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1. Inleiding 

Deze jaarrapportage bevat het verslag van het werkprogramma van het Milieu- en 
Natuurplanbureau (MNP) over 2005. Het werkprogramma bevat het programma 
milieuplanbureau dat het MNP uitvoert in opdracht van de minister van VROM, en het 
programma natuurplanbureau dat in opdracht van de minister van LNV wordt uitgevoerd. 
Een verslag van de activiteiten die zijn uitgevoerd in het eigen onderzoek (SOR) is 
opgenomen in een apart hoofdstuk (hoofdstuk 10). 

Deze rapportage is ingedeeld naar de thema’s en programma’s die in het MNP-
werkprogramma 2005 zijn opgenomen. De nadruk ligt hierbij op de activiteiten in het laatste 
vier maanden. Voor een overzicht van de activiteiten in de eerste 8 maanden wordt verwezen 
naar de eerdere externe voortgangsrapportages over het werkprogramma. 

In bijlage 1 wordt de stand van zaken ten aanzien van te leveren producten en diensten in 
2005 aangegeven. 

In bijlage 2 is de financiële verantwoording van beide programma’s opgenomen. 

Bijlage 3 geeft een overzicht van de rapporten, artikelen en geleverde bijdragen aan boeken 
die het MNP heeft uitgebracht. Alle publicaties van het MNP zijn openbaar en beschikbaar 
op de website www.mnp.nl. 

De personele omvang van het MNP is onder andere als gevolg van bezuinigingen en de 
uitvoering van de netwerkstrategie gedaald van 217 fte’s per 1 januari 2005 naar 208 fte’s per 
31 december 2005. 

Met ingang van 1 mei 2005 heeft het Milieu- en Natuurplanbureau een eigen gezicht 
gekregen, in de vorm van een eigen (naam)logo, huisstijl en website. Het MNP is met ingang 
van 1 januari 2006 bij Koninklijk Besluit organisatorisch losgekoppeld van het RIVM en 
ondergebracht bij het Ministerie van VROM, rechtsreeks onder de Secretaris-generaal. 
Daarmee heeft het MNP als zelfstandig planbureau, een vergelijkbare positie als de andere 
drie planbureaus in Nederland. In de verslagperiode is veel energie gestoken in de 
bevordering van de naamsbekendheid van het Milieu- en Natuurplanbureau. Nationaal is 
daarbij veel bereikt; internationaal zullen aanvullende acties worden ondernomen. 
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2. Nationale Milieubeleidsevaluatie en Duurzaamheid 
(NMD) 

Om effectief milieubeleid te kunnen ontwikkelen, het gevoerde beleid te handhaven of bij te 
sturen, hebben beleidsmakers informatie nodig over de huidige staat van het milieu en de 
verwachte ontwikkelingen. Het team NMD coordineert de totstandkoming van integrale 
milieu- en duurzaamheidsgerelateerde producten. Zo zorgt NMD ervoor dat de wettelijk 
vastgelegde producten als de jaarlijkse Milieubalans en de periodieke Milieuverkenning tijdig 
beschikbaar komen voor beleid en politiek. 

De activiteiten van NMD zijn ondergebracht in drie programmalijnen: 

• Wettelijke producten 
• Beleidsevaluatie 
• Gedrag en Economie 

 

2.1 Wettelijke Producten (Balansen en Verkenningen) 

Milieubalans 
De Milieubalans 2005 is opgeleverd in mei 2005. Daarnaast is de samenvatting inmiddels in 
het Engels vertaald. Momenteel zijn de voorbereidingen gestartvoor de Milieubalans 2006 
(MB06). Daarbij wordt rekening gehouden met de aanbevelingen uit de evaluatie van de 
Milieubalans 2005 die zowel in het DT (DGM) als intern MNP heeft plaatsgevonden. Zo 
wordt in de MB06 naar een standaard hoofdstukindeling toegewerkt die rekening houdt met 
de begrotingsindeling (VBTB). Ook wordt een lijst van kernindicatoren vastgesteld waarover 
jaarlijks in de Milieubalans wordt gerapporteerd. Het benchmarken van Nederland ten 
opzichte van andere EU-lidstaten wordt voortgezet en uitgebreid.  

Welvaart en Leefomgeving (WLO) 
Op 1 november 2005 is het eerste complete concept van het WLO-rapport gepresenteerd aan 
het Onderzoeksberaad van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en daarna aan het MT van MNP. 
Er was lof voor het integrale en kwantitatieve resultaat. Er waren kritische opmerkingen over 
de balans kwantitatief/kwalitatief. Grote lijnen moeten duidelijker herkenbaar zijn.  
Op 17 januari 2006 is een nieuw concept opgeleverd, gericht op resultaten en conclusies. Dit 
concept is op 2 februari in de WLO-stuurgroep besproken. Intussen zijn WLO-resultaten de 
basis geweest voor diverse RPB-, CPB- en MNP-publicaties. Bijvoorbeeld de 
Milieuverkenning 6 is gebaseerd op WLO-gegevens. De planning is om de publicatie in het 
voorjaar van 2006 uit te brengen. Achtergronddocumenten voor de verschillende thema’s en 
vastlegging van de gehele database volgen. 

