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Nederland staat voor ingrijpende 
beslissingen. Het kabinet heeft 
een reeks van ambitieuze projec
ten op stapel gezet ter verster
king van de infrastructuur. Alles 
bij elkaar opgeteld ligt er voor 
zo'n 1 oo miljard aan plannen op 
tafel voor de periode tot 2 o 1 o. In 
vergelijking met het nationale 
inkomen komt het neer op een 
extra investering van zo'n 1 pro
cent per jaar. Dit is een forse im
puls. Gezien de uitdagingen waar 
Nederland in de volgende eeuw 
voor komt te staan (milieu, ver
grijzing, toenemende internatio
nale concurrentie), lijkt extra 
aandacht voor de economische 
structuur niet onverstandig. De 
cruciale vraag is echter of de 
voorgenomen grootschalige pro
jecten wel het juiste middel is om 
de groei te stimuleren. 

Het grootste deel van de 
plannen heeft betrekking op de 
'harde' infrastructuur, dat wil 
zeggen wegen, railverbindingen 
en uitbreiding van de luchthaven 
infrastructuur. De toon bij deze 
herinrichting van Nederland 
wordt duidelijk gezet door het 

• Ministerie van Verkeer en W a
terstaat. Het kleine bedrag dat is 
gereserveerd voor de kennisin
frastuctuur ( 1 à 2 miljard) valt in 
het niet bij de overdaad aan gel
den voor wegen, railverbindin
gen en vliegvelden. Voor een 
deel vormen de investeringen 
een hoogst noodzakelijke inhaal
slag, die nodig is om de in het 
verleden opgelopen achterstand 
goed te maken. Het meeste geld 
is echter bestemd voor nieuwe 
projecten, die de economie moe
ten voorbereiden op de eenen
twintigste eeuw. De plannen van 
het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat berusten op twee pij
lers: de Rotterdamse haven en de 
luchthaven Schiphol. Samen vor-
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men deze twee mainports het 
hart van 'Nederland Distributie
land'. Hiermee wordt gekozen 
voor een zeer specifieke en trans
port-intensieve invulling van de 
toekomst voor Nederland. 

lrifrastructuur en economische 

a roei 
De investeringen in infrastruc
tuur zijn in de jaren tachtig aan
zienlijk teruggelopen, van ge
middeld 3 procent van het natio
naal inkomen in de jaren '7o tot 
ruim 1 procent rond 1990. Voor 
een belangrijk deel hangt dit 
samen met de voltooiing van de 
Delta-werken en daarna de 
IJselmeerpolders. Maar ook de 
investeringen in wegen, railver
bindingen en dergelijke zijn in 
die periode gedaald. Op een aan
tal punten zijn hierdoor knelpun
ten ontstaan (zie de files en de 
problemen bij de Ns), die hoog
nodig opgelost moeten worden. 
Het is echter een misverstand om 
te denken dat alle investeringen 
in infrastructuur automatisch tot 
meer economische groei leiden. 
In de economische theorie is in 
de afgelopen jaren uitvoerig in
ternationaal onderzoek verricht 
naar het verband tussen investe
ringen in infrastructuur en eco
nomische groei, en de resultaten 
hiervan zijn ronduit teleurstel
lend. I Er blijkt geen significant 
verband te bestaan tussen inves
teringen in infrastructuur en eco
nomische groei. Ook leveren in
vesteringen in infrastructuur 
geen extra werkgelegenheid op 
en trekken zij geen particuliere 
investeringen aan. Recent onder
zoek voor Nederland (onder an
dere door het Centraal Planbu
reau) bevestigt deze negatieve 
conclusies. 2 Ook onderzoek naar 
het verband tussen infrastructuur 
en regionale ontwikkeling levert 
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weinig op. De onderzoeksresultaten lijken zelfs te 
wijzen op een 'ontkoppeling' van economische 
groei en infrastructuur sinds het begin van de jaren 
tachtig. Voorzover er nog sprake was van een ver
band tussen infrastructuur en economische groei, is 
in de loop van de jaren '8o verdwenen. Mogelijk 
hangt dit samen met de verandering in het beleid, 
dat nu minder op (regionale) ontwikkeling en meer 
op het wegnemen van knelpunten is gericht. 

Investeringen in infrastructuur dragen wel bij 
aan de efficiëntie van de productie: een goede infra
structuur heeft een gunstig effect op de (transport) 
kosten van bedrijven. Hierbij geldt echter de wet 
van de afnemende meeropbrengsten: Investeringen 
zijn zeer lonend wanneer er een tekort aan infra
structuur bestaat (zich uitend in congestie en files), 
maar voorbij een zeker punt neemt de effectiviteit 
sterk af. Extra infrastructuur trekt niet vanzelf eco
nomische activiteit aan. De ervaring met de (eerste) 
Maasvlakte is in dit verband illustratief: twintig jaar 
na de aanleg in 1968 was nog slechts een kwart van 
het beschikbare terrein in gebruik. En zo zijn er tal 
van andere voorbeelden. 

