wegas. Bij aanleg
op maaiveld niveau zal circa 14% van de woningen in Voorstad-Zuid en 7% van de
woningen in Leerstad-Noord regelmatig stankhinder ondervindt. Het betreft alles bij
elkaar enige honderden woningen. In geval van verdiepte ligging is er geen sprake
van lagere concentraties ter hoogte van de aangrenzende woningen dan bij maaiveldligging. Het stankniveau van het nulalternatief dient als referentiekader.
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B) Er is een korte telefonische enquete gehouden onder de bewoners van de woningen
die tot circa 100 meter afstand liggen van het beoogde trace. In deze enquete wordt
de bereidheid getoetst om mee te werken aan een nadere mondelinge enquete. Er zijn
uiteindelijk 30 personen bereid gevonden om mee te werken aan de mondelinge
enquete. Dit aantal is voldoende om een representatief beeld te kunnen vormen.
C) Tijdens de mondelinge enquete zijn vragen gesteld omtrent het nu ervaren woongenot
en is een inschatting gemaakt van de bijbehorende woonlasten. Vervolgens zijn
enkele mogelijke 'stank'scenario's voorgelegd, direct of indirect afgeleid van de
verschillende uitvoeringsvarianten van de A 113. De respondenten konden hierbij
aangeven welke gevolgen dat voor hen zou kunnen hebben in termen van woongenot,
verhuisbereidheid en verlangde compensatie in geval van het blijven wonen op de
betreffende lokatie et cetera. De vragen zijn daartoe zodanig vorm gegeven dat de
respondenten telkens afwegingen moesten maken tussen verschillende situaties. Op
basis van deze afwegingen is een monetaire waardering afgeleid van de betreffende
'stank'situaties, uitgedrukt in een vermindering van de maandhuur of een gekapitaliseerde financiele tegemoetkoming in verband met een eventuele waardevermindering
van het huis.
D) Aangezien de bedragen die onder C) zijn afgeleid 'gebiast' kunnen zijn als gevolg van
het geven van' strategische' antwoorden door de respondent, zijn deze resultaten nog
eens getoetst door middel van het systeem van huurwaardepunten en een rondgang
langs een aantal makelaars ten aanzien van hun inschattingen van de verkoopbaarheid
van de betreffende woningen. Deze contrale leidde tot een (beperkte) neerwaartse
bijstelling van de resultaten.

E) De kosten van stankhinder per jaar voor de 'getroffen' woningen bleken uiteindelijk
neer te komen op circa f 2.500,-- op jaarbasis voor de alternatieven 1 en 2 en f
1.000,-- voor alternatief 3. Alternatief 4, een volledige ondertunneling, levert geen
enkele kostenpost

op. Getotaliseerd

over 300 woningen

betreft dit een bedrag van

f

750.000,- respectievelijk f 300.000,-- op jaarbasis. De gekapitaliseerde waarde van
dit bedrag,

tegen een rente van 5 %, bedraagt

f 15 mIn. respectievelijk f 6 mIn. Zie

ook de onderstaande tabeI16.7.

Let op

16.6.4 Tot besluit: let op dubbeltellingen
In deze paragraaf zijn op verschillende manieren de effecten van de emissies van het
verkeer gemonetariseerd. Door de verschillen in uitgangspunten zijn dubbeltellingen bij
aggregatie onvennijdelijk. In de belevingswaarde van stankhinder zit namelijk ook een
waardering voor vermeende gezondheidseffecten. Voorts kan men de kosten van preventie
en de mogelijke schadekosten (inkomenseffecten) niet bl] elkaar optellen (preventiekosten
voork6men namelijk het ontstaan van gezondheidsschade).
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In hoofdstuk 17, waar een resume wordt gegeven van de totale gemonetariseerde kosten
van de milieu- en leefbaarheidseffecten van de Al13-altematieven,
wordt hiermee
rekening gehouden.

16.7
Externe veiligheid
In opdracht van het ontwerpteam wordt door een gespecialiseerd bureau een uitgebreide
analyse gemaakt van de externe veiligheidsrisico's van de onderscheiden alternatieven.
De volgende stappen zijn daarin doorlopen:
inventarisatie type gevaarlijke stoffen;
verkeersintensiteiten nulalternatief;
verkeersintensiteiten overige alternatieven (gevaarlijke ladingen mogen niet door de
tunnel);
bepaling individueel risico;
bepaling groepsrisico.
Bepaling individueel risico
Er wordt door het gespecialiseerde bureau onderzocht hoe het zit met de risico' s voor de
aangrenzende gebieden langs de traces van respectievelijk de N 108 en de A 113. De
risico's hebben betrekking op het optreden van een verkeersongeval waarbij een vrachtvoertuig met gevaarlijke stoffen is betrokken en op de kans dat zich vervolgens een
(type) ongeval voordat met de betreffende vervoerde lading (steekvlam, gifwolk enz.).
In tabel 16.8 is de inschatting van het individuele risico weergegeven, het maximaal
aantal blootgestelden binnen de 1O-6IR-contour.
Tabe116.8 Individueel risico: maximaal aantal blootgestelden binnen 10-6IR-contour.
Weg

Wegvak

Nulalternatief

A442
N108
NI08
A1l3
A1l3
A1l3
AI13
N444
Totaal

Knooppunt A442/NI08
thy Leerstad-Noord
thy Voorhof- Zuid
thy Leerstad-Noord
thy Voorhof-Zuid
thy knooppunt A442
thy knooppunt A444
Knooppunt N444/NI08

0
500
300
nyt
nyt
nyt
nyt
0
800

Alternatief
1
0
50
30
250
150
0
0
0
480

Alternatief
2
0
50
30
220
125
0
0
0
425

Alternatief 3

Alternatief 4

0
50
30
180
80
0
0
0
340

0
450
200
25
20
0
0
0
695

Uit de resultaten blijkt dat er bij aIle alternatieven sprake is van inwoners binnen de
10-6IR-contour. Het nulalternatief scoort daarbij het slechtste, maar ook het alternatief
met volledige ondertunneling scoort verhoudingsgewijs slecht, aangezien een belangrijk
deel van de vervoerde stoffen niet door de tunnel mag, maar weer via de oude N108
vervoerd moet worden. Gegeven het feit dat er nog omwonenden binnen het
risicocontour zijn, zou overwogen kunnen worden om de respectievelijke traces zodanig
aan te passen dat er geen of minder inwoners binnen de risicocontour aanwezig zijn.
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Bepaling groepsrisico
Vit berekeningen door het gespecialiseerde bureau komt het volgende beeld naar voren
met betrekking tot het groepsrisico (l0-7/jaar) dat er bij een ongeval 100-300 slachtoffers
vallen.
Tabe116.9 Groepsrisico (l0-7/jaar) dat er bij een ongeval100-300 slachtoffers vallen.
Weg
A442
N108
N108
All3
All3
All3
All3
N444

Wegyak
Knooppunt A442/NI08
thy Leerstad-Noord
thy Voorhof- Zuid
thy Leerstad-Noord
thy Voorhof-Zuid
thy knooppunt A442
thy knooppunt A444

Nulalternatief
0.5
30.0
25.0
nyt
nyt
nyt
nyt

Knooppunt N444/NI08

0.5

Alternatief 1
0.5
1.0
0.9
13.5
11.5
0.8
1.5
0.5

Altematief 2
0.5
1.0
0.9
9.5
7.5
0.1
0.2
0.4

Altematief 3
0.5
1.0
0.9
7.5
5.5
0.8
0.7
0.4

Alternatief 4
0.5
25.0
20.0
5.5
3.5
2.5
3.2
0.6

De vetgedrukte waarden in de tabel geven een overschrijding van de kans op het zich
voordoen van een ongeval waarbij meer dan 100 slachtoffers vallen boven de grens die
door VROM/V&W is gesteld als aanvaardbaar, gebaseerd op 1O-2/N2per kilometer route
(waarbij in deze case N, het aantal slachtoffers=200).
Monetarisering van de exteme (on)veiligheid
De gemonetariseerde kosten van het overschrijven van de normen per alternatief zijn
gebaseerd op de kans op het zich voordoen van een dergelijk ongeval (uitgedrukt in de
kans op het verlies van een bepaalde hoeveelheid mensenlevens), gecombineerd met de
monetaire waarde die gehecht wordt aan een mensenleven. In deze case wordt voor dit
laatste gebruik gemaakt van een in 1993 uitgevoerde studie [20], waarbij de kosten zijn
geschat op basis van het netto-productieverlies, de medische kosten en het menselijk leed
voor 8 Europese landen.
NSLI
H2O, 23, 24

Hierbij is derhalve gebruik gemaakt van waarderingstechnieken op basis van marktwaarde (productiviteitsverandering
en inkomensverandering),
maar ook van een
waarderingstechniek op basis van gesimuleerde marktwaarde (contingent valuation
methode).