Duurzaamheidsrapportage 
De geplande Duurzaamheidsrappportage 2005 is mede op verzoek van VROM komen te 
vervallen. Het methoderapport Duurzaamheidsverkenning 2 is vrijwel gereed en intern met 
de direct betrokkenen besproken. In maart 2006 zal het rapport worden afgerond. Het 
methoderapport bevat een beschrijving van de gehanteerde methode met aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek. Behalve het methoderapport zal ook een uitgebreide bijlage over de 
enquêtes naar de wereldbeelden, waardenoriëntaties en de maatschappelijke vraagstukken en 
de bijbehorende statistische analyses beschikbaar zijn via het Internet.  
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Voor de Duurzaamheidsverkenning 2 (DV2) is gewerkt aan een outline van het te maken 
product en het formeren van een projectteam. Over de beoogde inhoud bestaat intern redelijk 
consensus, over de beoogde verhaallijn zullen begin 2006 nog enkele knopen worden 
doorgehakt. Daarna kan de outline ook extern worden besproken. De activiteiten zijn erop 
gericht de DV2 als boek in december 2006 te laten uitkomen. Over de timing van dit product 
vindt nog nader overleg met DGM plaats.  

Emissieregistratie  
In de laatste vier maanden van 2005 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd, cq. producten 
geleverd: 

1 de Stuurgroep Emissieregistratie heeft het activiteitenprogramma voor 2006 vastgesteld 
in oktober. Daarnaast heeft de stuurgroep diverse aanbevelingen gedaan voor 
inhoudelijke verbeteringen in de ER in 2005/2006; 

2 de rapportage prioritaire stoffen, die oorspronkelijk was afgesproken voor mei/juni, is 
afgerond en zal binnenkort in rapportvorm verschijnen. De onderliggende analyses en 
cijfers zijn al eerder aan RIVM/MEV geleverd voor de evaluatie van het prioritaire 
stoffenbeleid; 

3 begin december is – conform afspraak - de concept National Inventory Report 2006 
opgeleverd; 

4 half december zijn de emissiecijfers voor SO2, NOx, NMVOS en NH3 aan VROM 
geleverd, ten behoeve van de EU-NEC rapportage; 

5 kort voor de Kerst is het elektronisch Milieujaarverslag (eMJV) versie 4.0 volgens de 
vereiste specificaties opgeleverd. Inmiddels is deze versie van het eMJV ter 
beschikking gesteld aan externe partijen. Op basis hiervan rapporteren de grote 
bedrijven in Nederland hun emissies aan het bevoegd gezag; uiteindelijk vormen deze 
rapportages een essentieel instrument om in 2007 de definitieve emissies over 2005 te 
kunnen vaststellen; 

6 eind december is fase 4 (de publiekssite van de ER) opgeleverd. In de eerste maanden 
van 2006 zal de nieuwbouw van de ER worden afgerond en aansluitend 
geïmplementeerd. 
 

Met deze producten heeft de ER in 2005 alle producten die waren afgesproken (grotendeels 
op het afgesproken moment) geleverd. Daarnaast is als extra product een analyse van het 
toepassingsbereik van Europese puntbronnenregistratie (EPER) en Europese 
emissieregistratie (E-PRTR) gemaakt. 

2.2 Gedrag en Economie 

Het programma Gedrag en Economie levert vooral interne producten ten behoeve van de 
MNP-brede rapporten. Bijdragen zijn geleverd aan de Milieubalans 2005 (paragraaf Kosten 
voor milieu, paragraaf Economische ontwikkelingen en milieu), het Milieu- en 
Natuurcompendium over kosten en financiering van het milieubeleid, Milieubalans 2006, de 
WLO en de MV6. Het reproduceren van de WLO scenario’s met het eigen model voor 
Nederlandse consumptie, producten en milieudruk (CAM-DIMITRI) is succesvol verlopen. 
Deze scenario’s dienden als basis-‘ontkoppelingsplaatjes’ voor de WLO. Vervolgens zijn met 
het model de effecten van MV6-opties berekend.  
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Ook zijn berekeningen gemaakt voor de systeemoptie biobrandstoffen ten behoeve van het 
project ‘Evaluatie Transitiebeleid’. Het CAM-DIMITRI-model is op verzoek van de 
provincie Limburg ook gebruikt om de WLO-scenario’s uit te werken voor de provincie. 