Grote projecten 
Infrastructuur is een breed begrip. Het omvat 
zowel de 'harde' infrastructuur (wegen, spoorlij
nen, (lucht)havens) als ook de 'zachte' infrastruc
tuur, zoals de beschikbare technologie, kennis en 
informatie-voorzieningen. In de publieke discussie 
wordt het begrip infrastructuur vaak verengd tot de 
harde infrastructuur. Belangrijke kenmerken van 
infrastructuur zijn dat het fysiek aan een land 
gebonden is en dat het door vele bedrijven en per
sonen wordt gebruikt. Infrastructuur dient als een 
'input' voor een breed scala van activiteiten. Een 
goede wegen-infrastructuur vermindert de reistij
den voor personen en verlaagt de transportkosten 
voor bedrijven. Ook goede informatievoorziening 
en communicatie-mogelijkheden vergroten de effi
ciëntie van bedrijven. Investeringen in infrastruc
tuur dragen op deze manier over een brede linie bij 
aan de concurrentiepositie van Nederlandse onder
nemingen. 

Vaak wordt infrastructuur 'gratis' door de over
heid aangeboden. Gebruikers hoeven niet te beta
len voor het gebruik van de voorzieningen, zoals 

1 . Zie ook de bijdrage van J. E. Sturm 
en J. de Haan in dit nummer. 
2. Zie ookj.E. Sturm, Public Capita! 

wegen en vaarwegen. De kosten worden betaald uit 
de algemene middelen (de belastingen). Infrastruc
tuur wordt traditioneel wel tot de taken van de 
overheid gerekend. Dit hangt samen met het pu
blieke-goed-karakter van infrastructuur: Tot een 
zekere grens is het gebruik ervan niet rivaliserend; 
velen kunnen er tegelijk gebruik van maken. Pas bij 
intensief gebruik ontstaat congestie en wordt het 
gebruik wel rivaliserend. Daarnaast is het vaak
technisch gezien - lastig om de kosten direct aan de 
gebruikers in rekening te brengen. Tolheffing op 
wegen en vaarwegen is een kostbare aangelegen
heid, zeker bij een wijdvertakt stelsel van (vaar) 
wegen. Dit was een extra reden om infrastructuur 
als een publiek goed aan te bieden. Deze voorzie
ningen leveren voor de overheid geen direct rende
ment in geld op. De investeringen zullen zichzelf 
daarom nimmer terugverdienen. Dit is geen be
zwaar, zolang zij maar voldoen aan het criterium 
dat de maatschappelijke baten (de lagere transport
kosten, kortere reistijden) opwegen tegen de maat
schappelijke lasten (de investeringen). 

Bij de grote infrastructurele projecten zoals die 
nu op stapel staan, ligt de zaak geheel anders. Het 
gaat hier niet om zuivere overheidsvoorzieningen, 
maar om voorzieningen die via de markt worden 
aangeboden. De gebruikers van de HSL, de Betu
welijn en Schiphol zullen een kaartje moeten kopen 
voor hun vervoer. De bedrijven die zich op de 
Maasvlakte I I willen vestigen, betalen voor de 
grond. De baten komen dus niet terecht bij de 
gebruikers, maar bij de ondernemingen die de 
voorzieningen exploiteren, de spoorwegmaat
schappijen (Betuwelijn en H s L) en de luchthaven 
Schiphol (via de landingsrechten en dergelijke) . 
Investeringen in deze projecten kunnen in beginsel 
gewoon beoordeeld worden op hun geldelijke ren
dement. De maatschappelijke waarde ervan kan 
wordt afgemeten aan de prijs die de gebruikers er 
voor willen betalen. Subsidiëring van deze projec
ten is niet nodig; het is zelfs ongewenst omdat het 
tot een te groot gebruik ervan zal leiden . (Dit staat 
los van de vraag of de overheid als financier deel
neemt in het project). 

Het is opvallend dat voor elk van de voorgenomen 
grote projecten in Nederland een fors beroep 

Spending: Development and Impact, 
proefschrift, Rijksuniversiteit 
Groningen, '997· 
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wordt gedaan op publieke middelen. De Betuwe
lijn, de HsL-lijnen, de Maasvlakte 11 en ook de uit
breiding van de luchthaven Schiphol worden voor
zien van miljarden-injecties door het Rijk. Het gaat 
om een ongekende stroom van subsidies, deels in 
de vorm van geld en deels in natura. De bedrijven 
die het meest van de plannen profiteren zijn de con
taineroverslag in Rotterdam en de N v Schiphol, de 
KLM en andere luchtvaartmaatschappijen in Am
sterdam. Het is een misvatting om te denken dat 
deze projecten een bijdrage leveren aan de publieke 
infrastructuur. In tegendeel, zij leiden juist tot een 
nog grotere vraag naar vervoer. De druk op de 
publieke infrastructuur zal hierdoor nog verder 
toenemen. De files rond Schiphol zijn hiervan het 
dagelijkse bewijs. 

Onder het vaandel van verbetering van de 
infrastructuur wordt in feite een omvangrijk stimu
leringsprogramma ontworpen voor een specifieke 
sector, namelijk de transport- en distributiesector. 
Via een achterdeur wordt een vorm van sector
structuurbeleid ingevoerd, dat sinds de jaren '7o 
taboe is geweest. De transport- en distributiesector 
wordt tot speerpunt van de Nederlandse economie 
verheven. Waarom wordt juist deze sector uitge
kozen? En waarom is het noodzakelijk om deze sec
tor zo omvangrijk te subsidiëren? 

Waarom subsidieert de overheid de Betuwelijn en 
Schiphol? 