Daarbij

is een bedrag per dode berekend

van

f

1,3 mln. Ook hier moet het

voorbehoud van ethische bezwaren worden genoemd.
Deze waarde is geactualiseerd voor 1997 door middel van het toepassen van een
gewogen index, rekening houdend met de gemiddelde stijging van zowel de reele
inkomens als van de kosten van medische behandeling tussen 1993 en 1997. Gemiddeld
blijkt deze gewogen index uit te komen op circa 4 % per jaar. Over de gehele periode
1993-1997 betekent dit derhalve een indexatie van 16% over het basisbedrag van f 1,3
mIn. Dit komt derhalve neer op een geactualiseerde

waarde van

f

1,52 mIn. per dodelijk

slachtoffer.
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Gebruik makend van deze gegevens worden voor de onderscheiden alternatieven de
volgende gemonetariseerde kosten berekend:
Nulalternatief: (35 * 10'7) * (200) * f 1,52 mln. = f 1.065,--/jaar
Alternatief 1: (05 * 10'7) * (200) * f 1,52 mIn. = f 152,--/jaar

Alternatief 2: (00 * 10'7)* (200) * f 1,52mln. = f
Alternatief 3: (00 * 10-7)* (200) * f 1,52mln. = f
Alternatief 4: (25 * 10'7) * (200) * f 1,52 mIn. = f

O,--/jaar
O,--/jaar
761,--/jaar

Zoals uit dit staatje blijkt, betreft het hier bedragen per jaar. Om een beeld te geven van
de kosten van de externe (on)veiligheid over de levensduur van het project is het
noodzakelijk om de betreffende bedragen te kapitaliseren. Hiertoe wordt, uitgaande van
een 'oneindige reeks' het bedrag gedeeld door de maatschappelijke rentevoet (5 %
volgens de huidige richtlijnen van het Ministerie van Financien). Daarmee worden de
gekapitaliseerde kosten als voIgt:
Nulalternatief:
Alternatief 1:
Alternatief 2:
Alternatief 3:
Alternatief 4:

(35 * 10'7) * (200) * f 1,52 mln. / (5 * 10'2) =

(05 * 10'7)* (200) * f
(00 * 10'7)* (200) * f
(00 * 10.7)* (200) * f
(25 * 10'7)* (200) * f

f 21.300,-10'2)
= f 3.040,-1,52 mln. / (5 *
1,52 mIn. / (5 * 10'2)= f
0,-0,-1,52 mln. / (5 * 10'2)= f
1,52 mln. / (5 * 10'2) = f 15.220,--

Zoals blijkt uit de bedragen is hier, ook in geval van kapitaliseren, sprake van een (zeer)
bescheiden bedrag met betrekking tot de externe onveiligheid. Dit hangt vooral samen
met de (veronderstelde) kans op ongevallen.
Uiteraard is het mogelijk om in de planstudiefase eventueel zelf een onderzoek te doen
onder de bewoners van de betreffende wijken in plaats van gebruik te maken van de
bovenstaande (geactualiseerde) kengetallen. Waarschijnlijk is het in veel gevallen niet
lonend om, exclusief voor het aspect 'externe veiligheid' een afzonderlijk onderzoek op
te zetten, gericht op het vaststellen van specifieke geldelijke waarderingsfactoren.
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VAN ALTERNATIEVEN

IN GELD

Hieronder wordt een resume gegeven van aIle (gekapitaliseerde) kosten van milieu- en
leesbaarheidseffeeten. Vit milieuoogpunt seoren het nulalternatief en het geboorde
tunnelalternatief (IV) het best.
Tabe117.10
Milieu- en leef-

baarheidseffecten

'h
---_t

T

b

totale

emonetanseen d

Nulalternatief

Alternatief I

Alternatief II

-

------

~- - - -----

-

heidseffj - - - - ---

Alternatief III

Alternatief IV

Landschap

0

f 7.550.000,-

f 6.400.000,-

f 6.400.000,-

0

Bodemen water

0

f 250.000,-

f 900.000,-

0

0

Ecologie

0

f 4.742.500,-

f 5.522.500,-

f 3.232.500,-

0

Geluid en trilling

0

f 32.150.000,-

f 6.450.000,-

0

0

Luchtkwaliteit*

0

f 21.000.000,-

f 21.000.000,-

f 7.000.000,-

f 7.000.000,-

Externe veiligheid

f 21.300,-

f 3.040,-

0

0

f 15.220,-

Totaal

f 21.300,+p.mposten

f 65.695.540,+p.m.-posten

f 40.272.500,+p.m.-posten

f 16.632.500,+ p.m.-posten

f 7.015.220,-+
p.m.-posten

Voor luchtverontreiniging zijn voor het maaiveldalternatief (I) en voor het alternatief met een verdiepte
*
ligging (II) alleen de kosten van gezondheidseffecten en schade aan gebouwen en vegetatie opgenomen om
dubbeltellingen te voorkomen. De kosten van stankhinder zijn om dezelfde reden niet opgenomen in deze
tabel.

Overigens dient vermeld te worden dat in deze overzichten de p.m.-posten niet nader zijn
benoemd. Deze keuze is arbitrair en zal in praktijk vaak tot grote weerstanden kunnen
leiden. Aangeraden wordt om te allen tijde aan te geven welke aspeeten in besehouwing
zijn genomen en aan te geven bij welke aspeeten monetarisering niet mogelijk is. In deze
easestudie is daar eehter om wille van de leesbaarheid van afgezien.
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18

TOT BESLillT
18.1
Inleiding
De cijfers die in deze fictieve casestudie zijn berekend hebben uiteraard een zeer globaal
karakter. Bij een onderzoek naar een bestaande situatie is het zeer van belang om
duidelijk aan te geven hoe betrouwbaar de resultaten van het onderzoek zijn. Daarnaast is
het van belang dat het onderzoek op de juiste wijze gepresenteerd wordt.
18.2
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van het onderzoek is athankelijk van:
. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van gegevens omtrent milieueffecten. De
kwantitatieve gegevens die in de Mer worden opgenomen over potentiele
milieueffecten hebben veelal een relatief grote bandbreedte. Waanneer gebruik
gemaakt wordt van andere bronnen dan de MER moet meestal met nog grotere
bandbreedtes rekeninggehouden worden.
. De betrouwbaarheid van gehanteerde monetariseringsmethode en/ of validiteit
kentaIlen. AIle methoden en kentaIlen hebben redelijke grote bandbreedtes.
. De adequaatheid van de gehanteerde monetariseringsmethode. Hier moet vooral op
gelet worden wanneer om pragmatische redenen gekozen wordt voor een andere
waarderingsmethode dan de aanbevolen methoden in de leidraad.
. VoIledigheid van het onderzoek. Niet aIle milieueffecten kunnen gemonetariseerd
worden. Milieueffecten die PM opgenomen worden kunnen juist op een geheel andere
waardering per variant duiden dan de wel te monetariseren effecten.
18.3
Presentatie van onderzoeksgegevens
Bij de presentatie van onderzoeksgegevens dient aandacht be steed te worden aan:
. Potentiele dubbeltellingen. Deze treden bijvoorbeeld op bij de waardering van
luchtverontreiniging, stankhinder en geluidshinder. Aanbevolen wordt om aan te
geven dat de totale waardering voor de aantasting van het woonmilieu veelallager ligt
dan de som van de afzonderlijke effecten.
. PM-posten. PM-posten dienen met name wanneer zij een substantiele rol spelen bij de
besluitvorming meegenomen te worden in overzichtstabellen etc.
Verschillen in betrouwbaarheid van de gehanteerde methoden en berekeningen.
Hierbij zou men van een getrapte presentatie kunnen uitgaan waarbij de
gepresenteerde cijfers in mate van hardheid van boven naar onder worden
weergegeven. Voor een uitvoerige beschrijving van deze werkwijze wordt verwezen

.

naar de publicatie 'evaluatiemethoden een introductieI van het Ministerie van

.
.

.

Financien [4].
Het feit dat er naast de gemonetariseerde milieueffecten (kosten/baten) ook andere
kosten en baten aan de overwogen varianten verbonden zijn.
De beperkingen van de monetaire benadering: het feit dat monetariseren slechts een
benadering is en dat ook voor andere benaderingen, zoals multicriteria analyse,
gekozen zou kunnen worden.
de weerstanden die monetariseren kan oproepen.
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Leeswijzer
Het naslagwerk

1

naslagwerk
be staat uit twee delen:

Deel!: Monetaire waarderingsmethoden
Hierin wordt een wat uitgebreidere beschouwing gegeven van de in de gebruikershandleiding
genoemde monetaire waarderingsmethoden. Per methodiek komen respectievelijk aan de orde:
- de uitgangspunten;
- toepassingsmogelijkheden;
- sterke en zwakke punten;
- stapsgewijze toepassing;
- eventuele varianten;
- in welke situatie toe te passen;
- meer informatie.
Na een inleidend hoofdstuk (19) komen achtereenvolgens de volgende methodieken aan de
orde:

-

I
'Contingent valuation methode (hoofdstuk 20);

Reiskostenmethode (hoofdstuk 21);
- Hedonische prijsmethode (hoofdstuk 22);
- Productiviteitsveranderingsmethode (hoofdstuk 23);
- Inkomensveranderingsmethode (hoofdstuk 24);
- Preventiekostenmethode (hoofdstuk 25);
- Schaduwprojectmehode (hoofdstuk 26).
Deel 2: Resultaten vooronderzoek
Deze leidraad is voorafgegaan door een vooronderzoek, waarin is bestudeerd welke eisen en
voorwaarden de (potenW~le) gebruikers van de leidraad zouden stellen aan de behandelde
onderwerpen. In dit laatste deel van het naslagwerk wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van dit
vooronderzoek.
Deel3: Literatuur
Overzicht van de ten behoeve van deze leidraad geraadpleegde literatuur, respectievelijk van
bronnen, waarin de behandelde onderwerpen in meer detail aan de orde komen.
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19

INLEIDING

In dit deel van het naslagwerk worden de waarderingsmethoden besproken. De methoden zijn
zo beschreven dat zij voor prognoses (vooraf) gebruikt kunnen worden. In gevallen waar
methoden van origine alleen voor ex-post evaluatieonderzoek (achteraf) zijn ontwikkeld, is om
pragmatische redenen een omschrijving gegeven die meer aansluit bij het gebruik in de
verkennings- en planvormingsfase.