Een enquête onder 2000 midden- en kleinbedrijven is afgerond. De eerste resultaten laten een 
gespiegelde preferentie voor de wereldbeelden zien. Bedrijven hebben een uitgesproken 
voorkeur voor de prestatiemaatschappij (45%), terwijl burgers een voorkeur aangeven voor 
een samenleving met gevoel voor gemeenschapszin (45%). 

2.3 Beleidsevaluatie 

Evaluatie NMP4-beleid (transities) 
Het jaar 2005 stond in het teken van ontwikkeling van een evaluatiemethodiek voor 
systeeminnovatieprocessen, die pas op de lange termijn de beoogde resultaten opleveren. De 
methode is uitgetest in enkele proefstudies, die tevens de functie hadden van interne 
kennisoverdracht over de methodiek. De methodiek is gepresenteerd aan en bediscussieerd 
met vertegenwoordigers van de Ministeries die bij transities betrokken zijn en bij diverse 
andere gelegenheden. De conclusie is, dat de methode voldoende rijp is om toe te passen. Het 
proces om de evaluatie voor een aantal systeemopties uit te voeren is in december gestart. 

Platform beleidsevaluatie 
Op verzoek van het MT-MNP is een platform ‘Beleidsevaluatie’ in het leven geroepen die 
verschillende methoden van beleidsevaluatie inventariseert en beoordeelt. Er is een eerste 
concepthandreiking Beleidsevaluatie voor intern MNP-gebruik opgesteld, die in het eerste 
kwartaal van 2006 zal worden afgerond. 

Analyse historische beleidsontwikkelingen voor MB2005 
De analyses zijn uitgevoerd en de resultaten zijn gepresenteerd in de MB2005. De informatie 
met meer details wordt in een achtergronddocument vastgelegd. Er ligt een conceptrapport, 
dat nog niet is afgerond door extra werkzaamheden voor de MB. In het eerste kwartaal van 
2006 zal dit worden afgerond. 
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3. Natuur, Landschap en Biodiversiteit (NLB) 

Het werk van het Milieu- en Natuurplanbureau op het terrein van natuur, landschap en 
biodiversiteit heeft in 2005 deels plaatsgevonden in het team NLB en deels binnen het 
werkprogramma van de Expertisegroep Wageningen van de Unit Wettelijke 
Onderzoekstaken (WOT) Milieu en Natuur. 

NLB beschrijft en evalueert de effecten van het Nederlandse natuurbeleid. Daartoe bestudeert 
het de invloed van menselijk handelen op ecosystemen, biodiversiteit en landschap en de 
betekenis van natuur voor menselijke activiteiten. Het team is verantwoordelijk voor het 
uitbrengen van de wettelijke producten op natuurgebied zoals de jaarlijkse Natuurbalans en 
de periodieke Natuurverkenning. Bovendien is NLB op Europese en mondiale schaal actief in 
het ontwikkelen van methoden voor het monitoren en rapporteren van biodiversiteit. 

De Expertisegroep Wageningen (EGW) is organisatorisch ondergebracht bij de unit 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu, onderdeel van Wageningen Universiteit & 
Researchcentrum. De expertisegroep levert bijdragen aan de producten van het MNP. Ook 
draagt deze groep bij aan de analyse van de kwaliteit van het landelijk gebied, aan de analyse 
van de maatschappelijke context van het milieu- en natuurbeleid en aan de 
informatievoorziening en methoden van het MNP.  

De aansturing van het onderbouwend onderzoek voor de natuurplanbureaufunctie bij DLO-
WUR is verder gestructureerd in een achttal thema’s binnen de kennisdomeinen 
biodiversiteit, landschapsdynamiek, maatschappij, bestuurskunde en economie. Over de 
resultaten van deze onderzoeksprojecten wordt separaat gerapporteerd. 

De activiteiten van NLB zijn ondergebracht in vijf programmalijnen: 

• Balansen en Verkenningen 
• Quick Response Functie  
• Landschapsdynamiek 
• Ecologisch Onderzoek 
• Sociaal-economisch Onderzoek 

 