Voor de steunverlening aan de grote projecten 
• worden uiteenlopende motieven gegeven. Bij de 

Betuwelijn en de HsL-lijnen wordt gewezen op de 
gunstige effecten voor het milieu. Door het railver
voer te subsidiëren kan het weggebruik en het 
vliegverkeer worden ontlast. Het milieu-argument 
gaat echter niet op voor de Maasvlakte en de lucht
haven Schiphol. Hier ligt een extra heffing meer 
voor de hand dan subsidiëring. Waarom wordt dan 
toch een injectie gegeven van overheidsmiddelen? 
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat deze 
investeringen zich voor de overheid zullen terug
verdienen. Voor de Maasvlakte zeker niet, en ook 
van de N v Luchthaven Schiphol mag de overheid 
niet rekenen op extra winstuitkeringen van beteke
nis (zelfs ondanks het feit dat aan Schiphol een 
locaal monopolie wordt verstrekt). 

Toch neemt de overheid ook bij deze projecten 
een belangrijk deel van de kosten voor zijn reke
ning. Zonder deze bijdrage zouden deze projecten 

geen doorgang vinden, althans niet in deze omvang, 
en zeker niet wanneer de negatieve milieu-effecten 
ingecalculeerd zouden worden. De centrale vraag is 
waarom de overheid deze projecten toch financieel 
en door regelgeving ondersteunt. De economische 
theorie biedt verscheidene argumenten voor de 
overheid om bepaalde activiteiten te subsidiëren, 
ook wanneer deze bedrijfseconomisch gezien niet 
rendabel zijn, onder andere: 

positieve externe effecten: Het project kan bij
voorbeeld kennis opleveren die ook nuttig is 
voor andere bedrijven. Er kunnen zich syner
gie-effecten voordoen, doordat bedrijven ge
bruik maken van gemeenschappelijke voorzie
ningen in de sfeer van scholing en dergelijke. 
Ook kunnen bedrijven van elkaar profiteren 
doordat werknemers hun kennis van het ene 
bedrijfkunnen meenemen naar het andere. 
schaalvoordelen en/ of 'sunk cost' (eenmalige 
vaste kosten), waardoor projecten pas bij een 
bepaalde omvang rendabel worden. 
vraagexternaliteiten: Wanneer particuliere 
investeringen door coördinatieproblemen ach
terblijven, kunnen overheidsinvesteringen een 
initiërende en leidende rol vervullen. 
marktverstoringen: Het project kan een gunstig 
effect hebben op bepaalde inefficiënte markten 
doordat bijvoorbeeld de internationale concur
rentie wordt bevorderd. 

Dit zijn allemaal factoren waardoor het marktme
chanisme tekort schiet en die reden kunnen vormen 
voor de overheid om activerend en stimulerend op 
te treden. Helaas wordt de economische argumen
tatie zelden in deze termen gevoerd. Een economi
sche onderbouwing van de projecten op grond van 
bovenstaande argumenten ontbreekt geheel. 

Wie prefiteert van de subsidie? 
Een goede transportinfrastructuur levert een bij
drage aan de efficiëntie van bedrijven door reductie 
van de reis- en transportkosten. Gegeven het gene
rieke karakter van transportdiensten zullen vele 
bedrijven en consumenten hiervan profiteren. In 
dit opzicht is het effect van verbetering van de 
infrastructuur vergelijkbaar met een verlaging van 
de loonkosten van bedrijven door verlaging van de 
lasten op arbeid. Beide maatregelen hebben echter 
wel een ander effect op de sectorstructuur. Lasten-
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verlichting op arbeid is vooral gunstig voor arbeids
intensieve bedrijven; een efficiënte transportinfra
structuur levert vooral voordeel op voor bedrijven 
die veel gebruik maken van (internationale) trans
porten. Verbetering van de luchthaven-infrastruc
tuur is gunstig voor distributiecentra, congrescen
tra, de toeristen-sector, en vanzelfsprekend de 
luchtvaartmaatschappijen (KLM) zelf. Ook consu
menten die relatief veel naar het buitenland reizen, 
profiteren, evenals de vele transito-passagiers uit 
het buitenland. Van de Betuwelijn en de Maasvlakte 
II zullen de containeroverslag en vooral de afue
mers in het Duitse achterland profiteren. Het gaat 
dus om een relatieve bevoordeling van de interna
tionaal opererende bedrijven die veel van het 
Nederlandse transport gebruik maken. 

Strateeische 1Jecten 
Vaak wordt gewezen op het strategische belang 1 an 
de investeringen, vooral ter versterking van de 
positie van Nederland als distributieland. De rand
stad als distributie-centrum is één van de pijlers van 
de internationale concurrentiepositie van Neder
land. Deze wordt echter bedreigd door de ver
schuiving van economische activiteit naar het hart 
van Europa. Overheidsinterventie is nodig om de 
mainportfuncties van de randstad te behouden en te 
versterken, zo luidt de redenering. Vanuit econo
misch gezichtspunt zou overheidsingrijpen gemoti
veerd moeten worden op basis van de eerder 
genoemde argumenten, zoals schaalvoordelen, 
externe effecten, en dergelijke. Helaas, worden de 
(vermeende) strategische effecten vaak vooral in 
retorische zin gebruikt. 