.

Bij het beschrijven van de methoden wordt een vaste structuur aangehouden waarbij:
paragraaf 1 een beschrijving van de methode geeft;
. paragraaf 2 een beschrijving van de toepassingsmogelijkheden geeft;
. paragraaf 3 gewijd is aan sterke en zwakke punten van de methode;
. paragraaf 4 de methode in stappen beschrijft;
. paragraaf 5 ingaat wanneer te kiezen voor de methode;
paragraaf 6 aangeeft waar meer informatie over de methode gevonden kan worden;
. paragraaf 7 ingaat op varianten op de methode (indien relevant).

.

Vooraf dient opgemerkt te worden dat de verschillende methoden vrij compact worden
beschreven. Voor het verkrijgen van inzicht in hetgeen de methoden inhouden is dit voldoende.
Vanwege de complexiteit van de feitelijke toepassing, is het noodzakelijk dat daarvoor ook
kennis wordt genomen van de diverse literatuurverwijzingen.

85

N aslagwerk

1

HOOFDSTUK 20
CONTINGENT

VALUATION

METHODE

20.1
Beschrijving
De 'contingent valuation methode' drukt de waarde van een milieueffect uit door te vragen naar
de bereidheid te betalen voor een bepaald milieugoed of door te vragen naar de compensatie die
men vraagt voor het accepteren van milieuaantasting. 'Contingent valuation' betekent dat een
waardering van het milieu plaatsvindt onder hypothetisch gecreeerde marktomstandigheden.
20.1.1 Uitgangspunten
Deze methode gaat uit van de redenering: wil men weten hoeveel de samenleving 'het milieu'
waard vindt, vraag dan door middel van een enquete aan de 'samenleving' hoeveel men ervoor
wi! betalen. Men zou ook kunnen zeggen: milieugoederen hebben geen prijs omdat er geen
markt voor bestaat, daarom dient er in een enquete een hypothetische markt gemaakt te worden
[21, 8].

GBH 2 H7.2

20.1.2 Grondslagen
De 'contingent valuation methode' wordt gebruikt in gevallen waar marktgegevens ten aanzien
van de waardering van milieu niet bekend zijn. Men gaat uit van een gesimuleerde marktwaarde
als waarderingsgrondslag.
20.2
Toepassingsmogelijkheden
De methode is bruikbaar voor de waardering van aIle milieu- en leefbaarheidseffecten [22, 8].
. landschap (waardering van ruimtelijke ingrepen, vergezichten en visuele hinder);
. bodem en water (waardering van waterkwaliteit);
. ecologie (waardering van de instandhouding van soorten en habitat);
. geluid;
. luchtkwaliteit (schone lucht, stank);
. externe veiligheid.
De methode is echter in het met name geschikt voor de waardering van geluidshinder, stank en
veranderingen in het landschap [22].
De methode wordt met name in de VS en Australie veel gebruikt. Zo is de methode in Australie
gebruikt voor het bepalen van:
de waarde van eucalyptusbossen;
de bereidheid meer voor benzine te betalen om met de opbrengst milieumaatregelen te
financieren waarmee luchtverontreiniging voorkomen wordt;
de bestaanswaarde van het Kakadu park;
de waarde van tal van andere natuur- en recreatiegebieden.
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Sterke en zwakke punten
Sterke punten van de methodezijn:
. de methode is theoretisch valide;

.

.

de totale 'economische' waarde van een 'gebied' kan met de 'contingent valuation methode'
bepaald worden. Oftewel ook de waarde die wordt toegekend aan het bestaan van een
gebied (boven op de gebruikswaarde) kan met de 'contingent valuation methode' worden
bepaald;
De 'contingent valuation methode' is vooral in het buitenland (VS, Australie) een van de
meest gebruikte waarderingsmethoden.
en zwakke punten van de methode:
de enquetegegevens zijn moeilijk te interpreteren

Gevaren

.
.

.
.

.

en leiden makkelijk tot verkeerde

conclusies;
de waarden die gevonden worden zijn slechts hypothetische waarden. Zij worden namelijk
niet daadwerkelijk 'op de markt betaald'. Er wordt een gedragsintentie gemeten en geen
echte marktprijs [22];
er is een wezenlijk gevaar van sociaal wenselijke en/of strategische antwoorden;
vanwege psychologische redenen is vee1al de 'willingness to pay' veel lager dan de
'willingness to accept'. De respondenten zijn namelijk niet bereid te betalen voor iets wat
hen aangedaan wordt, want dat gaat tegen het rechtsgevoel van respondenten in.
voor de methode is specialistische kennis noodzakelijk. In Nederland hebben verschillende
universiteiten, onderzoeksinstituten en adviesbureaus ervaring met de 'contingent valuation
methode' .

20.4
De methode in stappen
De 'contingent valuation' kent vele praktische uitwerkingen, die alle als doel hebben de
preferenties van individuen te achterhalen [22]. In de enquete vraagt men hoeveel men
maximaal zou willen betalen voor een bepaalde milieuverbetering (Willingness to Pay). Ook
kan men vragen hoeveel men rninimaal als compensatie eist om een milieuverbetering te
accepteren (Willingness to Accept) [21].

.

Stap 1 Bepaal of een enquete nodig is
Evalueer of de 'contingent valuation methode' de geschikte methode is om de milieueffecten
te waarderen (zie ook 20.5). Bekijk ook of de situatie uniek is of dat er mogelijk van
bestaande gegevens gebruik gemaakt kan worden.
. Bekijk of informatie die uit een onderzoek naar voren komt met betrekking tot de voorkeuren van de respondenten, afgezien van de vraag of monetaire waarden achterhaald kunnen
worden, ook interessant is voor de beleidsvorming. Een enquete is namelijk duur. Maar als
deze voldoende inzicht in de voorkeuren van de belanghebbenden verschaft kan dat toch de
moeite waard zijn.
Stap 2 Inperking van het onderzoek
Beperk de analyse tot een duidelijk afgebakend gebied en bepaal wie de belanghebbenden zijn.
Trek een representatieve steekproef uit de 'populatie' belanghebbenden. Raadpleeg voor het
trekken van steekproeven deskundigen of relevante statistische literatuur.
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Stap 3 Opstellen van de enquete
De enquete bestaat in principe in ieder geval uit de volgende drie onderdelen [22]:
1 Een situatieschets, bestaande uit een nauwkeurige omschrijving van het te waarderen goed,
op welke wijze individuen moeten betalen en hypothetische omstandigheden waarin de
respondent zich bevindt.
2 Een serie vragen waaruit de betalingsbereidheid van de respondent voor de omschreven
verandering en de beschikbaarheid van het goed moet bekijken;
3 Een serie vragen over bepaalde kenmerken van de respondent, zoals normen en waarden,
huidig gebruik van het goed, inkomen en leeftijd.
Let bij het opstellen van de enquete op sociaal-wenselijke en strategische antwoorden. Men is al
gauw geneigd een groot belang aan het milieu te hechten wanneer men weet dat men in
werkelijkheid zelf de milieukosten niet hoeft te betalen! Voor een deel kan dit probleem worden
voorkomen door het opnemen van een aantal controlevragen in de enquete.
Stap 4 Afnemen van de enquete
De enquete kan telefonisch, schriftelijk of persoonlijk worden afgenomen [22]. Gezien de
complexiteit van de vraagstelling heeft een persoonlijk interview de voorkeur. Let bij het
afnemen van de enquete op sociaal wenselijke antwoorden.
Stap 5 Analyseren van de enquete
De economische waarde van een milieugoed wordt gevonden door de gemiddelde betalingsbereidheid uit de steekproef te vermenigvuldigen met de totale populatie waaruit deze getrokken
is.
Let op

Analyseren van contingent valuation enquetes is werk voor specialisten!
20.5
Wanneer kiezen voor de 'contingent valuation methode'
Bij de keuze voor de contingent valuation methode gelden de volgende criteria:
1 lnhoudelijke criteria
De volgende milieueffecten komen in aanmerking:
- landschapseffecten
- geluidshinder
- stankhinder [22]
2 Wetenschappelijkecriteria
- de milieuverandering dient een kleine ruimtelijke schaal te hebben;
- de milieuverandering dient bij voorkeur omkeerbaar te zijn;
- de respondenten dienen zich medeverantwoordelijk te voelen voor de milieuverandering;
- de milieuverandering dient zich binnen een korte tijdsduur te volttekken;
- effecten op toekomstige generaties moeten meegenomen worden [22].
3 Praktische criteria
- een doorlooptijd van het onderzoek van minstens 6 maanden tot 2 jaar. (Het opzetten
uitvoeren en analyseren van enquetes moet namelijk mogelijk zijn.)
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- budget dat toereikend is voor het opzetten, uitvoeren en analyseren van enquetes en het
inschakelen van externe ondersteuning (hierbij moet anno 1997 gedacht worden aan een
minimum budget van 20.000 gulden);
20.6
Meer informatie
Over de contingent valuation methode be staat een groot aantal publicaties. Zie ondermeer:
- Mitchell en Carson [23]
- Hoevenagel [24]
- Geurts et al. [25]
-RMNO
20.7
Varianten op de 'contingent valuation methode'
Er is een aantal varianten op de 'contingent valuation methode' die het voor respondenten
eenvoudiger maken een bedrag te noemen. Het gaat om de 'contingent ranking methode', de
paarsgewijze vergelijkingsmethode ('pairwise comparison'), methoden die van 'allocatie-spelen'
('allocation games') gebruik maken en de 'semantische differentiaal' (zevenpuntsschaal).

