Toetsing van MKBA’s: een second opinion
Borging en objectiviteit
Een second opinion is een beproefd middel om extra zekerheid over een onderzoek of advies te krijgen. Maar op het terrein van maatschappelijke kosten en batenanalyses (MKBA) heeft een second
opinion ook een disciplinerende functie. In elke MKBA moeten aannames worden gedaan, gebaseerd
op informatie of expert judgements. Om te borgen dat deze aannames zuiver zijn en de MKBA een
objectieve weerspiegeling is van de
effecten van een maatregel of investering is een toetsing of second opinion
van belang. Daarnaast worden effecten
in de praktijk soms dubbel geteld en
zijn er soms welvaartstheoretische
effecten die niet of onvoldoende worden meegenomen. Ook hierom is een
extra toets wenselijk. Een second opinion kan dus de objectiviteit borgen en
de kwaliteit van een MKBA garanderen.

Onze brede expertise met MKBA’s
Economisch onderzoeksbureau Decisio wordt vanwege haar uitgebreide ervaring op het gebied van
MKBA’s regelmatig ingeschakeld ter toetsing van uitgevoerde MKBA’s door andere partijen of voor
het uitvoeren van een eigenstandige MKBA ter vergelijking met een eerder uitgevoerde MKBA. Bovendien zijn we betrokken bij de verdere ontwikkeling van het MKBA-instrumentarium en geven we
regelmatig MKBA trainingen en cursussen. Decisio is ook een van de initiatiefnemers van de website
www.mkba-informatie.nl.

Second opinions en toetsing van MKBA’s
Enkele recente voorbeelden van second opinions van Decisio op bestaande MKBA’s:


Second

opinion

kosten-batenanalyse

Ramspolbrug. In opdracht van de provincie Flevoland.


MKBA van de nieuwe spoorlijn Breda –
Utrecht. In opdracht van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu.



Kengetallenkosten-batenanalyse (KKBA)
voor het geheel of gedeeltelijk afsluiten
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van tunnels in Noord- en Zuid-Holland. In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en
Scheepvaart.


MKBA-analyse Reële opties virtuele A30. In opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).



Toets MKBA Houtribdijk. In opdracht van Rijkswaterstaat Midden-Nederland.



Toets MKBA Zuidasdok. In opdracht van Projectorganisatie zuidasdok.

Zowel op niveau van partner als op het niveau van (senior) adviseur beschikt Decisio over deskundige medewerkers die kunnen helpen bij het uitvoeren van een toets of second opinion.
Wilt u meer weten over wat Decisio kan betekenen bij een eventuele toetsing of second opinion?
Neem dan contact op met Niels Hoefsloot (n.hoefsloot[at]decisio.nl) of Kees van Ommeren
(c.vanommeren[at]decisio.nl). Telefonisch zijn zij bereikbaar via: 020-6700562.
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