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1. Introductie
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ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES

Even voorstellen

• Wie zijn we? 

• 20 professionals: economen, geografen, bestuurskundigen

• Wat doen we?

• Onafhankelijk economisch onderzoek en advies sinds 1997

• Producten

• Marktanalyses, Evaluaties, Maatschappelijke kosten-batenanalyses, 

Businesscases, haalbaarheidsstudies, (big) data-analyses, scenario-

analyse

• Markten

• Mobiliteit en infrastructuur

• Ruimte en Regio

• Energie en Water

• Markt en Overheid
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Referenties Energie

UNIPER 2016

MKBA Warmtenet 

“Leiding om de 

Oost”

Ministerie EZ / IenW / 

Rijkswaterstaat 2009 - 2018 

Wind op Zee

• MKBA’s

• Economische Impacts

• Ruimtelijke Impacts

Swedegas

2015 en 2019

SCBA LNG 

Terminal

Rekenkamercie Soest 2018

Evaluatie duurzaamheids-

beleid 
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Referenties Energie

Rijkswaterstaat 

2010

MKBA Energieopties 

Afsluitdijk

Ministerie BZK 

2018

Kwantificering 

opgaven 

Nationale 

omgevingsvisie 

(NOVI)

Vervoerregio 

Amsterdam 

2018

MKBA Zero 

emissie 

busvervoer

Provincie Noord-Holland 2014 / 

RVO 2016 / MRA-e 2016-2018

Effectiviteit EV-beleid
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2. Achtergrond
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Aanleiding

Klimaatverandering, ‘Parijs’ en het Klimaatakkoord

Het energiesysteem moet op de schop. Internationale en nationale 

afspraken over klimaatdoelstellingen zorgen ervoor dat er op alle 

niveaus gewerkt moet worden aan een duurzamere toekomst. 

De doelstellingen zijn ambitieus, de benodigde stappen om de 

doelstellingen te halen moeten nu uitgewerkt. Hier ligt een belangrijke 

opgave voor regio’s en gemeenten. De wil is er, echter de 

mogelijkheden en de gevolgen van specifieke maatregelen zijn vaak 

onzeker. 

Ter ondersteuning van de keuzes die voorliggen heeft Decisio een 

methode ontwikkeld om de maatschappelijke effecten van 

energietransitiestrategieen in beeld te brengen. Deze methode is goed 

toepasbaar in een open (plan)proces met de omgeving in kan worden 

gebruikt om bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategieën vorm te 

geven.

“Nieuwbouwwoningen 

vanaf 2022 aardgasvrij”

“49% CO2-

emissiereductie in 2030”

“1,8 mln EV laadpunten 

in 2030”
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3. Gereedschapskist
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ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES

Van opgaven naar besluitvorming

MKBA-tools

Energie-
transitiemodel

Nationale

opgaven

Regionale

doelen en

ambities

1. Verkennen
technieken en

systemen

Ruimtelijke
analyses (GIS)

2. Verkennen
ruimtelijke

mogelijkheden

3. Verkennen
maatschappelijke

impacts

4. Bouwstenen
voor:

Omgevingsvisie

Regionale

energiestrategie

(RES)

Strategie-

/visieontwikkeling

•Kosten en

opbrengsten

•Leefbaarheid
≡Landschap

≡Geluid

≡Slagschaduw

≡Natuur

≡Recreatie

•Economie
≡Energie

≡Landbouw

≡Recreatie
Intra- en inter- en

supraregionale

discussie
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Energie-
transitiemodel
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Energie-
transitiemodel

• Projecties van energievraag en aanbod voor 2030 en 2050

• Schaal: Nationaal, provinciaal en naar gemeente

• Finale vraag uitgesplitst naar: Huishoudens, Gebouwen, Transport, Industrie, 

Landbouw en Overig

• Aanbod: Elektriciteit (wel en niet hernieuwbaar), Warmte (idem), Brandstoffen 

(idem), Waterstof, Biomassa

• Elektriciteitsbalans: o.a import/export

• Kosten

• Alle variabelen zijn aan te passen

• Export van data
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• Analyse bodem- en ruimtegebruik

• Projectie Energieopwekking en 

infrastructuur

– Direct en indirect ruimtegebruik

– Mogelijkheden dubbel ruimtegebruik

• Calculatie van objecten binnen 

invloedssfeer

Ruimtelijke
analyses (GIS)
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• Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA)

– Integrale weging van alle kosten en baten

– Alle (maatschappelijke) effecten worden 

in euro’s uitgedrukt (gemonetariseerd)

• Monetarisering

– Maakt effecten onderling vergelijkbaar

– Op basis van marktprijzen en ‘betalingsbereidheid’

• Resultaat

– ‘Maatschappelijk rendement’ van beleidskeuzes

– Uitgedrukt in saldo van kosten en baten (netto contante waarde), 

baten/kostenverhouding en interne rentevoet

– Overzicht van verdeling lusten en lasten

MKBA-tools

MAATSCHAPPELIJKE 

KOSTEN

MAATSCHAPPELIJKE 

BATEN

KOSTEN:

•Investeringskosten

•Exploitatie/B&O

PROJECTALTERNATIEVEN

t.o.v.

NULALTERNATIEF

EFFECTEN:

•Omgevingskwaliteit 
(landschap, ecologie, 

hinder)

Bodem•

Klimaat•

Cultuurhistorie•

•Economie (macro)

Emissies•
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4. Maatschappelijke

kosten-effectiviteit
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Maatschappelijke kosteneffectiviteit

• Voordelen

– Alle alternatieven realiseren in principe dezelfde doelstelling (bijvoorbeeld 49% 

broeikasgasreductie in 2030)

– Daardoor geen ingewikkelde discussie over ‘nulalternatief’ (wat als we niets  doen?)

– Alle kosten en maatschappelijke effecten tellen op tot een ‘totaalwaarde’

– Alternatief met het hoogste saldo/de laagste kosten is vanuit een breed welvaartsperspectief 

het meest wenselijk

• Beperkingen

– MKBA / MKEA saldo houdt geen rekening met onevenwichtige verdeling van lusten en lasten 

(maar dit is wel mee te nemen, raden we ook sterk aan) 

– Er zijn altijd effecten die minder goed kunnen worden gemonetariseerd

– Zowel verdelingseffecten als effecten die niet (goed) zijn gemonetariseerd vragen om een 

expliciete bestuurlijke afweging

• Tot slot

– MKBA / MKEA ondersteunt besluitvorming, maar vervangt die niet!

– We hebben goede ervaringen met het gebruik van deze methoden in een open proces met de 

omgeving
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Meer informatie

• Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Decisio

© Decisio 2019

Disclaimer: Decisio heeft zijn uiterste best gedaan om rechthebbenden van beeldmateriaal te achterhalen. Voor zover ons bekend zijn 

afbeeldingen in deze publicatie rechtenvrij, vrij voor (commercieel) gebruik of de rechten liggen bij Decisio. Mocht u informatie hebben over 

eventuele auteursrechten die bij derden liggen neem dan contact op.

Algemene informatie

Decisio BV

Valkenburgerstraat 212

1012 Amsterdam

Nederland

020-6700562

www.decisio.nl 

info@decisio.nl

Informatie Economische 

Analyses en Energie

Niels Hoefsloot

n.hoefsloot@decisio.nl