20.7.1 Contingent ranking
De 'Contingent Ranking Methode' is een relatief nieuwe waarderingsmethode met betrekking
tot de waardering van milieugoederen. Deze methode vraagt respondenten een gelimiteerde set
aan multidimensionale alternatieven te rangschikken, de verschillende omgevingskwaliteiten te
beschrijven en de kosten in te schatten om deze kwaliteiten te bereiken en te verwerven.
Een voordeel voor zowel de 'Contingent Ranking Methode' als de 'Pairwise Comparison
Methode' is dat respondenten worden geconfronteerd met 'trade-offs', wanneer zij over moeten
gaan tot selectie tussen de alternatieven. Er wordt gesteld dat de taak van rangschikken in de set
aan alternatieven een makkelijkere bezigheid is dan het bepalen of uiten van een WTP-waarde.
Daarmee worden deze methoden als nauwkeuriger wat aangaat de reacties beschouwd [7]. Het
nadeel van de ranking methode is dat meerdere observaties nodig zijn en een valuation-functie
moet worden gedefinieerd, wanneer de functionele vorm en argumenten van die functie niet
bekend zijn. Omdat de 'Contingent Ranking Methode' zich niet bezig houdt met de bereidheid
van de respondenten om geld te investeren in het verkrijgen van milieugoederen, wordt
beargumenteerd dat deze methode eerder 'houdingen' dan gedragsintenties aan het licht brengt
[23].

20.7.2 Pairwise comparison
Nauw verbonden aan de 'Contingent Ranking Methode' is de 'Pairwise Comparison Methode'.
Respondenten worden in deze methode gevraagd om series of paren van multi-dimensionale
alternatieven opeenvolgend te vergelijken [7].9
20.7.3 Allocation games

Hierbij wordt opgemerkt dat bij paarsgewijze vergelijking in de praktijk met name hoger opgeleiden deze methode
als moeilijk ervaren omdat ze de systematiek ervan beseffen en consistent proberen te zijn (wat bij een groot aantal
items moeilijk is). Lager opgeleiden vinden dit daarentegen vaak een eenvoudige methode omdat ze het
mechanisme niet door hebben, hetgeen evenwel dan vaak inconsistente uitkomsten oplevert.
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Bij deze methode wordt aan respondenten gevraagd om een bepaald vastgesteld budget te
verdelen over een brede set aan mogelijke milieugoederen [7]. Respondenten ervaren deze
methode in de praktijk vaak als lastig, omdat 'optellen' niet ieders sterke kant is.

20.7.4 Semantischedifferentiaal
Bij deze methode wordt aan respondenten gevraagd om op een (meestal) zevenpuntsschaal hun
(relatieve) waardering voor het verlies respectievelijk behoud van milieugoederen aan te geven.
Deze methode is in het algemeen voor iedere respondent eenduidig en gemakkelijk te
interpreteren.
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21

REISKOSTENMETHODE
21.1
Beschrijving
Met behulp van de reiskostenmethode kan worden onderzocht wat bezoekers uitgeven om van
een natuurgebied gebruik te maken. Het gaat dan met name om reis- en verblijfkosten, uitgaven
voor bijvoorbeeld wandelschoenen, rugzak, kosten van accommodatie, reistijd en gederfd
inkomen.
21.1.1 Uitgangspunten
Het uitgangspunt van de methode is dat een rationeel individu alle kosten van een recreatief
bezoek tegen de voordelen van een dergelijk bezoek afweegt en dat deze afweging resulteert in
werkelijk gedrag.

GBH 2 H7.2

21.1.2 Grondslagen
De reiskostenmethode wordt gebruikt in gevallen waar marktgegevens ten aanzien van de
waardering van milieu niet bekend zijn en waar er wel marktgegevens van alternatieven of
gehanteerde offers bekend zijn. Men gaat uit van een surrogaatmarktwaarde als waarderingsgrondslag.
21.2
Toepassingsmogelijkheden
Deze methode is met name toepasbaar voor het waarderen van een bepaald natuurgebied. Het
gaat om de waardering van de recreatieve functie van landschap of natuurgebied.
Voorbeelden Australie:
- the Grampians forest of Victoria;
- the Warrumbungles National Park of New South Wales;
- The Greatbarrier Reef;

- Kakadu

National Park;

- the State Forest of southeastern New South Wales and East Gippsland in Victoria.
21.3
Sterke en zwakke punten
Sterke punten van de methoden zijn:
- de meting van werkelijk gedrag en
- het gebruik van echte data.
De reiskostenmethode is gebaseerd op de consumentenvraagtheorie, waarin speciale aandacht
wordt besteed aan de waarde van tijd [8]. De methode is goed ontwikkeld en uitgewerkt, maar
heeft ook nadelen. Zo worden de zogenaamde 'non-use values' niet gewaardeerd. Non-use
value is de waarde die men hecht aan puur de wetenschap dat natuur be staat en dat het milieu
schoon is, zonder dat men er daadwerkelijk gebruik van maakt. De Contingent Valuation
Method (zie hoofdstuk 30) neemt deze waarde wel mee [21].
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Een ander zwak punt van de methode is de noodzaak dat de volgende aannamen juist dienen te
zijn:
- De reiskosten moeten gemaakt worden met het doe 1 om het recreatiegebied te bezoeken. Het
bezoek aan het recreatiegebied moet dus geen nevendoel zijn.
- Het meenemen van de reistijd als kosten voor een bezoek aan een recreatiegebied is
omstreden. De reistijd hoeft niet perse een offer te zijn; zij kunnen juist ook een van de
baten zijn van een vakantie.
- De reiskosten moeten een goede benadering zijn van de entreegelden die verdiend lOuden
kunnen worden.
- De reiskosten kunnen voorafgaand aan de reis verkeerd zijn ingeschat door de bezoekers en
daarom een vertekend beeld geven van hun werkelijke voorkeuren [22].
21.4
De methode in stappen
De meest eenvoudige variant van de reiskostenmethode bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1 Teken cirkels met verschillende stralen rondom het te bestuderen recreatiegebied.
Stap 2 Bepaal hoeveel er gemiddeld binnen een bepaalde zone (ruimte tussen twee cirkels)
gebruik gemaakt wordt van het gebied.
2a. Geef de bezoekers gedurende een bepaalde tijd een schriftelijke enquete waarin gevraagd
wordt: waar men vandaan komt, hoe vaak men het gebied bezoekt en wat het inkomen is
van de bezoekers (uiteraard anoniem). Vraag ook naar het aantal bezoeken van alternatieve recreatiegebieden.
2b. Houdt telefonische, schriftelijke of persoonlijke interviews met de bewoners van de zone en
vraag hen hoe vaak zij het gebied bezoeken en wat het inkomen van de bezoekers is.
Vraag ook naar het aantal bezoeken van alternatieve recreatiegebieden.
Stap 3 Voer een statistische analyse uit op de volgende variabelen:
- aantal bezoeken aan het gebied;
- aantal bezoeken aan alternatieve gebieden;
- het inkomen van de huishoudens;
- overige gedrags- en preferentievariabelen.
Stap 4 Leid uit de analyse een vraagfunctie af.
De vraagcurve wordt afgeleid door de reiskosten te gebruiken als benadering voor de prijs van
(het aantal bezoeken aan) het natuur- of recreatiegebied. Verondersteld wordt dat mensen net zo
vaak het gebied bezoeken dat de marginale waarde van het laatste bezoek gelijk is aan wat het
kost om er te komen [22].
Stap 5 Leid uit de vraagfunctie de waarde van de recreatieve functie van het gebied af.
De betalingsbereidheid voor (de recreatieve functie) van het betreffende gebied wordt verkregen
door de oppervlakte onder de hele vraagcurve te berekenen, waarbij de overige variabelen
gemiddeld constant worden verondersteld [22].
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Stap 6 Kapitaliseren van jaarlijkse reiskosten
Op basis van de voorgaande stappen wordt een bedrag berekend dat is gebaseerd op de
reiskosten gedurende een bepaalde periode, meestal een jaar. am zicht te krijgen op de totale
waarde volgens de reiskostenmethode dient vervolgens nog dit bedrag te worden gekapitaliseerd
door middel van het contant maken van de toekomstige stroom aan jaarlijkse reiskosten.
21.5
Wanneer kiezen voor de reiskostenmethode
Bij de keuze voor de reiskosten methode gelden de volgende criteria:
1 Inhoudelijke criteria
- Recreatieve functie van landschap of van natuurgebied [22].
2

Wetenschappelijke criteria
- De recreatieve waarde van een landschap of natuurgebied dient duidelijk van belang te
zijn. Een gebied met een zeer waardevolle natuur gemeten in biodiversiteit maar met een
beperkte toeristische aantrekkingskracht kan beter met de 'contingent valuation' techniek
(zie hoofdstuk 20) of met een kwalitatieve, niet-monetaire methode gewaardeerd worden,
omdat met de reiskostenmethode de existentiewaardeI niet te bepalen valt.
I

3

Praktische criteria

- Een

doorlooptijd van het onderzoek van minstens 3 maanden (bij enquete van bezoekers
tijdens hun bezoek). Het opzetten uitvoeren en analyseren van enquetes moet namelijk
mogelijk zijn.
- Budget dat toereikend is voor het opzetten, uitvoeren en analyseren van enquetes en het
inschakelen van externe ondersteuning (anno 1997 minimaal15.000 gulden).
- Het onderzoek dient uitgevoerd te worden door onderzoekers die economisch onderlegd
zijn en bij voorkeur milieu-economisch gespecialiseerd zijn.
21.6
Meer informatie
Over de reiskostenmethode is meer informatie beschikbaar in ondermeer de volgende literatuur:

- Clawson

en Knetsch

[26]