3.1 Balansen en Verkenningen 

Natuurbalans 2005 
De directeur MNP heeft op 8 september de Natuurbalans 2005 tijdens een persbijeenkomst 
aangeboden aan minister Veerman van LNV. Een dag eerder zijn de hoofdlijnen van de 
inhoud gepresenteerd aan de Vaste Kamercommissie LNV van de Tweede Kamer. De 
landelijke dagbladen hebben flink aandacht geschonken aan de Natuurbalans. Vooral in het 
NRC en de Staatscourant zijn uitgebreide en kwalitatief goede artikelen verschenen. Televisie 
en radio hebben weinig aandacht besteed aan de Natuurbalans, waarschijnlijk doordat de 
Volkskrant voortijdig had gepubliceerd en daarmee de nieuwswaarde was afgenomen. Eind 
september is het hoofdproject afgesloten met een evaluatiebijeenkomst van het projectteam. 
Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van LNV is de Natuurbalans frequent 
geciteerd.  
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Natuurcompendium 
In het laatste kwartaal is een groot aantal natuurindicatoren in het Compendium 
geactualiseerd. Verder is een analyse gemaakt van het thema Water in het Compendium, 
waaruit diverse verbetervoorstellen resulteren. In totaal zijn in 2005 144 indicatoren in het 
Milieu- en Natuurcompendium vernieuwd en 14 nieuw toegevoegd. 

Duurzame Informatievoorziening Natuurplanbureau 
Het project Duurzame Informatievoorziening Natuurplanbureau is eind december afgesloten 
met de bespreking van een concept-eindrapportage in de Stuurgroep. De datavoorziening 
wordt in de toekomst geregeld via een ‘groen loket’. De datavoorzieningsactiviteiten van 
natuur en milieu worden geïntegreerd binnen het MNP. 

Natuurverkenning 3 
De voorstudie voor de thematische verkenning ‘Gevolgen Kaderrichtlijn Water (KRW) voor 
het natuurbeleid’ is afgerond met een projectplan en deelprojectplannen. MNP heeft in najaar 
2005 eerst een Quick Scan uitgevoerd naar de effecten van huidig beleid en opties voor het 
dichten van het beleidsgat. Voor de thematische verkenningen ‘Vogel en Habitatrichtlijn’ en 
‘CBD 2010 doelstelling’ zijn de projectplannen opgesteld. Voorwerk is in gang gezet, onder 
meer als onderdeel van de Natuurbalans 2006. 

Er is een startnotitie ‘Biodiversiteitsverkenning’ opgesteld met als hoofdlijn de integratie van 
de drie hierboven genoemde thematische verkenningen. Conform de wens van de directie 
MNP is het werken aan een aparte Natuurverkenning (als deel 2 van de WLO; zie par. 2.1) 
opgeschort en is meegewerkt aan de ‘Bouwtekening Verkenning Groene Ruimte’ (zie par. 
7.1).  

Evaluatie Natuurbeheer 
Op verzoek van LNV - Directie Natuur - is NLB begonnen aan de voorbereiding van de 
evaluatie van de ecologische effectiviteit van natuurbeheer in Nederland zoals dat uitgevoerd 
wordt in het Programma beheer en door Staatsbosbeheer. Het projectplan is geaccordeerd 
door de Commissie Uitvoerende Instellingen (CUI) en LNV-DN, en besproken in de 
Klankbordgroep waarin de vertegenwoordigers van de terreinbeheerders in Nederland zitting 
hebben. Inmiddels is er een startbijeenkomst geweest met de deelprojectleiders en is gestart 
met een data-inventarisatie. 

3.2 Quick Response Functie 

Gelijktijdig met de Natuurbalans is het rapport ‘Optimalisatie Ecologische Hoofdstructuur: 
Ruimte, milieu en watercondities voor duurzaam behoud van biodiversiteit’ aan minister 
Veerman aangeboden. Als de EHS conform plan gerealiseerd wordt kan het aandeel grote 
eenheden (groter dan 2000 hectare) van 30% naar 55% toenemen. Daarnaast zal circa 20% 
van de EHS uit een mozaïek van kleinere maar dicht bij elkaar gelegen eenheden bestaan. In 
de resterende EHS gebieden zijn nog wel veel ‘hot spots’ van biodiversiteit. De 
milieucondities voor de mozaïekgebieden en snippers is nog wel zorgwekkend. 

3.3 Landschapsdynamiek 

De werkzaamheden hebben de aansturing van het onderbouwend onderzoek over 
landschapsdynamiek in 2005 en de ontwikkeling van het programma voor 2006 omvat. 
Voorts zijn bijdragen geleverd aan de Natuurbalans 2005. 
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3.4 Ecologisch Onderzoek 

Ecologische kennis biodiversiteit: modellen en graadmeters 
Het rapport ‘Kerngraadmeters voor natuur en landschap’ is uitgebracht. In de 
monitoringsopzet voor de Agenda Vitaal Platteland lijkt nu gekozen te zijn voor de 
graadmeters Natuurwaarde en de SoortTrendIndex. NLB heeft geadviseerd dezelfde 
graadmeters te kiezen ten behoeve van de Nota Ruimte. Begin 2006 zal een rapport 
verschijnen met de hierover beschikbare trendcijfers, zodat deze eventueel in de Natuurbalans 
(NB2006) gepubliceerd kunnen worden.  