Het feit dat de Randstad in het verleden een 
belangrijke positie als doorvoer-centrum heeft ver
overd is op zich geen voldoende reden om in de toe
komst ook aan die functie vast te houden. Uit niets 
is duidelijk dat de transport- en distributiesector bij 
uitstek geschikt is om als vliegwiel te fungeren voor 
de Nederlandse economie. De keuze om het beleid 
juist op deze sector te richten is in ieder geval niet 
gebaseerd op economische analyse. Technologisch 
is deze sector tamelijk traditioneel en de productie 
is eerder laagwaardig dan hoogwaardig. De investe
ringen in Mainport Rotterdam zijn hoofdzakelijk 
defensief: behoud van de positie ten opzichte van 

meer dynamische en hoogwaardiger havens als 
Antwerpen en Hamburg. In de luchtvaart zit meer 
groeiperspectief, maar door de internationale con
currentie en grote overheidsbemoeienis zijn de 
marges hier uiterst klein. Het gokken opdeK LM als 
world carrier is als investeringsstrategie riskant. De 
KLM is te klein om zelfstandig een world carrier te 
kunnen worden. Een fusie is vroeg oflaat onvermij
delijk. Bovendien is Schiphol te klein om als zelf
standige thuisbasis voor een world carrier te funge
ren, zelfs bij 6o miljoen passagiers. Ondanks de 
recente groei is de positie van Schiphol nog zwak in 
vergelijking met de gevestigde luchthavens (Parijs, 
London, Frankfurt). Zo is het Schiphol nog steeds 
niet gelukt om een tweede main carrier aan te trek
ken. Schiphol is volledig afhankelijk van de KLM; op 
termijn vormt dit een wankele basis. Juist in deze 
internationaal georiënteerde wereld moet men 
ervoor waken om zich op sleeptouw te laten nemen 
door gevoelens van nationale trots. Nationale trots 
is uit economisch oogpunt een slechte raadgever, 
die zoals bekend duur kan uitpakken. 

Het doel van de operatie is dat Schiphol main
port wordt. Het is echter niet duidelijk wat dit pre
cies inhoudt. Zelfs het idee van mainport-ontwik
keling als zodanig staat ter discussie. Het is geens
zins duidelijk dat het systeem van hub-and-spoke met 
enkele grote mainports, dat in de afgelopen 1 o jaar 
in de Verenigde Staten succesvol is geweest, ook 
het systeem van de toekomst voor Europa is. Des
kundigen wijzen op een tegengestelde beweging 
van homogemsering in de bereikbaarheid via het 
luchtvaartsysteem in Europa. Dit zou juist leiden 
tot een fijn net van min of meer gelijkwaardige 
luchthavens.3 Het mainport-concept voor Schiphol 
fungeert in Nederland vooral als een politiek con
cept; het belang ervan in Den Haag lijkt groter dan 
in het hoofdkantoor van de N v Luchthaven Schip
hol. 

Het is de vraag of de geografische ligging van 
Nederland nog steeds een comparatief voordeel is 
ten opzichte van andere landen in Europa. Het cen
trum van economische activiteit verplaatst zich 
steeds meer naar het midden en zuiden van Europa. 
Met aan twee kanten zee ligt de randstad in feite 
nogal excentrisch. Voor de ene mainport 

3. P. Rietveld, Drie mainportsystemen 
voor de Nederlandse luchtvaart, ESB, 

2 juli 1997. 
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(Rotterdam) is de ligging aan zee gunstig, voor de 
andere (Schiphol) niet. Waaraan kan de luchthaven 
Schiphol een structureel voordeel ontlenen ten 
opzichte andere luchthavens in Europa? Dit is de 
werkelijke strategische vraag voor investeringen in 
de nationale luchthaven-infrastructuur. Tot nu toe 
vormde de geringe milieu-belemmeringen en de 
ruimte voor groei één van de sterke punten van 
Schiphol.4 Nu de milieugrenzen bereikt zijn en het 
einde van de groei van de luchthaven in zicht is, ver
dwijnt dit voordeel. Het enige voordeel dat een lig
ging aan zee op lange termijn zou kunnen bieden, is 
als de druk op het vliegverkeer in Europa zo groot 
zou worden dat een uitweg gezocht moet worden 
richting zee. In dat geval zou het nadeel van de lig
ging bij zee toch wel eens een voordeel kunnen zijn . 
Zeker wanneer de eisen aan de leefomgeving stren
ger worden en de weerstand tegen de overlast van 
luchthavens zal groeien. Of het nu al mogelijk is om 
in Nederland een rendabele luchthaven in zee te 
creëren, betwijfel ik. Het vliegverkeer is interna
tionaal gezien geen 'cash cow'. De winstmarges zijn 
nog veel te laag en de expansie-mogelijkheden 
elders (De Gaulle, Brussel, Berlijn, etcetera) nog 
lang niet uitgeput. 

Aantrekken van buitenlandse onderneminaen 

Bij de strategische effecten wordt vaak gewezen op 
de betekenis van de luchthaven voor het aantrekken 
van buitenlandse ondernemingen. Uit onderzoek 
staat vast dat de aanwezigheid van een luchthaven 

• inderdaad de aantrekkelijkheid van een regio als 
vestigingsplaats verhoogt. Het is echter verre van 
evident dat hierdoor ook de nationale welvaart 
wordt vergroot. Ook buitenlandse ondernemingen 
leggen immers beslag op schaarse binnenlandse 
productiefactoren, zoals arbeid, ruimte en milieu. 
In het voorafgaande hebben wij al besproken of de 
werkgelegenheidseffecten per saldo welvaartswinst 
opleveren. Indien dat niet het geval is, gaat de extra 
werkgelegenheid bij de internationale bedrijven ten 
koste van de werkgelegenheid bij andere (binnen
landse) bedrijven. Om aannemelijk te maken dat de 
welvaart toeneemt, moet men aantonen dat de 
internationale ondernemingen per saldo een hogere 
productiviteit van arbeid kennen (door een superi
eure technologie), of dat er bijvoorbeeld extra po
sitieve kennis-spillovers mogen worden verwacht. 