- Bockstael et al. [27]
- Boonstra [28]
- Mendelsohn et al. [29]
- Hoevenagel [7]
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22

HEDONISCHE PRIJSMETHODE
22.1
Beschrijving
Bij de hedonische prijsmethode wordt ervan uitgegaan dat goederen meerdere eigenschappen
hebben en dat deze eigenschappen de waarde van de goederen bepalen. De methode tracht een
deel van de prijs toe te schrijven aan het 'hedonische' attribuut milieukwaliteit.
De hedonische prijsmethode kent twee varianten, namelijk:

- de

'onroerend goed' waarderingsmethode;
- en de 'loonverschil' methode.
Deze laatste methode wordt met name gebruikt om de invloed van' arbeidsomstandigheden'
monetariseren en valt derhalve buiten het bestek van deze leidraad.

te

De onroerendgoed waarderingsmethode leidt de waarde van een eigenschap van het onroerend
goed (uitzicht, rust, schone lucht) af van de prijs van het onroerende goed.
22.1.1 Uitgangspunten
Het uitgangspunt van de methode is dat de prijs van onroerend goed de waarde van de
eigenschappen van het onroerend goed weerspiegelt.
Een voorbeeld is de prijs van overigens gelijke huizen die slechts verschillen in het feit dat de
ene in een wijk met een schoon milieu staat (weinig lawaai) en de andere in een vuil milieu. Het
verschil in prijs is dan de waarde die kopers over hebben voor het schone milieu [21].
22.1.2 Grondslagen
GBH 2 H7.2 De onroerend goed methode wordt gebruikt in gevallen waar marktgegevens ten
aanzien van de waardering van milieu niet bekend zijn en waar er wel
marktgegevens van alternatieven of gehanteerde offers bekend zijn. Men gaat uit
van een surrogaatrnarktwaarde als waarderingsgrondslag.
22.2
Toepassingsmogelijkheden
De methode kan toegepast worden voor de bepaling van 'de milieukosten of waarde' van:
- uitzicht, parken en natuur in woonwijken;
- waterkwaliteit;
- luchtkwaliteit;
- en geluidshinder.
Voorbeelden:
De kosten van de geluidshinder van vliegverkeer in Marrickville en Rockdale (Australie) zijn
op deze wijze berekend.
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22.3
Sterke en zwakke punten
De sterke punten van de methoden zijn:

-

de meting van werkelijke marktprijzen;
het gebruik van echte veranderingen in de milieubelasting.

Het zwakke punt van de methode is de noodzaak dat de volgende aannamen juist dienen te zijn:
- de kopers en verkopers van het onroerend goed moeten op de hoogte zijn van de
milieueffecten (Australische methode) [22];
- in de statistische analyse moet gecorrigeerd worden voor algemene trends in de waarde van
onroerend goed;
- hoe unieker de lokatie of het onroerend goed in kwestie hoe moeilijker het wordt om de
werkelijke waarde daling te onderscheiden;
- bij de onroerend goed waarderingsmethode moeten op de markt voor huizen voldoende
transacties plaatsvinden om over voldoende actuele prijzen te kunnen beschikken.
Individuele transacties moeten niet te veel invloed hebben op de prijsvorming. Tevens dient
de overheid geen invloed op de prijsvorming uit te oefenen [22];
- Er wordt bij de onroerendgoed waarderingsmethode geen rekening gehouden met mensen
die bijvoorbeeld een park bezoeken zonder dat zij daar in de buurt wonen. De waarde die
met deze methode aan een park of aan natuur in woonwijken wordt toegekend is een lagere
waarde dan de werkelijke recreatieve gebruikswaarde [22];
- de waarde van het onroerend goed is niet alleen afhankelijk van rnilieueffecten.
Belangrijke determinanten van de waarde van onroerend goed zijn de omvang en vorm van het
gebouw, bereikbaarheid, uitzicht en rust. In een aantal gevallen zijn bereikbaarheid (door aanwezigheid van een afslag van de snelweg) en bijvoorbeeld de afstand tot een grote stad of mainport van veel grotere betekenis dan de milieueffecten. Het vaststellen van de waardering van
geluidshinder volgens de onroerend goedwaarderingsmethode is dus sterk afhankelijk van lokale
factoren. Het vergt derhalve een grote mate van statistische kennis om het waardedrukkende
effect van geluidshinder te bepalen. Dit laatste is te ondervangen door uit te gaan van gemiddelde waardedalingen, zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 11 van de gebruikershandleiding.
22.4
De methode in stappen
Stap 1 Bepaal het gebied waarin het milieu-effect waarneembaar

is.

Stap 2 Bepaal welke huizen in het bovenstaande gebied liggen.
Deze huizen hebben het kenmerk dat zij hinder ondervinden.
Stap 3 Bepaal de waarde van een groot aantal huizen.
Het feit dat verschillende lokaties verschillende, gevarieerde milieukenmerken hebben, betekent
dat zulke variaties zullen resulteren in verschillen in eigendomswaarden. Met het gebruik van
adequate statistische technieken (zoals de multiple regression) tracht de hedonische prijsbenadering te bepalen in hoeverre verschillen in eigendomswaarde zijn toe te rekenen aan
milieuverschillen. Vervolgens wordt bepaald hoeveel de bewoners bereid zijn te betalen voor
een verbetering van de milieukwaliteit in hun omgeving en wat de sociale waarde is van zo'n
verbetering [8]. Hiervoor moet de waarde van een groot aantal huizen worden bepaald, zowel
met als zonder hinder. Gegevens omtrent de waarde van huizen zijn te verkrijgen bij:
- de gemeentelijke belastingdienst;
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- makelaars;
- het kadaster of
- door middel van een enquete onder bewoners.
Stap 4 Bepaal de hedonische prijs door mid del van een statistische analyse.
Een regress ie-analyse wordt uitgevoerd op de prijzen van een groot aantal huizen en enkele
bijbehorende waardevolle kenmerken. De geschatte regressie-coefficienten worden als maat
genomen voor de relatieve wenselijkheid van iedere kenmerkende factor van het betreffende
onroerende goed. De afgeleide functie naar het betreffende milieukenmerk levert dan de
informatie op over de betalingsbereidheid van mensen voor een marginale toename van dit
kenmerk, de hedonische prijs [22].
22.5
Wanneer kiezen voor de onroerend goed waarderingsmethode
Bij de keuze voor de onroerend goed waarderingsmethode gelden de volgende criteria:
1 Inhoudelijke criteria
De methode kan worden gebruikt voor:
- visuele hinder;
- waterkwaliteit;
- luchtkwaliteit;
- en geluidshinder.
2 Wetenschappelijkecriteria
- er dienen voldoende transacties op de huizenmarkt plaats te vinden;
- de overheid mag geen sterke rol spelen op de huizenmarkt.
3 Praktische criteria
- een doorlooptijd van het onderzoek van minstens 3 maanden (bij enquete van bezoekers
tijdens hun bezoek). Het opzetten uitvoeren en analyseren van enquetes moet namelijk
mogelijk zijn.
- budget dat toereikend is voor het opzetten, uitvoeren en analyseren van enquetes en het

inschakelen van externe ondersteuning (anno 1997 minimaal f 15.000);
- het onderzoek dient uitgevoerd te worden door onderzoekers die economisch onderlegd
zijn en bij voorkeur milieu-economisch gespecialiseerd zijn.
22.6
Meer informatie
Over de onroerendgoed waarderingsmethode
vinden:

- Jansen

is in de volgende literatuur meer informatie te

et al. [30]

- Jansen en Opschoor [31]
- Allen et al. [32]
- Hoevenagel [7]
- Wind [21]

96

Naslagwerk
HOOFDSTUK

1

23

PRODUCTIVITEITSVERANDERINGSMETHODE
23.1
Beschrijving
De waarde van een deel van het milieu wordt bepaald aan de hand van de bijdrage ervan aan de
productie, dat wil zeggen door te kijken naar het milieu als factor die de productiviteit
beinvloedt [22].
23.1.1 Uitgangspunten
Deze waarderingsmethode is gebaseerd op het feit dat voor veel activiteiten het beg rip
milieukwaliteit (natuur) kan worden beschouwd als een productiviteitverandering. Bijvoorbeeld
de kwaliteit van het water voor de industrie, die het water gebruikt voor productiedoeleinden.
Milieuveranderingen kunnen leiden tot veranderingen in de productiekosten, welke op hun
beurt weer resulteren in een verandering van de prijs en kwantiteit van de output en/of andere
inputfactoren [7, 24].