In het kader van de Programmacommissie Natuur is gezorgd voor de aansturing van het 
onderbouwend biodiversiteitsonderzoek ten behoeve van MNP bij DLO; gewerkt is aan nog 
lopende projecten uit 2004 en 2005 en aan de voorbereiding van 14 nieuwe projecten in 2006 
(middels een tenderingprocedure). Met de benoeming van de teamleider IMP in de DLO-
Stuurgroep Kwaliteitsslag Modellen is de aansturing van ecologische modelontwikkeling 
versterkt. Verder is een modelproject in de Kennisbasisgeldstroom 2006 van DLO 
ondergebracht, waarmee perspectieven om de verdere ontwikkeling van ecologische 
modellen onder te brengen in de kennisbasis, zijn verbeterd. 

Het netwerk - voor onder andere modellen - is verbreed door de start van het BSIK-project 
‘Klimaat en vegetatie’, een samenwerkingsverband met de UvA en KIWA, en het NWO-
project dispersie en eco-informatica waarin wordt samengewerkt met de RUG en KUN. 

Het analysedeel van de gevoeligheidsanalyse voor terrestrische modellen is afgerond. 
Hiervoor is een kennistabel opgesteld die helpt bij de ontsluiting en toepassing van de 
modelresultaten. Deze tabel kan de basis gaan vormen voor een Simple Assessment Tool 
(laag 1). Eveneens is gestart met de rapportage om aan te sluiten bij de geplande 
onzekerheidsanalyse in het kader van de KwaliteitSlag 2006. De activiteiten zijn vertraagd 
door de aansturing van het onderbouwend onderzoek.  

Internationale Biodiversiteit 
NLB heeft bijgedragen aan het pan-Europese project ‘Streamlining European Biodiversity 
Indicators (SEBI) for the evaluation of the 2010 target’. Dit project wordt geleid door het 
Europese Milieuagentschap, Kopenhagen. 

Global Biodiversity Outlook 
In opdracht van het secretariaat van de Convention on Biodiversity (CBD) is gewerkt aan het 
‘Global model for the analysis of impacts of human pressures on biodiversity’ (GLOBIO 3). 
Hierin worden beleidsopties verkend die de doelstelling van de CBD (in 2010 afname van de 
snelheid waarmee diersoorten uitsterven) van dichterbij moeten brengen. Deze rapportage zal 
in februari 2006 verschijnen. 

Voorts zijn de relaties met het model IMAGE verbeterd, conform de aanbevelingen van de 
internationale wetenschappelijke reviewcomissie in april 2005. Er is gestart met het vinden 
van de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteemfuncties. Er zijn twee regiospecifieke 
biodiversiteitsmodellen ontwikkeld voor de ‘Greater Mekong Region’ and ‘Latin America’ 
regio’s door de lokale partner-instituten onder leiding van het NLB-team. 

De ‘capacity building’ is voortgezet met circa tien partnerinstituten, waar 19 gezamenlijke 
studies deel van uitmaken. Het gaat om de speerpuntregio’s Zuidelijk Afrika, Mekong-regio, 
NW-deel van Zuid Amerika, Midden Amerika, Oostelijk Afrika and Oost Europa. Het werk 
omvat ondermeer 13 casestudies over de relatie tussen biodiversiteit en armoedebestrijding 
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en voorts de ontwikkeling van beleidsondersteunende instrumenten: indicatoren/monitoring, 
modellen en terugkoppeling naar het beleid door assessments.  

Tenslotte heeft het secretariaat van het Biodiversiteitsverdrag het MNP gevraagd ‘to evaluate 
global and regional policy options on their contribution to reduce the rate of loss of 
biodiversity by 2010’. Deze vraag is in de laatste drie maanden van 2005 beantwoord en aan 
het Secretariaat toegestuurd, ter behandeling in COP8 (maart 2006, Brazilië). 

Op verzoek van LNV zijn de status en trends in de biodiversiteit in Nederland en vier 
partnerlanden (Kenia, Oekraïne, Ecuador en Filippijnen) gerapporteerd voor het 2nd Dutch 
National Report to the CBD. Een uitgebreidere evaluatie van de Nederlandse voortgang bij 
het behalen van de 2010-doelstelling is ter hand genomen.  

