Hoe worden natuurwaarden meegenomen in de MKBA?
In de MKBA wordt de welvaarts/welzijnswaarde van de natuur meegenomen. Hiertoe wordt
nagegaan op welke wijzen het natuurlijk milieu menselijke welvaart en welzijn voortbrengt.
Het natuurlijk milieu leidt tot menselijke welvaart doordat mensen gebruik en/of niet-gebruik
maken van de zogenoemde ‘goederen en diensten’ die het voortbrengt. In het kengetallenboek
voor de waardering van natuur, water, bodem en landschap staan lijsten met goederen en
diensten die de verschillende natuur-, water-, bodem- en landschapstypen voortbrengen. Deze
lijsten zijn gebaseerd op internationale lijsten zoals die van Millenium Ecosystem Assessment
en TEEB (the economics of ecosystems and biodiversity). Zij bevatten allerlei
ecosysteembaten variërend van koolstofvastleggingen, nutrientenzuivering, sedimentafvang
tot woongenot, recreatieve beleving en vererving.
Ondanks alle beschikbare kennis over ecosysteembaten is de economische waarde van natuur
is niet voor iedereen een vanzelfsprekend begrip. De meeste mensen geven aan het woord
´natuurwaarde´ immers geen economische, maar een ecologische invulling. In het dagelijks
taalgebruik heeft een gebied een hoge natuurwaarde als er bijvoorbeeld veel verschillende
zeldzame soorten voorkomen. Daarentegen heeft een gebied een hoge economische waarde
als er veel geld verdiend wordt. Een natuurgebied zal dan dus een hoge natuurwaarde hebben
en een lage economische waarde. Dit laatste is echter economisch gezien onjuist. Ook een
natuurgebied kan een economische waarde hebben, zelfs als er geen geld wordt verdiend. Het
gebied kan immers op allerlei manieren welvaart voor de maatschappij voortbrengen zonder
dat dit gepaard gaat met concrete opbrengsten c.q. kasstromen.
Om verwarring met het algemeen spraakgebruik te voorkomen wordt er in de milieueconomie
onderscheid gemaakt tussen financiële en economische waarden. Daarnaast hebben
ecosystemen ook een ecologische of intrinsieke waarde, maar dat valt buiten het domein van
de economie en ook buiten de MKBA. De onderstaande afbeeelding toont de drie
verschillende waarden van natuur: de sociaal-economische, de financiële en de ecologische
c.q. intrinsieke waarde.
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Financiële waarden weerspiegelen concrete opbrengsten c.q. inkomsten (of uitgaven). Zij
komen in de markt tot stand en worden dan ook marktprijzen genoemd. De financiële waarde
van natuur is gelijk aan bijv. een deel van de omzet van de bootverhuur aan het meer of aan
een deel van de omzet van het pannenkoekenhuis in het bos. De financiële waarde is
onderdeel van de economische waarde.
Economische waarden omvatten niet alleen opbrengsten, maar ook alle andere
welvaartsstromen die zich aan de markt onttrekken, zoals bijv. recreatief genot of schone
lucht. Onder welvaart wordt hier een bijdrage aan zowel het materiele als het immateriële nut
van de betrokken burger verstaan. Het kan hierbij gaan om welvaartsrealisatie via het gebruik
van de natuur (bijv. recreatief gebruik) maar ook om welvaartgeneratie via het zogenaamde
niet-gebruik. Dat laatste heeft betrekking op het verschijnsel dat mensen ook welvaart
ontlenen aan natuur en milieu zonder er gebruik van te maken. Het gaat hier om een
psychologische waarde, bijv. om het nut dat mensen ervaren bij de wetenschap dat planten en
dieren blijven bestaan.
De intrinsieke waarde heeft geen betrekking op menselijke welvaart of inkomen, maar gaat
over het welzijn van planten en dieren. Deze waarde valt dus buiten het domein van de
economie en van de MKBA en daarmee ook buiten het kader van deze handreiking. Met
andere woorden: de economische waarde is meer dan financiële waarde, maar het omvat niet
de intrinsieke waarde.
Voor sommige natuurgebieden is de financiële waarde gering of zelfs nul, omdat niemand er
aan verdient. Toch kan de economische waarde van die gebieden groot zijn. Met andere
woorden: wanneer men uitgaat van financiële waardering, hebben alleen geëxploiteerde
gebieden een waarde. Maar uitgaande van economische waardering, hebben ook nietgeëxploiteerde gebieden een waarde, afhankelijk van de welvaartsfuncties die zij vervullen.
In tegenstelling tot de intrinsieke waarde, welke doorgaans wordt gemeten in de vorm van
scores op criteria die bepalend zijn voor de gezondheid c.q. het welzijn van planten en dieren,
worden zowel de financiële als de sociaal-economische waarde in principe (wanneer het gaat
om kostenbatenafwegingen) uitgedrukt in geld. Sociaal-economische waarden kunnen in
Euro´s worden uitgedrukt met behulp van verschillende economische waarderingsmethoden.
Voor een beschrijving van deze methoden wordt verwezen naar de aanvulling op de leidraad
OEI ‘Waardering, Natuur, Water en Bodem’.