GBH 2 H7.2

23.1.2 Grondslagen
Gegeven de veronderstelling dat er geen marktverstoringen optreden, die de marktprijs doen
veranderen, kan men ervan uitgaan dat de baten (en kosten) van milieuveranderingen afgeleid
kunnen worden van de observeerbare marktveranderingen.
23.2
Toepassingsmogelijkheden
De methode kan toegepast worden voor schadestudies. Zo kan men de milieu schade bepalen als
gevolg van:

-

de aantasting van waterkwaliteit voor sectoren als landbouw, visserij en industrie en effecten

van luchtverontreinigingop materialen, gezondheid, landbouw en bossen.
Tevens is het mogelijk de baten (afname van de schade) uit te rekenen van reducties van:
- geluidshinder;
- emissies van broeikasgassen.
De methode is met name geschikt -om de aantasting van de productiefunctie van landbouw,
bosbouw of visserij gebieden te becijferen.
Voorbeelden:
- inkomensverlies door uitputting van wouden in Australie;
- de schade door een verminderde oogst van aardappelen;
- de kosten van drinkwaterzuivering [22].
23.3
Sterke en zwakke punten
Sterke punten van de methoden zijn:
- het is gebaseerd op echte marktprijzen en productiegegevens. Daardoor is het resultaat van
de methode veelal hard, wat normaal gesproken de beleidsmakers aanspreekt.
- de methode kan worden gebruikt in cases, waarin mensen (de respondenten) onbekend zijn
met de effecten die worden veroorzaakt door vervuiling. Andere methoden falen hierin,
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omdat deze voorkeuren zijn gebaseerd op reacties met betrekking tot waarneembare
veranderingen.
Zwakke punten van de methode zijn:
- het bepalen van de output van gebieden (agrarisch, recreatie etc) over een langere tijdsduur
is niet altijd eenvoudig;
- het is niet altijd mogelijk om vast te stellen dat de verandering in output van een gebied het
gevolg is van een verandering van het milieu;
- zowel fysieke gegevens over de productie van' gebieden' als marktgegevens over de
opbrengst van de productie zijn veelal niet eenvoudig te bepalen.
23.4
De productiviteitsveranderingsmethode in stappen
Stap 1 Bepaal de invloed van het milieu op de productie
Dit is veelal een zeer complexe relatie die door specialisten als bijvoorbeeld landbouweconomen
uitgevoerd moet worden. Naast een directe afname van de productie kunnen er ook indirecte
effecten op de productie zoals de effecten van een verminderde gezondheid [22]. Zie voor deze
effecten de inkomensveranderingsmethode methode.
Stap 2 Bepaal de effecten van de milieuverandering op de economie
De directe effecten zijn relatief eenvoudig te bepalen. Voor een volledige schatting van deze
economische effecten op bedrijfs- of bedrijfstakniveau is het noodzakelijk, naast de dosiseffectrelaties (stap 1) ook de voorwaarden waaronder het product aangeboden wordt en de vraag
er naar te kennen. Bij grotere milieuveranderingen is het noodzakelijk een model voor de hele
economie te gebruiken. Gezien de enorme data-eisen wordt in de praktijk meestal volstaan met
het vermenigvuldigen van huidige marktprijzen met de veranderde hoeveelheid product [22].
23.5
Wanneer kiezen voor de productiviteitsveranderingsmethode
Bij de keuze voor de productiviteitsveranderingsmethode gelden de volgende criteria:
1 Inhoudelijke criteria
De methode kan met name gebruikt worden voor (zie ook 22.2): de aantasting van de
productiefunctie van landbouw, bosbouw of visserij gebieden te berekenen.
2 Wetenschappelijkecriteria
De output van een gebied moet te meten zijn in financiele termen. De verandering in deze
output als gevolg van een verandering van het milieu dient te bepalen te zijn. Derhalve is deze
methode met name geschikt voor ex-post evaluaties.
3 Praktische criteria
Gegevens over de situatie voor en na de milieuverandering moeten voorradig zijn. Indien er
sprake is van invloed op agrarische productie en een beperkte analyse wordt gemaakt (aIleen
directe effecten) en de dosis effect relatie bekend is kan het onderzoek relatief snel worden
verricht. Hiervoor kunnen kentallen met betrekking tot de productie gebruikt worden.
Uitgebreidere studies die bijvoorbeeld de effecten voor de bedrijfstak of zelfs de heIe economie
meenemen zijn werk voor specialisten en kosten veel tijd en geld.

98

Naslagwerk

23.6
Meer informatie
Over de productiviteitsveranderingsmethode
vinden:

1

is in de volgende literatuur meer informatie te

- Freeman III [33];
- Point [34].
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INKOMENSVERANDERINGSMETHODE
24.1
Beschrijving
De inkomensveranderingsmethode wordt ook wel de 'cost of illness methode' genoemd. Een
slechte gezondheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden kunnen tot een verlies aan inkomen
leiden. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door milieueffecten. Door de 'dosis-effect'
relatie van milieuproblemen te onderzoeken, dus na te gaan wat de aantasting van de gezondheid is als gevolg van milieuaantasting, kan men de inkomensverandering en dus de
milieukosten bepalen.
Luchtverontreiniging kan de gezondheid aantasten. Vaak voorkomende gezondheidseffecten zijn
ademhalingsziekten zoals chronische bronchitis en astma en mogelijk longkanker. Ais de
luchtverontreiniging bestreden wordt, kan daardoor het aantal ziektedagen afnemen. Door dit
aantal te vermenigvuldigen met een geschikte loonvoet worden de baten berekend. Bij de Cost
of Illness Method ligt het accent op het schatten van de relatie tussen luchtverontreiniging en
ziektedagen [35].
24.1.1 Uitgangspunten
Veranderingen in gezondheid als gevolg van veranderingen in milieufactoren zijn kosten of
baten van milieuveranderingen.

GBH 2 H7.2

24.1.2 Grondslagen
De inkomensveranderingsmethode
grondslag.

gaat uit van geobserveerde marktwaarde als waarderings-

24.2
Toepassingsmogelijkheden
De methode kan toegepast worden voor de bepaling van 'de milieukosten of waarde' van de
gezondheidseffecten van emissiereducerende maatregelen. Deze methode is ondermeer toegepast in Europa door de OECD om de effecten van S04 reducerende maatregelen te bepalen
[36, 37].
De methode is uit te breiden tot schadefuncties als gevolg van corrosie en vervuiling van
gebouwen. Hierbij worden de kosten van gevelreiniging en van het vervangen van zinken en
loden bouwmaterialen en van schilderwerk bepaald.
24.3
Sterke en zwakke punten
Sterke punten van de methode zijn:
- de methode is gebaseerd op werkelijke schade;
- de methode kent duidelijke procedures.
Het zwakke punt van de methode is het feit dat de relatie tussen vervuiling en gezondheid
gelegd en gekwantificeerd moet kunnen worden.
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24.4
De inkomensveranderingsmethode in stappen
Stap 1 Bepaal dosis effect relatie
Voor S04 zijn enkele dosis effect relaties bekend. Echter deze verschillen per locatie en in de
tijd.
Stap 2 Bepaal immissie/blootstelling
Dit is voor de uitstoot van bijvoorbeeld roet deeltjes door verkeer te berekenen met behulp van
kentallen.
Stap 3 Bepaal de waarde van de schade
Bij gezondheidseffecten
is dit de inkomensderving

als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

24.5
Wanneer kiezen voor de inkomensveranderingsmethode
Bij de keuze voor de inkomensveranderingskosten methode gelden de volgende criteria:
1 Inhoudelijke criteria
De methode kan gebruikt worden (zie ook 24.2) bij gezondheidseffecten van met name
luchtverontreiniging. De methode is in aangepaste vorm tevens te gebruiken voor de schade aan
gebouwen (noodzaak tot gevelreiniging, corrosie zinkendakbedekking en aantasting schilderwerk).
2 Wetenschappelijke criteria
Dosis effect relatie dient reeds bekend te zijn.

3 Praktische criteria
Als aan de wetenschappelijk criteria is voldaan is de methode relatief eenvoudig uit te voeren.
lndien dit laatst niet het geval is, is een inkomensveranderingsonderzoek zeer bewerkelijk.
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25

PREVENTIEKOSTENMETHODE
25.1
Beschrijving
Om collectieve goederen te waarderen kan gebruikt worden gemaakt van de waarde van goed
vergelijkbare substituten die wel op de markt verhandeld worden.
Indien men in andere vergelijkbare beslissingen een bepaald bed rag heeft opgeofferd voor een
bepaald milieugoed, vindt men het blijkbaar tenminste dat bedrag waard. Men heeft langs een
bepaalde weg 1 miljoen gulden uitgegeven aan een geluidsscherm om de overlast tot een
aanvaardbaar niveau terug te dringen. Daaruit kan geconcludeerd worden dat men het
milieugoed 'stilte' kennelijk tenminste 1 miljoen gulden waard vindt. Bij het maken van een
kosten-batenanalyse van het aanleggen van een geluidsscherm in een vergelijkbare situatie
elders, zou men dan 1 miljoen gulden als waarde van de milieuverbetering kunnen gebruiken.
Op deze manier wordt consistentie van beleid en optimale allocatie van de middelen voor
geluidshinder (lawaaibestrijding) bereikt [21]. De preventiekosten methode vindt men in de
literatuur onder verschillende benamingen, zoals:
-

de
de
de
de

eliminatie kosten methode;
'proxy-good-technique';
Implicit Valuation methode;
schaduwkosten of schaduwprijsmethode1o .

25.1.1 Uitgangspunten
De uitgaven aan preventieve/mitigerende
maatregelen overtreffen de waarde van de
'voorkomen' milieuaantasting. Deze uitgaven geven derhalve de minimumwaarde aan van het
milieugoed.