3.5 Sociaal-economisch Onderzoek  

Kosteneffectiviteit geldstromen natuurkosten 
De werkzaamheden bestonden in 2005 – naast de aansturing van het onderbouwend 
onderzoek over kosteneffectiviteit, en het ontwikkelen van het programma voor 2006 – 
vooral uit bijdragen aan de Natuurbalans 2005 . 
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4. Klimaat en Mondiale Duurzaamheid (KMD) 

KMD evalueert en verkent de mogelijkheden voor het nationale energie- en klimaatbeleid. 
Ook ondersteunt dit team de Nederlandse overheid in de positionering in het internationale 
klimaatbeleid op zowel Europees als mondiaal niveau. Het klimaatprobleem heeft een 
mondiale doorwerking en ook de energievoorziening wordt sterk bepaald door internationale 
ontwikkelingen en verdelingen. Binnen dit team worden modellen gebruikt voor analyse van 
mondiale duurzaamheidsvraagstukken, veelal gericht op de EU en bredere internationale 
instellingen zoals het VN Milieuprogramma, de Wereldbank en OESO. 

De activiteiten van KMD zijn ondergebracht in vier programmalijnen: 

• Europees en Nationaal Klimaatbeleid 
• Mondiale Duurzaamheid 
• Internationaal Klimaatbeleid 
• Integrated Assessment Modellering 

 

4.1 Europees en Nationaal Klimaatbeleid  

MNP en ECN zijn een structureel samenwerkingsverband aangegaan op het terrein van 
nationaal (en Europees) energie- en klimaatbeleid. De ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst vond plaats op het ECN/MNP minisymposium ‘Benchmark 
van energie- en klimaatbeleid in de EU’ op 1 juli 2005 in Den Haag. 

Referentieramingen energie en emissies 2005 – 2020 
Het ECN/MNP-rapport Referentieramingen energie en emissies 2005–2020, herziene versie 
mei 2005, is gestuurd aan de Minister van EZ en de Staatssecretaris voor Milieu. In de 
Referentieramingen worden voor twee scenario’s (Strong Europe en Global Economy) 
energiegebruik en -opwekking, en emissies van broeikasgassen, verzurende stoffen (NOx, 
SO2, NH3, VOS) en fijn stof geraamd. Dit zijn twee van de vier scenario’s die in de studie 
Welvaart en Leefomgeving (WLO) worden gebruikt. 

Optiedocument Reductiemaatregelen broeikasgassen en verzurende stoffen 
Samen met ECN is veel werk verzet voor het optiedocument Reductiemaatregelen 
broeikasgassen en verzurende stoffen. Met VROM en EZ is afgesproken dat het 
optiedocument begin 2006 wordt gepubliceerd. Tevens wordt aanvullend aan eerdere 
afspraken een potentieelverkenning naar klimaatdoelstellingen en energiebesparing in 2020 
uitgebracht. 

Symposium ‘Hoeveel energiebesparing is nodig?’ 
Naar aanleiding van discussies in de Tweede Kamer is in het najaar het symposium ‘Hoeveel 
energiebesparing is nodig?’ georganiseerd. Daarin waren presentaties en artikelen van de kant 
van MNP, ECN en de Universiteit Utrecht en een paneldiscussie van vertegenwoordigers van 
ministeries, maatschappelijke organisaties en Tweede Kamerleden. 

Benchmark energie-efficiency van industriële sectoren in EU-landen 
Het Utrechts Centrum voor Energieonderzoek heeft in opdracht van het MNP een 
vergelijking van energie-efficiency van industriële sectoren tussen EU-landen gemaakt en het 
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gebruik van benchmark als grondslag voor de allocatie bij het EU-emissiehandelssysteem 
geanalyseerd. Het rapport is in juni 2005 gepubliceerd. 

Macro-economische gevolgen van een emissiereductiedoelstelling 
MNP heeft voor VROM en EZ aanvullende analyses gedaan naar de gevolgen van 
verschillende emissiedoelstellingen en (onvolledige) coalities. Dit als vervolg op de eerdere 
studie naar de macro-economische gevolgen van een emissiereductiedoelstelling voor 
broeikasgassen van 30% voor de industrielanden in 2020, waaronder Nederland. Hieruit 
blijkt dat als alle (ontwikkelings)landen meedoen aan het klimaatbeleid en emissiemarkten 
efficiënt werken, de kosten in 2020 voor Nederland in een scenario met hoge groei geraamd 
worden op 0,8% van het reëel Nationaal Inkomen. Als ontwikkelingslanden echter niet 
meedoen aan klimaatbeleid en alleen de industrielanden beleid voeren, dan kunnen de 
geschatte kosten oplopen tot 4,8% van het Nationaal Inkomen. De kosten van klimaatbeleid 
zijn ook afhankelijk van toekomstige economische ontwikkelingen. Bij een gematigde 
economische groei zullen bij een mondiale coalitie de kosten 0,2% bedragen. Het rapport is 
in juli 2005 gepubliceerd. 

