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Wikken & Wegen: slim in z’n eenvoud
Wikken & Wegen brengt op een simpele manier
kosten en baten van investeringen in beeld.
Daarmee kunnen gemeenten, stadsregio’s en
provincies projecten beter afwegen en onderbouwen. En soms ook geld besparen. De methode wordt nu op zes plekken beproefd en
geperfectioneerd. En heeft de potentie van een
brede en vruchtbare toepassing.

Waarom moet die nieuwe weg er komen?
Is die fietsbrug al die miljoenen waard?
Die nieuwe parkeergarage wordt nauwelijks gebruikt. Is die ov-verbinding zinvol
besteed belastinggeld? Kortom, kunnen
we aannemelijk maken dat we ons geld
goed besteden, we de juiste prioriteiten
stellen en we voor een probleem de beste
oplossing kiezen? Om dit soort vragen te
beantwoorden, heeft het Rijk de zogenoemde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ontwikkeld. Die drukt alle
maatschappelijke kosten en baten van
investeringen zo goed mogelijk in geld
uit. En op grond daarvan kun je afwegen
of een omvangrijke investering zinvol
is. Want je moet kunnen verdedigen dat
elke belastingbetaler meebetaalt aan de
Hanzelijn of Tweede Maasvlakte.

voor kleinere projecten te ingewikkeld
en te duur. Maar decentrale overheden
willen wél meer onderbouwing in kostenbatentermen voor investeringen. Vandaar
dat het KpVV samen met het Rijk, maar
ook met steden en stadsregio’s die al
ervaring hebben met een kosten-batenaanpak, en met de wetenschap én met
kleinere gemeenten voor wie deze materie nieuw is, een aanpak hebben gedefinieerd die tegemoet komt aan de behoeftes
van gemeenten: Wikken & Wegen. Een
aanpak die transparantie, betrokkenheid,
kennis en kunde van alle partijen koppelt
aan eenvoud en snelheid.

Eerst denken, dan doen
Het ontbreken van een goede probleemverkenning en probleemanalyse is vaak
het grootste manco. Vaak ligt er al een
oplossing klaar en is de financiering

geregeld voordat een gemeente goed naar
de kosten-batenverhouding kijkt. Terwijl in
de analyse van MKBA-experts een goede
MKBA bestaat uit 60 procent nadenken,
20 procent rekenen en 20 procent presenteren. Dus meer nadenken en minder
een technische rekenexercitie. Dat is het
richtsnoer van Wikken & Wegen. In de zes
proeven met Wikken & Wegen die nu lopen
is het eerste dagdeel voor het verkennen
van het probleem, het bedenken van alternatieven en effecten van maatregelen.

Casus Culemborg
Het probleem in Culemborg is een
rotonde met veel fietsende scholieren.
Die overstekende fietsers veroorzaken
onvoldoende doorstroming voor auto’s en
problemen tot in de omgeving, zoals een
slechtere luchtkwaliteit.

>>>

Complexe situatie ontleed
in eenvoud
Maar ook gemeenten, stadsregio’s en
provincies staan voor grote investeringen.
Zeker in tijden dat geld schaars is, wil je
een gedegen afweging maken. Dus een
Scholieren op de Culemborgse rotonde
kosten-batenafweging. Nu is een MKBA
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>>>
Bij het inzetten van Wikken & Wegen voor
Culemborg zaten in het eerste dagdeel
(probleemverkenning, effecten-arena
en alternatievengeneratie) alle partijen
om de tafel: bewoners, Fietsersbond,
hulpdiensten, een projectontwikkelaar,
ambtenaren en de verkeerswethouder van
Culemborg. Met iedereen is het vraagstuk
van alle kanten bekeken, zijn alle relevante
effecten van ingrepen in beeld gebracht en
zijn alternatieve oplossingen bedacht. Uiteindelijk resulteerde dat in 17 varianten.
Tussen het eerste en het tweede dagdeel
van Wikken & Wegen zijn de effecten van
maatregelen in beeld gebracht. Daarbij is
gekozen voor een zo eenvoudig mogelijke
werkwijze: als cijfers snel en gemakkelijk
te krijgen waren of berekend konden worden, dan werden die gebruikt. Waren die
cijfers lastiger te krijgen, dan werden ze
grof geschat. De kansrijkste varianten kun
je later gedetailleerd uitwerken.
Met de bijbehorende rekentool kun je maatschappelijke kosten en baten vlot in beeld
brengen, waarna je gezamenlijk een Tob-3
(varianten die je gevoeglijk kunt wegstrepen) en een Top-3 formuleert, zie overzicht.
Conclusie: goedkoper met hetzelfde effect.
Verder blijkt de methode Wikken & Wegen
ook goed te werken voor effecten die lastig
in geld te waarderen zijn of waarvan de

waardering discutabel is. Dan gaat het
er meer om wat je ervoor overhebt. Dat
monetariseren we niet, maar leggen we
aan de politiek voor. Dus als u voor een
betere leefbaarheid een miljoen euro
overhebt, moet u voor deze variant kiezen.
Dit maakt Wikken & Wegen tot een transparant hulpmiddel en geeft de politiek de
nodige speelruimte. Op dit moment lopen
er proeven in Rotterdam (afstelling verkeerslichten), Wageningen (parkeervraagstuk), Bestuur Regio Utrecht (prioriteiten
fietspaden), Utrecht en Fryslân om Wikken
& Wegen te perfectioneren, maar ook om
steeds meer situaties en standaardonderdelen in de rekentool te zetten.

Wikken & Wegen als
groeidiamant
Wikken & Wegen heeft alles in zich om uit
te groeien tot dé verkenning van maatschappelijke kosten-baten voor investeringsbeslissingen en probleemaanpakken.
Wikken & Wegen leidt tot kostenbesparing
(zoals in Culemborg) en altijd tot een
betere onderbouwing van investeringsbeslissingen. Daarbij is het zorgvuldig volgen
van deze aanpak noodzakelijk, vooral bij
de probleemverkenning. Dat is ook wat het
KpVV wil veiligstellen wanneer deze aanpak
navolging krijgt. Nu wordt Wikken & Wegen
uitgewerkt en getoetst in de zes proeven.
We willen het snel breed inzetten maar ook

nieuwe toepassingen toevoegen, zodat het
blijft groeien en steeds breder te gebruiken is. In het najaar van 2014 gaan we het
definitieve instrument op een symposium
presenteren, toelichten en bediscussiëren.

Meer informatie
•	Roadmap MKBA: www.kpvv.nl
•	Informatie en praktijkvoorbeelden
MKBA: www.mkba-informatie.nl
Colofon
Voor meer informatie:
Hans Voerknecht
hans.voerknecht@kpvv.nl
Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
voorziet de decentrale overheden van benodigde
kennis en netwerken bij het ontwikkelen en
realiseren van hun verkeers- en vervoerbeleid.
Daarbij staat de huidige en toekomstige klantvraag centraal.
Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)
Jaarbeursplein 22, 3521 AP Utrecht
Postbus 37, 6710 BA Ede
T 030 2918200
E info@kpvv.nl
I www.kpvv.nl

Voorbeeld van overzicht
van kosten en baten
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Investeringen
Meerkosten beheer en onderhoud
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