GBH 2 H7.2

25.1.2 Grondslagen
De preventiekostenmethode
waarderingsgrondslag.

gaat uit van geobserveerde

of observeerbare

marktwaarde

als

25.2
Toepassingsmogelijkheden
De methode is geruime tijd in gebruik voor kosten-batenanalyse van milieugerelateerde
projecten en is recent veel ervaring mee opgedaan [22]. De methode is bruikbaar voor aIle
situaties waarin geld wordt uitgegeven om verlies aan milieukwaliteit te voorkomen of te
compenseren.
Voorbeelden zijn:
- de waardering van recreatiegebieden (zwemwater) en natuurgebieden;
- de waardering van geluidshinder;
- de waardering van CO2 reductie [38];
10 De schaduwkosten
een containerbegrip

of schaduwprijsmethode
gebruikt. Om verwarring

wordt in de milieu-economische
literatuur
min of meer als
te vermijden hanteren wij het begrip in dit handboek
niet.
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- kosten van geluidsschermen om geluidshinder te waarderen;
- kosten van een katalysator om NOx-emissies te voorkomen;
- kosten van dassentunnel als waardering van het v66rkomen van dassen.
De waarde van Australische bossen is op deze manier onderzocht. Aankopen van bos door de
Nederlandse vereniging voor Natuurmonumenten kunnen op dezelfde wijze beschouwd worden
als een 'proxy' voor de waarde van soortgelijke bossen in Nederland.
25.3
Sterke en zwakke punten
Sterke punten van de methoden zijn:

-

gegevens over schaduwprijzen zijn relatief eenvoudig
'schaduwproducten' op de markt verhandeld worden;
de uitgegeven bedragen zijn echte marktwaarden.

te

verkrijgen,

aangezien

Zwakke punten van de methode zijn:
- is het substituut werkelijk een gelijkwaardig alternatief voor de zelfde gebruikers?
- als de kwaliteit van het alternatief lager is dan die van het onderzochte goed dan is de
schatting van de waarde te laag;
- de methode geeft slechts minimumwaarden;
- de kosten van andere, tegelijkertijd genomen, maatregelen om het zelfde effect te mitigeren
dienen ook meegenomen te worden bij de bepaling van de. kosten van het effect. Naast
geluidschermen kan bijvoorbeeld ook geluidsisolatie in de woningen zijn toegepast;
- kosten zijn niet altijd toewijsbaar aan een effect. Zo kan geluidsisolatie ook zijn toegepast
om thermisch te isoleren;
- de hoogte van preventiekosten is athankelijk van de concrete macroeconomische situatie.
25.4
De methode in stappen
Stap 1 Bepaal de hoeveelheid te verwachten verkeer als gevolg van de aanleg van het
infrastructurele werk.
Stap 2 Bepaal de te verwachten
Stap 3 Achterhaal

geluidsbelasting

op de gevels

de prijs van de adequate geluidswerende

maatregelen

25.5
Wanneer kiezen voor de methode
Bij de keuze voor de preventiekosten methode gelden de volgende criteria:
1 Inhoudelijke criteria
De methode kan met name gebruikt worden voor (zie ook 25.2) de berekening van
minimumwaarden voar geluidshinder en voor minimum milieukosten van emissies. Hierbij
moet worden aangetekend dat de schaduwprojectmethode en de contingent valuation methode
de waarde van een milieugoed beter (vollediger) weerspiegelen.
2 Wetenschappelijkecriteria
Preventiekosten zijn relatieve waarden. De preventiekosten kunnen in de tijd aanzienlijke
verschillen vertonen omdat zij athankelijk zijn van de macro-economische situatie (recessie of
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een hausse) en beleidskeuzen (bijvoorbeeld subsidiering van arbeid) van ondermeer de
rijksoverheid. Dit impliceert dat voor de bepaling van externe kosten recente preventiekosten
gebruikt moeten worden of dat bij oudere data correcties moeten worden toegepast.
Bovendien kan de methode niet in alle gevallen gebruikt worden. De methode is niet geschikt
voor de situatie waarbij met de uitkomsten een afweging voor het al dan niet nemen van mitigerende maatregelen wordt ondersteund. In dat geval zouden namelijk de kosten altijd gelijk zijn
aan de baten van deze maatregel omdat zij in dat geval hetzelfde gedefinieerd zijn.
3 Praktische criteria
Voor geluidshinder is deze methode goed toepasbaar omdat prijzen van geluidswerende
maatregelen eenvoudig te bepalen zijn.
25.6
Meer informatie
Over de preventiekosten methode is in de volgende literatuur meer informatie te vinden:
- Baumol en Oates [39];
- Zhang en Folmer [40];
- Heuting et al. [41];
- OECD [38];
- Bleijenberg en Davidson [42].
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26

SCHADUWPROJECTMETHODE
26.1
Beschrijving van de schaduwprojectmethode
De methode berekent de kosten van maatregelen die dienen om het milieuverlies als gevolg van
een project te voorkomen, te herstellen of te compenseren. De methode kent meer dan een
variant (zie definitie).
Definitie:
Compenserende projecten kunnen bestaan uit:
1 Het verplaatsen van activiteiten (relocation);
2 Het opnieuw maken van een door mensen gecreeerd goed of het aanleggen van 'natuur'
(natuurontwikkeling) (replacement).
26.1.1 Uitgangspunten
Kernpunt in deze benadering is het in stand houden van een bepaalde voorraad. Bij de
uitwerking van deze methode richt men zich sterk op de aantasting van het natuurlijk milieu [9].
De voorraad natuur wordt daarbij als natuurlijk kapitaal betiteld. Voor projecten die in hun
uitvoering een aantasting betekenen van het natuurlijke kapitaal zijn in beginsel compenserende
maatregelen te nemen die verloren gegane functies van de natuur aanvullen.
De waarde van de compenserende maatregelen wordt gemeten en niet de waarde van de natuur
die verloren. Het gaat dus slechts over de offers die men zich moet getroosten om te verhinderen dat een zekere waarde aan natuur, ongeacht de grootte daarvan, verloren gaat [9, 43]. Of
te wel de uitgaven die werkelijk gedaan zijn om het goed te vervangen zijn een maat voor de
minimum willingness to pay voor het goed. Het is derhalve een benadering van de minimum
waarde van dat milieugoed.

GBH 2 H7.2

26.1.2 Grondslagen
De schaduwprojectmethode
waarderingsgrondslag.

gaat uit van geobserveerde

of observeerbare

marktwaarde

als

26.2
Toepassingsmogelijkheden
De methode kan toegepast worden voor de bepaling van 'de milieukosten of waarde' van:
1 waarderen van natuur en/of recreatiegebieden;

2 waarderen van aIle goederen die door een project aangetast worden en in principe
vervangbaar zijn.
Zowel in Nederland als internationaal zijn maar weinig voorbeelden bekend. In Nederland
in het verleden wel studies verricht naar het verplaatsen van de 'natuurwaarde' van
Markermeer indien dit zou worden ingepolderd tot de Markerwaard. In Australie is
schaduwproject studie gedaan naar de kosten van het verplaatsen van een parklandschap
verdwijnen moest voor de aanleg van de Sydney Harbourtunnel.

zijn
het
een
dat
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26.3
Sterke en zwakke punten
Zwakke punten van de methode zijn:

-

de geringe ervaring met de schaduwproject methode;
- zelden is het mogelijk om een 'milieugoed' te vervangen voor een gelijkwaardig alternatief.
Is natuurontwikkeling in principe wel mogelijk? Bestaat ontwikkelde natuur? Is een gebied
.

als de waddenzee opnieuw te ontwikkelen?

-

het schaduwproject vertegenwoordigt de minimumwaarde van het gebied/milieugoed omdat
de aanname gedaan wordt dat de baten van vervanging op zijn minst hoger zijn dan de
huidige waarde van het goed. Immers anders was het schaduwproject nooit ondernomen.

26.4
De methode in stappen
Stap 1 Bepaal de schade van het project
Oftewel geef antwoord op de vraag wat gaat er nu precies verloren door de aanleg het
infrastructurele werk.
Stap 2 Ontwerp bestrijdings- en herstelmaatregelen
Wanneer deze maatregelen niet afdoende zijn om het milieu te beschermen tegen aantasting ga
dan over tot het definieren van fysieke compensatiemaatregelen.
Stap 3 Verzamel gegevens over mogelijke compensatieprojecten.
Voor compensatie komen alleen nieuw aangelegde natuurgebieden in aanmerking; financiele
compensaties of compensaties van slechts enkele functies van een natuurgebied, zoals door
middel van zwembaden of klimwanden mogelijk is, bieden immers geen of onvolledig
milieuherstel.
Mogelijke compensatie projecten zijn:

-

aanplant van bomen om CO2 vast te houden;
kosten van natuurontwikkelingsprojecten als schatting voor de kosten van een natuurontwikkelingsproject dat als schaduwproject kan dienen. Bijvoorbeeld de kosten van:
. het GrensMaas-project;
. de kosten van natuurontwikkeling bij Nijmegen;
. de kosten van de aanleg van de Oostvaardersplassen.

Stap 4 Bereken de kosten van een schaduwproject
hetgeen verloren zal gaan.

dat een adequaat

alternatief

is voor

26.5
Wanneer kiezen voor de schaduwprojectmethode
Bij de keuze voor de schaduwprojectmethode gelden de volgende criteria:
1 Inhoudelijke criteria
De methode kan gebruikt worden voor (zie ook 26.2) de waardering van ruimtelijke ingrepen in
het landschap of natuurgebied.
2 Wetenschappelijkecriteria
De (verwachte) schade aan het gebied moet reeds uitvoerig onderzocht zijn, opdat duidelijk is
welke compenserende maatregelen toereikend zuBen zijn.
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3 Praktische criteria
Daar er slechts geringe ervaring met deze methode is lijkt het vooralsnog aanbevelenswaardig
deze methode alleen bij wijze van experiment toe te passen.
26.6
Meer informatie
Over de methode is in [9] meer informatie te vinden.
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Deel 2
Sarnenvatting van het vooronderzoek:
inventarisatie van gebruikerswensen
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INLEIDING

Het doel van de uitgevoerde inventarisatie van gebruikerswensen is geweest het in kaart brengen
van de concrete behoefte ten aanzien van de gewenste informatie op het gebied van milieu- en
leefbaarheidseffecten. Het uitgangspunt daarbij is geweest: welk soort informatie is op welke
wijze gewenst opdat uiteindelijk een afgewogen (beleids)beslissing kan worden genomen. In deze
paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde de gehanteerde werkwijze (2) en de resultaten op
hoofdlijnen (3).
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WERKWIJZE

Vooraf is door TNO/AGV een selectie gemaakt welke instanties c.q. personen benaderd zouden
kunnen worden in het licht van dit project. De inschatting was dat - gelet op het onderwerp en de
vermoedelijke 'afnemers I van het product - de behoefte op rijksniveau hoogstwaarschijnlijk
bepalend zou moeten zijn. Derhalve is het grootste deel van de gesprekspartners werkzaam bij de
rijksoverheid. Ter completering zijn wel enkele gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
lagere overheden. Ook is contact gezocht met vertegenwoordigers vanuit de wetenschappelijke
wereld, waarbij ook de methodische kant van de zaak ter sprake is gekomen. De onderstaande
tabel geeft weer met welke personen een gesprek is gevoerd.
Tabel 28.1 Overzicht gesprekspartners

inventarisatieronde.

