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Terms of Reference: 

Nadere specificatie uitgangspunten en opstellen werkwijzer 1.0 voor 
luchtvaartspecifieke MKBA’s en welvaartsanalyses 

2.a
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3. De onderzoeksvragen

Het onderzoek levert een analyserapport op en een versie 1.0 van een werkwijzer voor MKBA’s op

het gebied van luchtvaart. Daartoe dienen de volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden:

1. Welke MKBA’s en welvaartsanalyses zijn er de afgelopen 10 jaar op het gebied van luchtvaart

uitgevoerd? Hoe was de aanpak en wat was de scope in deze onderzoeken? Welke

waarderings- en berekeningsmethodieken werden gehanteerd voor welke verschillende

elementen (kosten en baten) en hoe werd omgegaan met de zeven onder 2 genoemde

onderwerpen?

2. Bij welke waarderings- en berekeningsmethodieken in relatie tot de onder 2 genoemde

onderwerpen geldt er een eenduidige aanpak en bij welke waarderings- en

berekeningsmethodieken is er sprake van verschillende aanpakken, uitgangspunten en

invalshoeken? Wat zijn hierbij de meest actuele inzichten? Welke van de waarderings- en

berekeningsmethodieken dienen verder of specifiek te worden uitgewerkt om te komen tot

eenduidige en breed gedragen voorschriften in een werkwijzer voor MKBA’s op het gebied van

luchtvaart?

1 De notitie van het KiM ‘Klimaateffecten in luchtvaart-MKBA’s’ biedt eerste, op onderdelen nog voorlopige, 

instructies voor dit onderdeel en vormt dus input voor het onderzoek. 

BRW



3 

3. Voor welke van de waarderings- en berekeningsmethodieken in relatie tot de onder 2

genoemde onderwerpen kunnen er op basis van een brede expertconsultatie en

literatuuronderzoek welke conclusies getrokken worden over voorschriften, specificaties en

richtlijnen die voortaan als uitgangspunten in een nieuwe werkwijzer voor MKBA’s en

welvaartsanalyses op het gebied van luchtvaart kunnen dienen? Voor welke (overige)

elementen zijn welke nadere analyses en richtlijnen noodzakelijk?

4. Welke van deze nadere analyses kunnen binnen dit project uitgevoerd worden en welke

conclusies kunnen op basis daarvan getrokken worden over voorschriften, specificaties en

richtlijnen die voortaan als uitgangspunten in een nieuwe werkwijzer voor MKBA’s en

welvaartsanalyses op het gebied van luchtvaart kunnen dienen?

4. Aanpak en methode

De onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord na een zorgvuldige afweging op basis van

uitgebreide literatuurstudie, eigen kennis en expertise bij het uitvoerende bureau en consultaties

met zoveel mogelijk relevante experts. Bij de consultaties kan gedacht worden aan zowel één-op-

één gesprekken met relevante experts als consultatiesessies waaraan meerdere experts

deelnemen. Het is belangrijk dat in ieder geval de planbureaus CPB en PBL en een aantal relevante

wetenschappers aan de consultaties deelnemen. De consultaties worden in overleg met de

begeleidingsgroep ingevuld. Onderdeel van de consultaties vormen ook één of meer Airneth

seminars, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en op het gebied van omgevingseffecten.
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Andere omgevingseffecten 

De Rijksoverheid stuurt op afname van de negatieve gezondheidseffecten door luchtvaart als voor-

waarde voor de toekomstige groei van de burgerluchtvaart. Hierbij gaat het om geluidshinder en 

de gezondheidseffecten door de uitstoot van schadelijke stoffen. Om tot minder geluidshinder te 

komen wordt ingezet op minder lawaaiige vliegtuigen en minder nachtvluchten. Ook werkt het 

Rijk aan het vormgeven van geluidsbeleid dat beter aansluit bij de hinder die bewoners ervaren en 

waarmee beter gestuurd kan worden op het beperken van hinder, bijvoorbeeld op basis van onder-

zoek naar meer rustmomenten. Het Rijk gebruikt daarbij het landelijke programma gericht op me-

ten en berekenen van vliegtuiggeluid en het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 

Omgevingseffecten van de luchtvaart worden met rekenmodellen in kaart gebracht.  