Werkaeleaenheid een sle~hte maatstif 
In het publieke debat wordt grote nadruk gelegd op 
de werkgelegenheidseffecten van de grote projec
ten. De voorstanders van een project rekenen vaak 
de prachtigste plaatjes voor over het aantal bknen 
dat het project zal opleveren. Naast de directe 
werkgelegenheidseffecten, die aan het project zelf 
verbonden zijn, wijst men ook graag op de gunstige 
effecten voor andere sectoren, de extra afzet voor 
de toeleveranciers (de 'achterwaartse effecten' of 
'backward linkages') en de gunstige effecten voor 
de gebruikers (de 'voorwaartse effecten' of 'for
ward linkages'). Opgeteld komt men vaak tot enor
me aantallen arbeidsplaatsen die aan het project 
verbonden zijn. 

Deze benadering gaat uit van een 'multiplicator' 
mechanisme: de extra productie en werkgelegen
heid in de ene sector lokt indirect ook meer werk
gelegenheid en productie in andere sectoren uit. 
De diverse rapporten van onderzoeksbureaus (sEo, 
N EI, Buck) bieden fraaie illustraties van dergelijke 
berekeningen. Een dergelijke partiële benadering is 
hier echter ongeoorloofd. De berekeningen gaan 
geheel aan voorbij aan het feit dat de projecten 
beslag leggen op schaarse middelen. De hoeveel
heid ruimte, arbeid en milieu in Nederland zijn uit
eindelijk beperkt. Dit betekent dat extra middelen 
voor de ene sector vroeg of laat ten koste moeten 
gaan van de beschikbaarheid ervan voor andere sec
toren . Een frappant voorbeeld biedt het ruimtebe
slag door Schiphol: voor de luchthaven moet een 
aanzienlijk gebied worden gereserveerd waarbin
nen extreme geluidshinder optreedt (de 35 Ke con
tour); dit gebied kan daardoor niet gebruikt wor
den voor nieuwe woningbouw. Onlangs heeft het 
CPB becijferd dat hiermee een beslag op ruimte 
wordt gelegd ter waarde van meer dan 2o miljard 
gulden. Dit is meer dan alle investeringen op het 
Schiphol terrein bij elkaar. 

Behalve op ruimte, leggen de projecten ook 
beslag op overheidsmiddelen. Meer investerings
ultgaven door de overheid, betekent dat minder 
geld beschikbaar is voor lastenverlichting. Indirect 
gaan zo de subsidies voor de ene sector ten koste 
van de groei in andere sectoren. Hetzelfde geldt 
voor de beschikbaarheid van 'milieu-gebruiksruim
te' en werkgelegenheid. Stimulering van de ene 
sector leidt tot verdringing van activiteiten elders in 

4· Zie Inventarisatie Economische 
Effecten, PMMS·NEl, december '993· 
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de economie. De omvang van de werkgelegenheid 
op zich is daarom een slechte maatstaf voor de wen
selijkheid van projecten. Het aantal arbeidsplaatsen 
zegt meer over de omvang van een project dan over 
de wenselijkheid. Het gaat niet om arbeidsplaatsen, 
maar om rendabele arbeidsplaatsen. Het volgende 
voorbeeld geeft aan tot welke vreemde conclusies 
de nadruk op werkgelegenheid kan leiden: voor de 
keuze van een locatie voor een uitbreiding van 
Schiphol heeft het ministerie opdracht gegeven om 
zes locaties te onderzoeken, en daarbij vooral te let
ten op de werkgelegenheidseffecten. In de analyse 
komt de locatie in de Peel (Noord Brabant) er qua 
werkgelegenheid het gunstigst van af. Deze locatie 
levert de meeste werkgelegenheid op (direct 
effect). De reden is echter niet dat de economische 
omstandigheden daar zo bijzonder gunstig zijn. 
Integendeel: de omvangrijke werkgelegenheid is 
het gevolg van de ongunstige ligging, waardoor de 
productiviteit van de luchthaven laag is. Het grote 
werkgelegenheidseffect duidt hier dus op inefficiën
tie en is dus juist een reden om deze locatie niet te 
kiezen .S 

Het c PB en werkselesenheid 
De voorstanders van de grote projecten rekenen 
liefst alle directe en indirecte werkgelegenheids
effecten volledig mee. Men gaat daarbij geheel 
voorbij aan knelpunten in het arbeidsaanbod. 
Tegenover deze partiële benadering, staat de 
macro-economische benadering, die wel rekening 
houdt met de gevolgen voor de arbeidsmarkt als 
geheel. De knelpunten in het arbeidsaanbod zijn 
belangrijker naarmate de arbeidsmarkt beter werkt 
en de werkloosheid kleiner is . Bij omvangrijke 
Keynesiaanse werkloosheid zullen knelpunten zich 
niet snel voordoen, maar dat ligt anders bij een 
goed werkende arbeidsmarkt waar vraag en aanbod 
met elkaar in evenwicht zijn. Om de werkgele
genheidseffecten te kunnen beoordelen moet men 
dus inzicht hebben in de aard en oorzaken van de 
werkloosheid. Daarbij gaat het bovendien om de 
arbeidsmarktsituatie in de toekomst; de meeste 
projecten worden immers pas over 5 à 1 5 jaar ope
rationeel. Van omvangrijke Keynesiaanse werk
loosheid is in Nederland reeds lang geen sprake 
meer. Meer en meer wordt duidelijk dat de knel-

punten zich in belangrijke mate aan de aanbodzijde 
voordoen. 

