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Nederlandsee Samenvatting
Monetairee Waardering van Milieugoederen:
Alternatievenn voor Contingent Valuation

Inleiding Inleiding
Volgenss sommige mensen weten economen de prijs van alles, maar kennen ze van
g e e nn

e n kel

goed de waarde. Op zich hoeft dat niet verontrustend te zijn -tenminste niet

vanuitt wetenschappelijk perspectief. Dat wordt het echter wel als er geen markt of geen
goedd werkende markt is waarop het goed verhandeld kan worden, zodat het geen of
eenn te lage prijs heeft. Het betreffende goed wordt dan te veel gebruikt of misbruikt
omdatt het toch (bijna) gratis is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij milieugoederen, zoals
schoonn water, uitputbare hulpbronnen, stilte of een vrij uitzicht. De gevolgen van het
overvloedigee gebruik of het misbruik zijn vaak voor vele anderen naast de gebruiker
merkbaar.. Bij milieugoederen spreken we van vervuiling, uitputting of aantasting,
samengevatt in de term milieuproblemen. Indien deze (negatieve) gevolgen niet
gecompenseerdd worden, hebben economen het over externe effecten. Door deze
effectenn binnen de markt te plaatsen, oftewel door er een prijskaartje aan te hangen,
zijnn voor economen de problemen oplosbaar gemaakt.
Dee vraag is echter hoe een dergelijk prijskaartje wordt bepaald. En daarmee zijn we
aangekomenn bij het onderwerp van dit proefschrift.
ContingentContingent valuation
Binnenn de milieu-economie zijn verschillende methoden in zwang om de waarden van
milieugoederenn in geld uit te drukken. Een methode die vooral in de Verenigde Staten
(VS)) vaak gebruikt wordt, is de contingent valuation methode (CVM). Deze methode
werktwerkt met enquêtes, met daarin informatie over het te waarderen milieugoed, zoals de
veranderingg in kwaliteit of kwantiteit, het betaalmiddel, en de gebruikers van het goed.
Err wordt als het ware een hypothetische markt gecreëerd. Aan de respondenten wordt
gevraagdd hoeveel ze bereid zijn te betalen voor een verbetering in de kwaliteit of de