Geluid 

De Lden en Lnight geluidbelasting worden gezien als goede maten om de effecten van luchtvaart 

op geluid en gezondheid te bepalen. Voor Schiphol is de Europese rekenmethode (doc29) om de 

geluidbelasting te bepalen ingevoerd; voor de regionale velden wordt momenteel onderzocht of 

diezelfde methode kan worden geïmplementeerd. Voor de burgerluchthavens waar het Rijk be-

voegd gezag is komt er een meetstrategie als onderdeel van het landelijke programma gericht op 

meten en berekenen van vliegtuiggeluid (programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid). Deze 

geluidsmetingen worden onder andere gebruikt om de kwaliteit van berekeningen te controleren 

en om de berekeningen zo nodig te verbeteren. Daarnaast doet de Rijksoverheid onderzoek naar 

aanvullende indicatoren van geluid.  

 

De ‘Werkwijzer voor MKBA’s op het gebied van Milieu’ geeft kengetallen voor de waardering van 

vliegtuiggeluid. Het betreft waarderingen voor overlast en gezondheid (in combinatie met produc-

tiviteitseffecten) per dB(A) Lden. De waarderingen zijn gebaseerd op internationale literatuur en 

daardoor mogelijk niet helemaal representatief voor de Nederlandse situatie. Er zijn geen kenge-

tallen beschikbaar voor Lnight. Daarnaast wordt voor de luchtvaart een drempelwaarde gehanteerd 

van 50 db(A) Lden, terwijl de WHO adviseert om te kijken naar geluidswaarden vanaf 45 dB Lden 

en 40 dB Lnight. Volgens het Handboek Milieuprijzen kan geluid ook leiden tot verstoring van 

rustige gebieden (met gevolgen voor recreatie en toerisme) en ecosystemen (aantasting broedperi-

odes). Het onderzoek daaromtrent stond in 2017 nog in de kinderschoenen, waardoor daar geen 

kengetallen voor werden gegeven. 

 

Deze aspecten worden betrokken in de MKBA Werkwijzer. 
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Hoi 
Ten aanzien van de voorgestelde lijst door SEO:

- Er staan bij omgevingseffecten veel belangenbehartigers (ORS, BRS, SATL, N&M). In
hoeverre is dit functioneel gegeven de uitdaging om een werkwijze te vinden hoe
omgevingseffecten goed in een MKBA te laten landen? Is er dan niet veel meer behoefte
om te spreken met inhoudelijk experts op het gebied van stikstof, geluid, etc?
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(bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30 | 2594 AV Den Haag)
........................................................................
M  | T 070 - 3288 700 (algemeen)
E @pbl.nl | I www.pbl.nl
ma di wo do

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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 - DGLM @minienw.nl>;  -
DGLM @minienw.nl>;  - DGLM @minienw.nl>;

 - KiM @minienw.nl>;  (IRF/BSA)
@minfin.nl>;  < @minfin.nl>; 

@seo.nl>; @seo.nl>; 
< @seo.nl>; @decisio.nl>; 

@decisio.nl>; (To70) @to70.nl>; 
@tg.nl>

Onderwerp: commentaar omgevingseffecten
Allen,
Zoals gisteren toegezegd hierbij commentaar op het onderdeel omgevingseffecten.
Met vriendelijke groet,

........................................................................
Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving
Planbureau voor de Leefomgeving
Postbus 30314 | 2500 GH Den Haag
(bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30 | 2594 AV Den Haag)
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aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent en dit bericht per ongeluk aan u is verzonden, vraagt SEO Economisch
Onderzoek u dat aan de afzender te melden, deze e-mail te verwijderen en eventuele bijlagen niet te openen.

The content of this e-mail, including any attachments, may contain confidential information and is exclusively intended for the
addressee. If you are not the intended addressee and this message has been sent to you by mistake, SEO Amsterdam Economics
asks you to report this to the sender, to delete this e-mail and not to open any attachments.