Effecten klimaatverandering in Nederland 
Op verzoek van staatssecretaris van Geel heeft het MNP in samenwerking met een groot 
aantal Nederlandse kennisinstellingen een inventarisatie gemaakt van de te verwachten 
effecten van klimaatverandering in Nederland de komende decennia. Het rapport ‘Effecten 
klimaatverandering in Nederland’ is in het najaar aangeboden aan de Staatssecretaris. Eind 
2005 ook een Engelstalige versie beschikbaar gekomen. 

In voorbereiding 
Eind 2005 zijn voorbereidingen getroffen voor een brede milieukosten-batenanalyse van 
kernenergie en een bredere duurzaamheidsanalyse gericht op biobrandstoffen waarbij de 
effecten op ruimtegebruik en biodiversiteit een belangrijke rol spelen. 

4.2 Mondiale Duurzaamheid 

Outstanding Environmental Issues for Human Development  
Het MNP heeft begin 2005 de studie Outstanding Environmental Issues for Human 
Development uitgebracht. Hierin wordt de rol van milieu in het bereiken van de Millennium 
Doelstellingen onderzocht. Het boekje is op verzoek van VROM/IMZ geschreven en 
gepresenteerd op de Governing Council van UNEP in februari 2005. 

OECD Environmental Outlook 2007 
MNP levert een belangrijke bijdrage aan deze publicatie. Het gaat daarbij vooral om 
projecties van toekomstige ontwikkelingen op gebied van energie en milieu en het analyseren 
van een aantal beleidsopties. In de loop van 2005 zijn er intensieve contacten geweest met de 
OECD over deze werkzaamheden. Eind 2005 zijn de eerste berekeningen gemaakt.  

Voorbereiding Global Environmental Outlook IV 
De zero-order draft van GEO is rond de jaarwisseling gereedgekomen. MNP heeft 
bijgedragen aan de hoofdstukken milieu en ontwikkeling (1) lucht en klimaat (2), 
kwetsbaarheid (7) en toekomstverkenningen (8). Getracht wordt in GEO-IV vanuit het 
centrale thema ‘Environment for Development’ met name het belang van milieu voor 
menselijk welbevinden te laten zien en het economisch belang van milieu te kwantificeren. 
Daarnaast heeft MNP bijgedragen aan het speciale katern over lucht en energie in het GEO-



Milieu- en Natuurplanbureau pag. 17 van 59 

Yearbook 05/06 dat op de UNEP Governing Council in februari 2006 gepresenteerd is. Dit 
katern gaat in op de problemen met luchtkwaliteit die met energiegebruik samenhangen en 
behandelt kort de positieve relaties tussen lucht- en klimaatbeleid. 

Development and Climate 
In november is in samenwerking met ENDA de tweede beleidsworkshop in het programma 
georganiseerd, getiteld: ‘Rural development and the role of food, water and biomass: 
opportunities for development and climate’. De workshop, waaraan zowel door onderzoekers 
uit deelnemende landen, als internationale beleidsmakers is deelgenomen, heeft meer inzicht 
geboden hoe in de praktijk de verschillende landgebruikfuncties conflicteren of kunnen 
samengaan en onder welke voorwaarden moderne biomassa gebruikt kan worden voor 
energieproductie en (inter)nationale handel in biomassa een bijdrage kan leveren aan 
duurzame ontwikkeling. Resultaten van de workshop zijn gepresenteerd tijdens COP-11 in 
Montreal. Eerder dit jaar zijn de bevindingen van de eerste workshop gerapporteerd. 

Trade and Environment 
Vertrek van een medewerker naar IPCC-TSU betekent dat werk aan het project Trade and 
Environment voorlopig tot stilstand is gekomen. Er wordt nog wel een MNP-rapport 
afgerond waarin de bevindingen tot nu toe zijn beschreven en aanknopingspunten voor verder 
werk worden besproken. Verder is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om niet-
deelnemende landen tot klimaatbeleid te bewegen via handelsmaatregelen. Begin 2006 zal 
hierover worden gerapporteerd. 

Millennium Ecosystem Assessment 
In maart is het Synthese Rapport van de Millennium Ecosystem Assessment verschenen. 
MNP heeft een belangrijke bijdrage geleverd op het gebied van beschrijving van toekomstige 
ecosysteemdiensten en biodiversiteit - voornamelijk middels toepassing van IMAGE. Het 
scenariorapport is in de afgelopen periode afgerond en zal in september verschijnen.  

Duurzaamheid energievoorziening 
MNP is intensief betrokken geweest bij het tweejaarlijkse rapport over de voortgang van het 
energiebeleid in Nederland van Economische Zaken. Naast formele commentaarrondes heeft 
MNP in de Tweede Kamer een reactie gegeven ten behoeve van de parlementaire 
behandeling. Inmiddels zijn met Clingendael International Energy program (CIEP) 
gesprekken gevoerd over mogelijke samenwerking op het terrein van de wereldwijde 
energievoorzieningszekerheid.  

