
 Thema MKBA 

 

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en de relatie met m.e.r.
MKBA en m.e.r. zijn allebei instrumenten die de besluit-
vorming over plannen en projecten ondersteunen. In deze 
factsheet geeft de Commissie de relatie tussen deze in-
strumenten weer, mede aan de hand van voorbeelden. 
Ook de rol van de Commissie m.e.r. komt aan de orde. 
 

Wat is MKBA? 
Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) is een 
economisch hulpmiddel bij de besluitvorming. Het onder-
zoekt de welvaartseffecten van alternatieven voor plannen 
en projecten, en beoogt die in geld uit te drukken. De af-
zonderlijke welvaartseffecten worden vervolgens ‘opge-
teld’, waarna een conclusie volgt over welk alternatief het 
meest bijdraagt aan de welvaart in het studiegebied.  
 

Relatie MKBA en m.e.r. 
Belang van MKBA voor m.e.r. 
Kosten en baten spelen in m.e.r. vaak een rol bij het be-
palen van nut en noodzaak van een voornemen en bij de 
afbakening van alternatieven. Zijn alternatieven voor het 
voornemen wel voldoende onderzocht? Hoeveel mag een 
alternatief kosten om als ‘redelijkerwijs in beschouwing te 
nemen alternatief’ in aanmerking  te komen? Wanneer een 
MKBA vroeg in het traject wordt uitgevoerd, kunnen uit-
komsten zo een rol spelen in het MER.  
 
Belang van m.e.r. voor MKBA 
Het MER levert de milieu-informatie voor de MKBA. Aller-
lei milieueffecten uit het MER worden in de MKBA in geld 
gewaardeerd. Zo kan een toe- of afname van het aantal 
geluidbelaste woningen (MER) vertaald worden in een 
toe- of afname van de prijs van woningen (MKBA). Voor-
waarde is dat het MER bruikbare, kwantitatieve en gede-
tailleerde, milieu-informatie levert. Overigens is dat nog 
geen garantie dat het in de MKBA lukt om milieueffecten 
in euro’s uit te drukken. 
 
Afstemmen MKBA en m.e.r.  
Om te voorkomen dat bestuurders appels met peren 
moeten vergelijken om tot een goed en verantwoord be-
sluit te komen is afstemming van MKBA en m.e.r. nood-
zakelijk. Dat betekent bij beide uitgaan van dezelfde: 
• autonome ontwikkeling (referentie). Overigens is dit 

vaak een lastig punt, omdat bij een MER meestal 
wordt uitgegaan van vaststaand, gefinancierd beleid 
terwijl bij een MKBA de referentie het soberste alter-
natief is. Een oplossing kan zijn door in MER en  
MKBA beide referenties uit te werken; 

• alternatieven, inclusief hun tijdpaden; 
• basisinformatie voor de effectbeschrijving, zoals bij-

voorbeeld verkeersmodellen; 
• effecten (inclusief tijdpaden) voor zover die zowel in 

MER als MKBA een rol spelen. 
 
 

Verder is het van belang om aan bestuurders de conclu-
sies van MER en MKBA naast elkaar te presenteren, en 
verschillen en overeenkomsten te verklaren. 
 
Monetariseren zachte effecten 
Het blijkt in een MKBA vaak lastig om effecten van plan-
nen en projecten op menselijke gezondheid, ecosystemen 
en natuurlijke hulpbronnen in geld uit te drukken. Daar-
om staan ze vaak als een PM post gepresenteerd. Zo geeft 
de MKBA een incompleet beeld van welvaartseffecten, en 
is het niet mogelijk om deze ‘zachte’ effecten af te zetten 
tegen bijvoorbeeld investeringskosten en vervoersbaten. 
Er zijn steeds meer methoden om uiteenlopende milieu-
effecten in harde euro’s uit te drukken, bijvoorbeeld: 
• de aanvulling op de OEI Leidraad Waardering van Na-

tuur, Water en Bodem in Maatschappelijke Kosten-
batenanalyses, (Ministerie V&W, 2004);  

• kentallen waardering Natuur, Water, Bodem en Land-
schap Hulpmiddel bij MKBA´s (Witteveen+Bos, 
2006).  

 
 

Voorbeeld Ontwikkelas Weert-Roermond, N280 West 
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de Provincie 
Limburg willen de verkeersgerelateerde problemen op 
en rond de N280-west oplossen. Om een onderbouw-
de keuze uit mogelijke oplossingen te kunnen maken, 
zijn een plan-MER en een MKBA opgesteld. Er zijn 
zeven alternatieven voor de N280-West uitgewerkt, 
variërend van minimale aanpassingen tot de aanleg 
van een nieuwe stroomweg op een volledig nieuwe 
locatie.  
 
De alternatieven en de referentie voor de MKBA en 
MER zijn hetzelfde. Daarnaast zijn de resultaten uit 
beide instrumenten samengebracht in een af-
wegingsdocument. Dit document biedt besluitnemers 
een goed vertrekpunt voor een transparante afweging 
en trechtering van mogelijke oplossingen. Kortom, 
een goed voorbeeld voor de wijze waarop m.e.r. en 
MKBA op elkaar afgestemd kunnen worden. 
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Wat kan de rol van de Commissie zijn? 
De Commissie m.e.r. heeft geen formele rol in een MKBA. 
Bij het gelijktijdig uitvoeren van MKBA en m.e.r. kan de 
Commissie meedenken en adviseren over de afstemming 
tussen m.e.r. en MKBA. Op verzoek van het bevoegd ge-
zag kan de Commissie: 
• bij een advies over de reikwijdte en detailniveau van 

een milieueffectrapport ook aanbevelingen geven 
over de MKBA in relatie tot de m.e.r.;  

• bij een toetsing van het MER ook de MKBA toetsen op 
inhoudelijke afstemming en juistheid van conclusies. 
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Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  
U kunt uw vraag ook stellen aan onze helpdesk:  
• 030-234 7666 
• kennisplatform@eia.nl 
 
De informatie in deze factsheet is bedoeld als alge-
mene handreiking voor de praktijk, maar bevat 
nadrukkelijk geen specifiek advies voor individuele 
situaties. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over inhoud en proces van de milieueffectrapportage.   

Voorbeeld MKBA en MER Toekomst Afsluitdijk 
Voor de Afsluitdijk zijn voor alle alternatieven in de 
kosten effectiviteitanalyse de kosten voor aanleg en 
onderhoud en ook de kosten voor eventuele mitige-
rende of compenserende maatregelen beschreven. De 
baten van extra natuur zijn niet in geld uitgedrukt. 
 
De totale (negatieve én positieve) natuureffecten op 
basis van expert-oordeel door ecologen in kaart ge-
bracht met “natuurpunten”.  De natuurpunten sys-
tematiek is gebaseerd op een methode van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).  
Deze methode geeft een gewogen totaal van alle 
soorten en habitattypen. Daardoor is het mogelijk te 
meten in natuurpunten of de natuur er als geheel op 
vooruit gaat.   
 
Uit deze analyse bleek dat de variant Natuurlijk Af-
sluitdijk en dan vooral de zanddijk met het “veron-
diepte” tussenmeer (kosten zo’n 550 mln euro) leidt 
tot een natuurwinst van zo’n 1.600 punten (+14%). 
Een dergelijke natuurpunten-winst kan overigens ook 
worden gerealiseerd door de aanleg van één extra 
vispassage (kosten 10 mln euro). 
 
De Natuurwaarde-indicator maakt het mogelijk alter-
natieven op gestructureerde en transparante wijze 
met elkaar te vergelijken.  

http://www.commissiemer.nl/
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