Met dergelijke verdringingseffecten wordt in de 
macro-economische berekeningen van het CPB wel 
rekening gehouden. Maar er zijn aanwijzingen dat 
ook de CPB berekeningen een overschatting inhou
den van de werkgelegenheidseffecten. Het Athena
model dat ten grondslag ligt aan de berekeningen 
van het c PB, gaat uit van een in wezen Keynesiaanse 
arbeidsmarkt. Er wordt veronderstelt dat een ver
groting van de vraag naar arbeid (door bijvoorbeeld 
uitbreiding van Schiphol) zich in eerste instantie 
volledig vertaalt in extra werkgelegenheid. Het ini
tiële effect wordt extra vergroot door de multipli
cator-effecten op andere sectoren. Pas na verloop 
van tijd vindt een reactie op de arbeidsmarkt plaats 
in de vorm van loonstijgingen; op den duur vindt 
hierdoor geleidelijk verdringing plaats van werkge
legenheid elders. Uiteindelijk, na vele jaren zal het 
initiële effect hierdoor weer teniet worden gedaan. 
De snelheid waarin deze verdringing plaats vindt, 
hangt af van de werking van de arbeidsmarkt. Hoe 
beter de arbeidsmarkt werkt, des te sneller passen 
de lonen zich aan en des te sterker zal de verdrin
ging van werkgelegenheid elders zijn. Het netto 
effect op de werkgelegenheid is dan kleiner en kort
stondiger . Dit wordt treffend geïllustreerd door de 
cPB-berekeningen voor Schiphol. In het m eest 
optimistische scenario (Ba faneed Growth), volgens 
welk de economie na 2ooo zal worden gekenmerkt 
door lage werkloosheid en een soepele arbeids
markt, blijft van de directe werkgelegenheidsim
puls slechts de helft over. In het pessimistische sce
nario (Global Sh!ft) met hoge werkloosheid en een 
starre arbeidsmarkt is het totale werkgelegen
heidseffect veel groter . Dankzij de multiplicator
effecten is het totale effect zelfs 5o procent groter 
dan het directe effect. In het midden-scenario 
(European Renaissance) is er een gering positief mul
tiplicator-effect vanzo'n 5 procent. 

Deze Keynesiaanse modellering van de arbeids
markt staat al langere tijd aan kritiek bloot. Niet 
alleen ontwikkelt de werkgelegenheid zich in 
Nederland veel gunstiger dan in de prognoses is 
aangenomen, maar ook raakt men er steeds meer 
van overtuigd dat de knelpunten op de arbeids
markt zich vooral aan de aanbodzijde voordoen. 

s. Buck/N Er, Ruimtelijk-economische 
verkenning van de toekomstige Neder
landse luchthaven infrastructuur; 
Samenvattend rapport, Nijmegen/ 
Rotterdam, september 1997. 
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Het is moeilijk vol te houden dat de werkloosheid 
nog steeds het gevolg is van starre lonen in 
Nederland. De snelle groei van het aantal onvervul
de vacatures geeft duidelijk aan dat het probleem 
niet aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt ligt. Een 
recent onderzoek bevestigt dat in de CPB-modellen 
de flexibiliteit van de arbeidsmarkt ernstig wordt 
onderschat. 6 Fluctuaties in de werkgelegenheid 
blijken nauw samen te hangen met fluctuaties in het 
aanbod; dat is in tegenspraak met de Keynesiaanse 
modellering door het CPB. 

Dit onderzoek kan dramatische gevolgen heb
ben voor de rendementsberekeningen van de grote 
projecten. Het feit dat de CPB berekeningen be
trekkelijk gunstige uitkomsten opleveren voor het 
maatschappelijke rendement is immers volledig te 
danken aan de optimistische raming van de werkge
legenheidseffecten. In concreto, wanneer bijvoor
beeld in het Europeon Renaissance scenario de ver
dringing 5o procent zou bedragen, zoals in het 
Balanced Growth scenario, dan blijft van het ver
wachte werkgelegenheidseffect van Schiphol 
Mainport van 24.ooo arbeidsplaatsen slechts 
I I .400 arbeidsplaatsen over. De welvaartswinst zal 
dan navenant lager uitvallen. Dit is nogmaals een 
waarschuwing dat werkgelegenheid niet een maat
staf mag zijn voor overheidsinvesteringen.7 Over
heidsinvesteringen moeten in eerste instantie 
beoordeeld worden op hun rendement. Op de 
vraag of een project gewenst is, kan alleen een 
maatschappelijke kosten-baten analyse antwoord 

'geven. Aan berekeningen van de werkgelegen
heidseffecten heeft men weinig. Voor het arbeids
marktbeleid zijn overheidsinvesteringen een te bot 
en te duur instrument. De grote projecten moeten 
worden beoordeeld op hun eigen merites. 