296 6
hoeveelheidd van een bepaald milieugoed (de betalingsbereidheid), of hoeveel ze bereid
zijnn te accepteren als compensatie in het geval van een verslechtering (de
acceptatiebereidheid).. Het is een directe methode omdat de relatie tussen het te
waarderenn goed en het geldbedrag duidelijk is voor de respondenten.
Dee CVM is -zeker in de VS, maar ook daarbuiten- erg populair. Dit blijkt onder meer uit
dee grote hoeveelheid publicaties waarin de CVM centraal staat. Deze populariteit is
grotendeelss veroorzaakt door ontwikkelingen in de Amerikaanse wetgeving, die
voorziett in de mogelijkheid om financiële schadevergoedingen te eisen in het geval van
ecologischee schade veroorzaakt door vervuiling met olie of andere gevaarlijke stoffen.
Dee CVM heeft tegenwoordig zelfs een wettelijke status als 'geschiktste methode om
ecologischee schade te waarderen'. Het lijkt dan ook geoorloofd om te spreken van een
monopoliepositiee van de CVM onderde monetaire waarderingsmethoden. Er zijn echter
ookk tegenstanders van de methode, en het debat tussen hen en de aanhangers is
nogall fel. Gezien de wettelijke status van de CVM is dat ook wel logisch omdat het
socialee en financiële belang bij het gebruik en misbruik van de methode groot is.
DoelstellingenDoelstellingen van het proefschrift
Eénn van de doelstellingen van dit proefschrift is om het voor en tegen van de CVM
naderr te bestuderen. De belangrijkste doelstelling van dit proefschrift is echter om de
betekeniss van de CVM te relativeren door alternatieve waarderingsmethoden aan te
dragenn en empirisch te testen, die bepaalde CVM-gerelateerde problemen kunnen
ondervangen.. Deze alternatieve methoden dienen niet zo zeer als substituut voor de
CVM,, maar eerder als complement.
Hett is belangrijk om te benadrukken dat het monetair waarderen van milieugoederen
mijnss inziens niet impliceert dat voor alle goederen markten moeten worden gecreëerd
off dat alles verhandelbaar moet worden gemaakt. Het impliceert ook niet dat we in staat
zijnn om een absolute, eenduidige waarde -zeg maar: de waarde- te bepalen, maar wel
datt we in staat zijn de voorkeuren voor een goed bloot te leggen. Ondanks de morele of
religieuzee bezwaren die sommigen tegen het monetair waarderen van milieugoederen
mogenn hebben, is het van groot belang dat deze waarden bepaald kunnen worden. Bij
veell beslissingen over het wel of niet doorgaan van projecten worden immers de voorenn de nadelen tegen elkaar afgewogen in geld. Als een milieugoed geen monetaire
tegenwaardee heeft, kan het goed niet worden opgenomen in een kosten-baten analyse,
waardoorr eventuele milieuproblemen geen invloed hebben op de uiteindelijke
beslissing. .
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TheoretischTheoretisch deel
Hett proefschrift is ingedeeld in twee delen. Het eerste -theoretische- deel bestaat uit
dee hoofdstukken 2, 3 en 4. Het tweede deel is empirisch van aard.
Inn hoofdstuk 2 wordt het theoretische kader van monetaire waardering geschetst. Dit
gebeurtt vanuit het gezichtspunt van de institutionele en de ecologische economie, maar
mett name vanuit het gezichtspunt van de neoklassieke economie omdat de
waarderingsmethodenn op onderdelen hiervan zijn gebaseerd. Zo bouwen de methoden
voortt op neoklassieke begrippen als nut {vergelijkbaar met welvaart, welzijn of geluk)
enn nutsmaximalisatie, en trachten ze zoiets als de compenserende en equivalente
variatiess (dat wil zeggen monetaire equivalenten van nutsveranderingen, weergegeven
doorr gebieden onder de vraagcurven) te bepalen. Dit neoklassieke begrippenapparaat
steuntt op een aantal belangrijke gedragsassumpties.
Err wordt bijvoorbeeld van uitgegaan dat mensen voor alle mogelijke goederen een
kant-en-klaree preferentie hebben (assumptie van 'goed gestructureerde voorkeuren'),
enn dat mensen elk willekeurig paar van goederen A en B kunnen vergelijken
(assumptiee van 'compleetheid'). In de praktijk blijkt echter dat sommige mensen geen
antwoordantwoord kunnen geven op de vraag of 10% meer bos in gebied X in hun ogen ƒ15,waardd is, en dus dat ze geen duidelijke voorkeuren paraat hebben en/of dat ze het
goedd 'extra bos' niet met het goed 'geld' kunnen vergelijken. In beide gevallen wordt
niett voldaan aan de eerder beschreven assumpties. Een andere belangrijke assumptie
iss dat mensen onverzadigbaar zijn (meer van een goed is altijd beter). Uit vele
onderzoekenn blijkt echter dat niet alle respondenten een hogere betalingsbereidheid
hebbenn vooreen hoger voorzieningenniveau van een milieugoed (zoals het redden van
10.0000 in plaats van 1.000 zeehonden bij een olieramp).
Zoo worden in hoofdstuk 2 alle neoklassieke gedragsassumpties kritisch besproken.
Ondankss de kritiek op de neoklassieke gedragstheorie, is het zeker niet de bedoeling
omm de theorie af te schrijven. Ten eerste omdat in vele andere situaties de assumpties
well gelden. Ten tweede omdat we eenvoudigweg geen alternatief hebben: als het doel
iss om monetaire waarden voor milieugoederen te bepalen, dan kunnen we niet buiten
dee neoklassieke theorie om, omdat monetaire waarderingsmethoden hierop gebaseerd
zijn. .
Inn hoofdstuk 3 worden diverse hoofdthema's uit het debat tussen voor- en tegenstanderss van de contingent valuation methode belicht. Veel van deze hoofdthema's
grijpenn terug op de neoklassieke gedragsassumpties.