Type instantie

Naam instantie

Naam gesprekspartner

Functie gesprekspartner

Rijk

Ministerie van Financien

A. Sorber

Hoofd afdeling beleids-evaluatie
en -instrumentatie

Rijk

Ministerie van VROM
RPD

Rijk

Ministerie van VROM
DGM

Rijk

Ministerie van V&W

- DGV

C. Zuidema en
W. de Zeeuw

Rijk

Ministerie van V&W

-DGV

H. van der Kolk

Rijk

Ministerie van V&W
Hoofddirectie

- RWS

I. Oostlander enE.
Steenbergen

Regio

Ministerie van V&W - RWS
directie Noord-Brabant

Gemeente

Gemeente Rotterdam
dS+V

Bedrijfsleven

Wetenschap

-

H.Puylaert

-

P. Torbijn en
B. Kortbeek

-

F. Paes

Projectleider Ruimtelijk
Onderzoeksprogramma
Hoofd en medewerker directie
Geluid en Verkeer
Coordinatoren trace/m.e.r.studies
Coordinator Beheersing Infrastructuurprogramma's
Beleidsmedewerkers Infrastructuurontwikkeling
Hoofd afdeling Regionale Ontwikkeling

J. Dams

Projectmanager Randstadrail
Rotterdam

Nederlandse Spoorwegen
RIB

J. van Soeren en

Beleidsmedewerkers Vaste
Infrastructuur resp. Beleids- en
aspectmanagement

Vrije Universiteit Amster-

P. Nijkamp

dam

M. Spaas

Hoogleraar Ruimtelijke
Economie

De gesprekken zijn op een semi-gestructureerde wijze gevoerd, waarbij de door ons opgestelde
vragen/aspectenlijst aIleen als leidraad is gebruikt. Niet met aIle gesprekspartners zijn derhalve
aIle vragen/aspecten op eenzelfde wijze behandeld, maar is de richting van het gesprek bepaald
door de specifieke invalshoek van de betrokkene.
11
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Tijdens de gesprekken zijn meestal zowel milieu- en leefbaarheidseffecten als ruimtelijke
ordeningseffecten ter tafel gekomen. In de praktijk blijken deze effecten - althans in de
besluitvorming - nauw aan elkaar verwant. In de verdere verslaglegging is daarom geen nader
onderscheid meer gemaakt tussen deze verschillende type effecten.
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RESULT ATEN OP HOOFDLIJNEN
Uit de gesprekken is een aantal 'rode draden' te trekken ten aanzien van de wensen en kanttekeningen met betrekking tot een drietal - samenhangende - aspecten:
A. het besluitvormingsproces rond infrastructuurprojecten;
B. de rol van milieu- en leefbaarheidseffecten (en Lo.-effecten) binnen het besluitvormingsproces;
C. monetarisering van deze effecten.
De belangrijkste resultaten worden onderstaand aspectgewijs besproken.
A. Het besluitvormingsproces rond infrastructuurprojecten
De laatste jaren wordt een duidelijke trend onderkend van het opstellen van steeds meer (deel)effectrapportages op allerlei terreinen in de evaluatie- en besluitvormingsfase van projecten. Dit
geldt niet alleen voor infrastructuurprojecten, maar betreft feitelijk het gehele beleidsterrein van
de overheid. De consequentie hiervan is dat de uiteindelijke beslissers c.q. besluitvoorbereiders
door de bomen het bos niet meer zien. Voorbeelden op het terrein van verkeer en vervoer zijn de
welbekende milieueffectrapportage (MER), maar ook de economische effectrapportage, de
verkeersveiligheidseffectrapportage enzovoort.
De verwachting is dat dit (doorschietende) proces van het naar voren brengen van de verschillende deelbelangen gekeerd gaat worden: de roep om een meer integrale, heldere en transparante
besluitvorming wordt luider. Hierbij wordt dan zowel gekeken naar de wijze waarop alternatieyen gegeneerd worden als de relevante projecteffecten die daarbij in ogenschouw genomen
moeten worden.
Tijdens de gesprekken is de behoefte gesignaleerd aan 'quick scan' vuistregels waarmee bepaald
kan worden welke alternatieven (waaronder ook ondergrondse alternatieven) zinvol zijn om in
een project mee te nemen. Ook zijn genoemd als mogelijkheid vormen van communicatieve
planning, waarbij in "procesarena's" de relevante alternatieven en hoofdaspecten boven komen
drijven. In deze procesarena' s zouden dan de diverse belanghebbenden moeten participeren.
Gesteld wordt dat, indien het belang van een ondergrondse variant zo duidelijk is, deze oplossing
dan ook op deze wijze 'automatisch' naar voren zal komen.
Er wordt geconstateerd dat er op dit punt een duidelijke relatie bestaat met het COB-deelproject
N 410 ('Quick Scan/Rapid Appraisal') (zie CUR/COB-rapporten N 410-01 en N 410-02). In de
vervolgfasen van zowel N 410 als N 420 (dit deelproject) zou dit dan ook tot uitdrukking moeten
komen
B. De rol van milieu- en leefbaarheidseffecten en r.o.-effecten binnen het besluitvormingsproces
Er blijkt een breed gedragen wens te bestaan om de mate van detaillering van de bestaande
Milieueffectrapportages aanzienlijk in te perken. De wijze waarop dit nu geschiedt wordt feitelijk
niet meer als functioneel beschouwd. Gewezen wordt op de onevenwichtigheid waarop nu wordt
omgesprongen met enerzijds milieueffecten ('tot op de laatste akkerbloem') en anderzijds
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economische en verkeerseffecten, die - in de beleving van velen - vaak globaal van aard en matig
onderbouwd zijn.
Meerdere keren wordt gesignaleerd dat in de uiteindelijke besluitvorming (verwezen wordt naar
de discussies over Betuweroute en HSL) milieu- en leefbaarheidseffecten respectievelijk r.o.effecten een belangrijke rol blijken te spelen. Men gaat dan ook vaak niet mee met de stelling dat
deze effecten meestal in de besluitvorming het onderspit delven tegenover de 'harde' financiele
kosten van het project. Wel wordt opgemerkt dat het op zichzelf plezieriger zou zijn indien de
'dure' oplossingen ten behoeve van bijvoorbeeld compenserende en mitigerende maatregelen aan
het eind van het proces in een eerder stadium reeds serieus ter tafel zouden zijn gekomen.11
Er is in het algemeen geen behoefte aan een 'standaardlijst' van milieu- en landschapseffecten en
r.o.-effecten waaraan altijd aandacht zou moeten worden besteed in projecten: de relevante
effecten dienen per project bepaald te worden. Het opstellen van een soort 'groslijst' wordt
daarentegen wel handig gevonden.
C. Monetarisering van milieu-, leefbaarheids- en r.o.-effecten
Gesteld wordt dat het uiteindelijk bij de afweging van alternatieven gaat om het bieden van een
adequaat referentiebeeld: wat is de toekomstige situatie met en zonder project. 'Geld' als zodanig
wordt niet als een goed referentiebeeld beschouwd. Derhalve lijkt het ook niet waarschijnlijk dat
(opnieuw) voor de methodiek van kosten-batenanalyse geopteerd zal worden voor de afweging
van alternatieven. Het black-box-karakter en de daarmee samenhangende gebrek aan draagvlak
voor 'geld' om effecten in zijn algemeenheid in uit te drukken zijn hiervoor verantwoordelijk.
Men is tamelijk terughoudend waar het gaat om het maken van een monetaire vertaalslag van
allerlei milieu- en leefbaarheidseffecten. De verwachting is dat - mede gelet op het eerder
genoemde

geringe

algemene

draagvlak

- allerlei

discussies

zullen ontstaan

rond aannamen

et

cetera. Een uitzondering wordt evenwel gemaakt voor effecten die in 'harde' guldens zijn uit te
drukken en waarvan het 'harde' financiele voor- en/of nadeel voor bepaalde belanghebbenden
kan worden aangetoond. Voorbeelden hiervan zijn meerkosten in aanleg en onderhoud als gevolg
van mitigerende en compenserende maatregelen en meeropbrengsten (bij meerdere partijen) als
gevolg van meervoudig grondgebruik respectievelijk een prijsstijging van de grond.
Als mogelijke, acceptabele methode die gebruikt zou kunnen worden voor het monetariseren van
de relevante effecten wordt nog het meest genoemd de schaduwprojectmethode.

11

Naar de mening van de auditcommissie van deze studie zou ten aanzien van dit punt evenwel eerder sprake zijn van
de wens om de mate van detaillering van milieueffectrapportages te beperken als gevolg van de lage efficientie van
het aandragen van sommige gedetailleerde milieu-informatie die vervolgens in de besluitvorming geen enkele
onderscheidende rol meer speelt.
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