Risico's, rendement en lif 

Werd bij de eerste projecten nog gezocht naar een 
onderbouwing door berekeningen van het Centraal 
Planbureau, momenteellegt men, nu de economi
sche onderbouwing steeds moeilijker blijkt te zijn, 
de nadruk op 'visie' en 'lef'. Stilzwijgend lijkt men 
van het motto uit te gaan: 'Baat het niet, dan 
schaadt het niet.' Maar dat is een gevaarlijke mis
vatting. Verspilling van overheidsgelden schaadt 
wel degelijk: niet alleen gaat het ten koste van de 

6 . L. Broersma, J. Koeman en 
C.N. Teulings, Arbeidsaanbod en 
Werkgelegenheid, ESB, 5 november 
1997 · 

inkomens van de burgers, maar ook de productie in 
andere sectoren zal eronder lijden. Vaak vergeet 
men ook dat nieuwe infrastructuur blijvend kosten 
met zich mee brengt. De initiële investeringen vor
men slechts een deel van de totale kosten. 
Infrastructuur brengt jaarlijks grote onderhouds
en exploitatiekosten met zich mee. Niet voor niets 
worden wegen, railverbindingen en dergelijke in 
I o - 2 5 jaar afgeschreven. 

Een extra risico vloeit voort uit de onomkeer
baarheid van de investeringen. Beslissingen over 
infrastructuur leggen voor vele decennia, soms 
eeuwen de ruimtelijke indeling vast. Een foute 
beslissing heeft daardoor langdurig gevolgen. 
Bovendien is het politiek en bestuurlijk vaak erg 
moeilijk om op beslissingen terug te komen, wan
neer de projecten in volle gang zijn. De overheid 
rangeert zichzelf daardoor in een kwetsbare positie. 
Omdat de kosten al gemaakt zijn, is men vaak wel 
gedwongen om verder te gaan. Er is sprake van een 
hold-up probleem. Wanneer de onderliggende in
frastructuur er eenmaal ligt, en de kosten door de 
overheid zijn gemaakt, is de onderhandelingspositie 
ten opzichte van de exploitanten en gebruikers 
zwak. De recente discussies rond Schiphol vormen 
hiervan een treffende illustratie. De overheid 
wordt onder enorme druk gezet om de milieu
grenzen op te rekken . Anders komt het doel van 
mainport in gevaar en zouden de gebruikers (inclu
sief KLM) wel eens voor een andere luchthaven 
kunnen kiezen, zo luidt het dreigement. (Dat de 
KLM allang op zoek is naar een tweede thuishaven 
in Europa, wordt hierbij gemakshalve even verge
ten.) Wie A zegt moet ook B zeggen, ook als men 
dat van te voren niet van plan was. Dit maakt uitga
ven voor dit soort projecten voor de overheid tot 
een extra dure en riskante aangelegenheid . 

Met risico wordt in de huidige berekeningen in 
het geheel geen rekening gehouden. Als norm voor 
het rendement wordt een rendementseis van 5 pro
cent gehanteerd. Er wordt geen rekening gehouden 
met een risico-premie, terwijl een opslag van 5 à I 5 
procent op zijn plaats zou zijn . Voorzover ook de 
overheid bijdraagt in de financiering van het project 
moet daarenboven ook rekening worden gehouden 
met nadelige consequenties van de hogere belastin
gen voor de economie als geheel. 

1· Zie ook A.C.P. Verster, Kadernotitie 
Economisch Evaluatie Onderzoek TN Lt, 

NEt , augustus 1997 . 
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Milieu en oeloifwaardiaheid 
Bij beslissingen over de toekomst van de luchtvaart 
doen zich spanningen voor tussen milieu en econo
mie. Voor een deel zijn die spanningen onvermijde
lijk en kunnen zij sleehts door een politieke keuze 
worden opgelost. Veel van de milieu-aspecten kun
nen echter zonder probleem worden geïntegreerd 
in een economische benadering. Ook beslissingen 
aangaande het milieu houden een afweging in tussen 
kosten en baten. Een probleem is wel dat de meeste 
milieu-effecten geen marktprijs kennen. Het zijn 
externe effecten. Er bestaat echter geen principieel 
bezwaar om er toch een waarde (schaduwprijs) aan 
toe te kennen. Er bestaan thans goede methoden 
om de waardering van deze externe effecten te 
bepalen. In Nederland is hier helaas nog niet veel 
ervaring mee opgedaan. 