298 8
Eenn eerste voorbeeld is het bestaan van 'embedding1 effecten, waarbij respondenten
geenn onderscheid kunnen of willen maken tussen pakketten goederen die exact
hetzelfdee zijn op hun voorzieningenniveau na (het schoonmaken van de meertjes in
Frieslandd versus het schoonmaken van alle meertjes in Nederland). Dergelijke effecten
hebbenn onder andere te maken met de hierboven genoemde onverzadigbaarheid van
preferenties.. Een tweede voorbeeld is het bestaan van een duidelijk en groot verschil
tussenn waarderingen op basis van een betalingsbereidheid enerzijds, en een
acceptatiebereidheidd anderzijds. De acceptatiebereidheid blijkt vele malen hoger te
liggen.. Dit wordt het 'endowment' effect genoemd, en het ontstaat als mensen een
goedd dat ze reeds hebben een hogere waarde geven dan wanneer ze hetzelfde goed
nogg niet zouden bezitten (de aversie om bezit te verliezen). Vervolgens is een derde
hoofdthemaa de 'overwaardering' van de werkelijke waarde, die naar voren komt in
onderzoekenn waarin een hypothetische betaling (hoeveel zou u willen betalen?) en een
werkelijkee betaling met elkaar worden vergeleken. Uit de meeste studies blijkt dat het
werkelijkk betaalde bedrag (veel) lager ligt dan het hypothetische bedrag. Tenslotte is er
nogg het hoofdthema 'aggregatieproblemen' dat te maken heeft met het optellen van de
individuelee waarderingen tot een totale maatschappelijke waardering. Om een
dergelijkee optelling mogelijk te maken, is het bijvoorbeeld noodzakelijk om uit te gaan
vann interpersonele vergelijkbaarheid.
Inn hoofdstuk 4 worden drie waarderingsmethoden geïntroduceerd die een mogelijk
alternatieff vormen voor de contingent valuation methode (CVM). Het gaat om de
conjointt meetmethode, de welvaartswaarderingsmethode en de welzijnswaarderingsmethode. .
Dee conjoint meetmethode maakt gebruik van vignetten (kaarten met verschillende
kwalitatievee en kwantitatieve attributen van het goed).

De respondent wordt

achtereenvolgenss gevraagd om een set met verschillende vignetten te rangschikken
vann beste naar slechtste situatie, van een rapportcijfer tussen 1 en 10 te voorzien, en
aann te geven welke van de vignetten acceptabele situaties weergeven. Indien één van
dee attributen een monetaire waarde is, is het in principe mogelijk om een prijs af te
leidenn uit de antwoorden van de respondenten.
Bijj de welvaartswaarderingsmethode wordt aan respondenten gevraagd om zes
inkomensniveauss in te vullen die ze -in hun omstandigheden- vinden corresponderen
mett de kwalificaties 'zeer slecht' tot 'zeer goed'. Door deze niveaus te relateren aan
persoonlijkee en omgevingsvariabelen van de respondent, is het theoretisch mogelijk om
dee invloed van een bepaald milieu-effect op de waardering van het inkomen te bepalen.
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Dee bijbehorende verandering in inkomen om voor het milieu-effect te compenseren kan
dann worden berekend.
Dee derde methode -welzijnswaarderingsmethode-

lijkt veel op de welvaartswaarde-

ringsmethode.. Het grootste verschil is dat de eerste een veel breder concept dan
inkomenspositiess of welvaart waardeert, namelijk welzijn of 'het leven in z'n geheel'. De
doorr de respondenten opgegeven waardering voor hun welzijn wordt gerelateerd aan
persoonlijkee en omgevingsvariabelen. Ook nu is het mogelijk om een inkomenscompensatiee te berekenen in het geval van een welzijnsverandering door een bepaald
milieu-effect. .
Allee drie deze methoden zijn indirecte methoden omdat ze, in tegenstelling tot de CVM,
niett direct vragen naar een waardering maar deze afleiden uit de rangorde,
rapportcijferss of acceptatie van de vignetten, of uit de waardering van de inkomenspositiee of van 'het leven in zijn geheel'. Bovendien vormen alle drie de methoden een
volledigg alternatief voor de CVM in die zin dat ze net als de CVM de totale economische
waardee van een goed kunnen bepalen. Dat wil zeggen dat zowel de waarden die
gerelateerdd zijn aan gebruik van een goed (het fotograferen of eten van een
walvissoort),, als de waarden die niet zijn gerelateerd aan het gebruik (het bestaan van
dee soort an sich) kunnen worden blootgelegd.
Eenn groot voordeel van de drie voorgestelde alternatieven is dat de neiging van
respondentenn tot strategisch gedrag veel minder groot is dan van CVM-respondenten.
Voorr deze laatsten is de relatie tussen het goed en het te betalen bedrag immers direct
zichtbaar,, en men zal een lager bedrag opgeven als men denkt dat anderen wel
betalenn of juist een hoger bedrag als men verwacht daarmee de voorziening zeker te
stellen.. Door de verhullende vraagstelling van de drie alternatieven, is het voor de
respondentt niet goed mogelijk om strategisch in te zetten.
EmpirischEmpirisch deel
Wee zijn nu aangekomen bij het tweede deel van het proefschrift: het empirische deel.
Ditt deel bestaat uit de hoofdstukken 5 en 6, waarin de voorgestelde alternatieve
waarderingsmethodenn worden toegepast in twee empirische studies, respectievelijk de
Uburgg studie en de Schiphol studie.
Uburg Uburg
Uburgg is een toekomstige nieuwe woonwijk die gebouwd zal worden in het Umeer (een
meerr ten oosten van Amsterdam). De bouw van Uburg heeft voor- en nadelen. De
voordelenn hebben voornamelijk te maken met het creëren van extra woonruimte, en de
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nadelenn voornamelijk met het verlies van recreatie- en natuurwaarden in en om het
Umeer.. In het begin van 1997 hebben we een vragenlijst, inclusief waarderingsvragen,
onderr 1.204 Amsterdammers verstuurd. De ene helft van de steekproef ontving
contingentt valuation-vragen en de andere helft conjoint meet-vragen.
Hett praktische doel van het onderzoek is om te bepalen wat de monetaire tegenwaarde
vann het verlies van recreatie- en natuurwaarden is. Op basis van de CVM-steekproef is
dee monetaire waarde van het verlies aan recreatie- en natuurwaarden ƒ8,62 per
Amsterdammerr (ƒ3,4 miljoen voor heel Amsterdam). Op basis van de conjoint meetmethodee is niet zo'n eenduidig antwoord te geven, omdat het antwoord bepaald wordt
doorr de exacte effecten van de bouw van Uburg op de recreatie- en natuurwaarden, en
dezee effecten nu nog niet duidelijk zijn. Indien zowel de variabele recreatie als de
variabelee natuur met 3,85% zouden toenemen door de komst van Uburg, zou de
geschattee monetaire waarde op basis van de conjoint meetmethode gelijk zijn aan het
CVM-resultaatt van ƒ8,62.
Hett theoretische doel is om te bekijken of er veel verschillen zijn tussen de twee
waarderingsmethodenn {CVM versus conjoint meten). De belangrijkste conclusie van het
Uburg-onderzoekk is dat de conjoint meetmethode een zeer bruikbare methode is en op
z'nn minst een belangrijk complement vormt voor de CVM. Een voordeel van de conjoint
meetmethodee ten opzichte van de CVM is dat de eerste methode niet alleen een
monetairee geldwaarde oplevert maar ook inzicht geeft in het relatieve belang van een
bepaaldd attribuut in het vignet (bijvoorbeeld de recreatiemogelijkheden) ten opzichte
vann andere attributen. Een tweede voordeel is de flexibiliteit van het resultaat van de
conjointt meetmethode. Het resultaat is namelijk niet slechts één monetaire waarde,
maarr een vergelijking met enerzijds een monetaire component en anderzijds de te
waarderenn vignetattributen. Hierdoor is een breder inzicht te verkrijgen met vele
mogelijkee monetaire waarden afhankelijk van potentiële veranderingen in de niveaus
vann de te waarderen attributen.
Schiphol Schiphol
Dee tweede empirische studie handelt over de waardering van geluidhinder door
vliegtuigenn in de omgeving van Schiphol. Doordat het vliegverkeer op Schiphol de
laatstee decennia enorm is gegroeid en doordat Schiphol in een dichtbevolkt gebied in
dee nabijheid van Amsterdam tigt, is de geluidhinder een niet weg te cijferen obstakel in
dee politieke en maatschappelijke discussie rond de uitbreiding van Schiphol geworden.
Hett doel van het Schiphol-onderzoek is enerzijds om een prijskaartje voor de
geluidhinderr te bepalen en anderzijds om te bekijken of de drie in dit proefschrift
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voorgesteldee alternatieven voor de CVM bruikbare methoden zijn. Door het grote
gevaarr van strategisch antwoordgedrag in dit geval (geluidhinder is een belangrijke en
bekendee kwestie in de omgeving van Schiphol), is het ons inziens niet eens aan te
radenn om de CVM te gebruiken; we zijn dus min of meer genoodzaakt om de drie
voorgesteldee alternatieven te gebruiken.
Dee welvaartswaarderingsmethode leidt in deze studie niet tot bruikbare resultaten, in
diee zin dat de relatie tussen persoonlijke en omgevingsvariabelen {zoals geluidhinder)
enerzijdss en de waardering van de inkomenspositie anderzijds niet plausibel en/of niet
significantt blijkt te zijn. Er zijn echter geen redenen om aan te nemen dat de methode in
anderee onderzoeken niet tot bruikbare resultaten zou kunnen leiden.
Dee welzijnswaarderingsmethode