Ook bij de beslissingen over de omvang en loca
tie van een luchthaven zijn afwegingen met betrek
king tot het milieu onvermijdelijk. Een ·goede 
besluitvorming is gediend met zorgvuldig objecti
vering van alle relevante aspecten. Bij de milieu
effecten moet onderscheid worden gemaakt tussen 
de locale effecten en de niet-locale externe effec
ten. Veel externe effecten zijn niet locatie-gebon
den. Bijvoorbeeld de luchtverontreiniging door 
Schiphol strekt zich veel verder uit dan de Haarlem
mermeer. De co

2 
uitstoot is een mondiaal pro

bleem. Voor deze algemene effecten is vaak een 
norm gesteld voor de gebruiksruimte op regionaal, 
nationaal of zelfs mondiaal niveau. Binnen deze 
ruimte kan vrij gesubstitueerd worden tussen de 
uitstoot van de ene sector en de andere sector. 
Voor de verdeling gelden de economische beginse
len van vraag en aanbod. Wanneer bijvoorbeeld in 
de luchtvaart emissie van bepaalde stoffen onont
beerlijk is terwijl deze in andere sectoren eenvou
dig kan worden voorkomen, dan ligt het voor de 
hand meer ruimte te geven aan de luchtvaart en 
minder aan deze andere sectoren. De 'prijs' van het 
recht op emissie hangt in dit geval af van de kosten 
om elders in de economie de uitstoot te verminde
ren. Voor dergelijke afwegingen biedt de economie 
een geschikt instrumentarium. 

Anders ligt dat bij de locale milieu-effecten en 
de aantasting van de leefomgeving. Hier is de waar
dering van de effecten veel moeilijker. De baten en 

8. Volgens een ruwe becijfering 
bedragen de kosten van geluidshin· 
der bij de uitbreiding van Schiphol 
minder dan 1 procent van de totale 

lasten zijn immers zeer ongelijk verdeeld. De direct 
omwonenden worden extreem getroffen. Deze 
effecten zijn onvermijdelijk; compensatie door op 
andere terreinen een stringenter beleid te voeren is 
meestal niet mogelijk. Meer geluidshinder of 
gezondheidsrisico's door vliegtuigen kan op locaal 
niveau niet worden gecompenseerd door minder 
lawaai en schadelijke stoffen uit andere bronnen. 
Het is daarom onvermijdelijk om een afweging te 
maken tussen het economisch belang van het pro
ject tegenover het individueel belang van omwo
nenden. Het cruciale probleem betreft hier dus niet 
zozeer de omvang van de kosten maar vooral de 
ongelijke verdeling ervan. Bij alle berekeningen 
voor luchthavens valt op dat de locale effecten 
(geluidshinder, horizonvervuiling en dergelijke) 
wanneer zij in geld worden uitgedrukt, betrekkelijk 
klein zijn8 ; veel kleiner bijvoorbeeld dan de kosten 
van de co

2 
uitstoot. Dit staat in scherp contrast 

met de grote gevoeligheid van deze kwesties in de 
besluitvorming. Niet alleen het verdelingspro
bleem is onoplosbaar, maar ook stuit men op vraag
stukken van ethische en sociale aard. Bijvoorbeeld, 
hoe moeten gezondheidsrisico's en ongevallenrisi
co's worden gewaardeerd? Ook deze risico's kun
nen in geld worden uitgedrukt, maar het is de vraag 
of dit zinvolle maatstaven oplevert. Bestaande bere
keningen van de economische kosten van ongeval
lenrisico's rond luchthavens leveren verwaarloos
baar kleine waarden op. Toch hebben deze risico's 
een grote maatschappelijke betekenis. 

Compensatie van verliezen? 

Voor deze problemen biedt de economie geen pas
klare antwoorden. In de eerste plaats ontbreekt het 
aan goede criteria om het verlies van de een af te 
wegen tegen de winst van de ander. Een minimum 
voorwaarde is dat de som van de welvaartseffecten 
positief is. In beginsel is het dan mogelijk om ieder
een er op vooruit te laten gaan. De winst van de één 
is dan voldoende groot om de ander voor zijn ver
lies te compenseren. Dit criterium biedt echter in 
de praktijk weinig houvast. Het geldt alleen als de 
verliezers ook daadwerkelijk gecompenseerd wor
den. Dat is zelden het geval. Uitvoering van een 
dergelijke compensatieregeling blijkt in de praktijk 
erg lastig. 

kosten. Zie C. van Ewijken L.J.R. 
Scholtens, De rentabiliteit van 
Mainport Schiphol, ESB, 9 maart 
'994· 
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lijkheid steeds bij het Rijk te leggen, ook waar het 
om projecten gaat met een sterk particulier of 
regionaal karakter. Er worden miljarden aan 
publieke middelen gestoken in projecten, waarvan 
de baten toevallen aan specifieke bedrijven en 
gemeenten. Hiermee wordt de kat op het spek 
gebonden. Dit werkt lobby-gedrag in de hand. Het 
is dan niet verwonderlijk dat de container-overslag 
in Rotterdam zich sterk maakt voor de Betuwelijn 
en de Maasvlakte 1 1. Amsterdam verheugt zich op 
de vele miljarden voor de HSL, Schiphol en een 
nieuwe metrolijn. Of het project ook vanuit het 
gezichtspunt van de nationale economie rendabel 
is, is voor de ontvangende partij van weinig belang. 

Alleen de baten tellen; de lasten zijn voor de belas
tingbetaler. Dit heeft geresulteerd in een vraag-cul
tuur gericht op 'Den Haag', waardoor een objectie
ve discussie over de kosten en baten haast bij voor
baat uitgesloten is. Dit betekent niet dat al deze 
projecten bij voorbaat fout zijn. Het betekent wèl 
dat men extra waakzaam moet zijn dat er voldoende 
waarborgen zijn voor een zorgvuldige besluitvor
ming. Adequate en objectiverende economische 
onderbouwing is hiervoor een eerste vereiste. 
Daarbij dienen rendement, risico's en een adequate 
verdeling van verantwoordelijkheden centraal te 
staan. 
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