blijkt wel zeer bruikbaar en levert significante

monetairee compensaties voor verschillende veranderingen in geluidhindemiveaus.
Bovendienn is het mogelijk om een waarde voor geluidisolatie te bepalen. De
(objectieve)) geluidhinder wordt uitgedrukt in termen van Kosten eenheden (Ke). Het
zelf-gerapporteerdee welzijn wordt gerelateerd aan allerlei -voor dit onderzoek
relevante-- variabelen. Eén van de verklarende variabelen is geluidhinder en een
tweedee is inkomen. De compensaties die we zoeken zijn dan de inkomensveranderingenn die bij verschillende niveaus van geluidhinder nodig zijn om het
niveauu van welzijn gelijk te houden. De compensatiebedragen kunnen gedifferentieerdd worden naar inkomensposities, of indien dat politiek meer aanvaardbaar is,
naarr woonlasten en woonwaarden.
Hett blijkt bijvoorbeeld dat een huishouden met een netto-inkomen van ƒ4.000,- per
maandd en een Ke-belasting van 40 zonder geluidisolatie, een maandelijks compensatiebedragg van ƒ105,43 zou moeten krijgen om op hetzelfde welzijnsniveau te
komenn als een verder identiek huishouden dat leeft met een geluidhinder van 30 Ke.
Opp soortgelijke wijze kan een tarief worden geconstrueerd dat niet uitgaat van het
maandinkomenn maar van de woonlasten en de vraagprijs van het huis. We vinden
dann bijvoorbeeld dat een gezin, dat woont in een niet-geïsoleerd huis van ƒ400.000,mett woonlasten van ƒ1.500,- per maand, voor een verhoging van de geluidhinder
vann 20 naar 30 Ke zou moeten worden gecompenseerd met een maandelijks bedrag
vann ƒ357,62.
Uitt onze steekproef schatten we dat de totale subjectieve waarde van een compensatieprogramma,, gegeven de staat van isolatie, bij een ondergrens van 35 Ke zou
leidenn tot een totaal benodigd bedrag van ƒ3,75 miljoen per jaar, overeenkomend
mett een (tegen 5%) gekapitaliseerde waarde van ca. ƒ75 miljoen.
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Inn deze studie levert de conjoint meetmethode ook plausibele en significante
resultatenn op. Doordat het attribuut 'geluidhinder door vliegtuigen' echter niet in
termenn van Kosten-eenheden is opgenomen -dat zouden de meeste respondenten
immerss niet kunnen interpreteren- is het niet mogelijk gebleken om via de conjoint
meetmethodee een prijs per Ke vast te stellen. Desalniettemin genereert de conjoint
meetmethodee interessante resultaten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een tegenwaardee te bepalen van het stopzetten van nachtvluchten. Het blijkt dat mensen
bereidd zijn om 57,1% extra te betalen aan woonlasten of huur. Bovendien geeft de
studiee aan dat er een veel minder zwaar gewicht zou moeten worden gehangen aan
geluidoverlastt door vliegtuigen gedurende de nacht dan de huidige nachtstraffactoren
systematiek,, die wordt gebruikt in de berekening van Ke-niveaus, veronderstelt.
Conclusie Conclusie
Uitt de empirische onderzoeken komt naar voren dat het zeer wel mogelijk is om voor
allerleii goederen een monetaire waarde te bepalen met andere methoden dan de
contingentt valuation methode.
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