Samenwerking met Buitenlandse Zaken  
Structurele samenwerking met Buitenlandse Zaken (in casu de ambassadeur mondiale 
duurzaamheid) is nog niet tot stand gekomen. Buitenlandse Zaken gaat zich meer en meer 
richten op specifiek beleid in ontwikkelingslanden en heeft minder aandacht voor generieke 
analyses. MNP probeert nog in aanvulling op het biodiversiteitsproject voor DGIS een 
voorstel te maken. Een stagiaire heeft voor MNP het kwetsbaarheidconcept, zoals dat eerder 
voor voedsel is vormgegeven, uitgewerkt voor water. Begin 2006 zal dit als een MNP-rapport 
verschijnen. 

4.3 Internationaal Klimaatbeleid  

Veel onvoorziene producten 
In 2005 zijn veel producten gerealiseerd die niet waren voorzien, maar aansloten bij de 
beleidsactualiteit. In het kader van de inwerkingtreding van het Kyoto Protocol op 16 februari 
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2005 is in PCCC verband de brochure ‘De kleine vraagbaak van het Kyoto Protocol’ 
geschreven en gepubliceerd. Ten behoeve van discussie in de Tweede Kamer is de brochure 
‘Hoeveel warmer mag het worden’ gemaakt met de laatste inzichten in de mogelijke effecten 
van klimaatverandering op mondiale schaal in relatie tot de mate van temperatuurstijging. In 
de zomer van 2005 is daarvan ook een Engelstalige versie verschenen. Verder is op verzoek 
van het Engelse milieuministerie (DEFRA) tijdens het Engelse EU voorzitterschap een 
bijdrage geleverd aan een internationale wetenschappelijke conferentie over 
stabilisatiescenario’s in Exeter over de implicatie van temperatuurdoelstellingen voor 
mondiale en regionale emissiepaden. Dit werk heeft geresulteerd in verschillende 
wetenschappelijke publicaties en een MNP rapport, getiteld ‘Meeting the EU 2°C target: 
global and regional emission implications’.  

Post-Kyoto analyses 
In het kader van het deelproject ‘Future Action’ is in samenwerking met drie buitenlandse 
instituten een variant van de multistadia regime benadering gekwantificeerd. Dit staat bekend 
als het Zuid-Noordvoorstel. Het betrof een eerste toepassing van de (200-) landenversie van 
het FAIR-model. Van de analyse verscheen een MNP rapport en volgt een 
gemeenschappelijke wetenschappelijke publicatie. Er verscheen in 2005 een 
wetenschappelijk artikel over het FAIR-model, waarin het model en resultaten in detail zijn 
gedocumenteerd en voor andere experts toegankelijk zijn gemaakt.  

Mitigatiescenario’s 
In 2005 heeft het deelproject ‘Mitigatiescenario’ geresulteerd in een aantal publicaties over 
mogelijkheden voor en mondiale en regionale kosten van mitigatie van broeikasgassen voor 
het stabiliseren van de broeikasgasconcentraties op de lange termijn op verschillende niveaus 
(650-400 ppmv CO2 eq.). Hiervoor is het gecombineerde IMAGE/TIMER/FAIR model 
ingezet. Deze publicaties zijn gestuurd naar wetenschappelijke tijdschriften om bij te dragen 
aan het vierde IPCC assessmentrapport. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens COP-11 in 
Montreal, Canada. Er is nog een bundeling van de papers in rapportvorm en een brochure 
voor beleidsmakers voorzien. 

Mondiale emissiedatabase - EDGAR 
De MNP-bijdrage aan het internationale EDGAR consortiumwerk betrof de oplevering van 
een fast track dataset voor jaar 2000. Deze data zijn opgenomen in de 2005 editie van het 
IEA-boek over CO2-emissies van fossiele brandstoffen. 

IPCC 
In IPCC verband is een bijdrage geleverd aan de zero order draft van het 4e assessment 
rapport (AR4) over mitigatie (werkgroep III) en nieuwe IPCC 2006 Guidelines for National 
GHG Inventories. Naast de voorbereiding van het AR4, heeft de IPCC-Technical Support 
Unit (TSU) zorg gedragen voor de realisatie en aanname van twee IPCC special reports: een 
over Fluorinated Gases en een over Carbon Storage and Capture (CCS). Tenslotte is een 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van nieuwe IPCC baseline scenario’s ten behoeve van 
het 5e Assessment Rapport. 

4.4 Integrated Assessment Modelling 

Deze programmalijn richt zich op de vernieuwing van het mondiale instrumentarium (SOR 
en daarmee samenhangende externe projecten), op het technisch beheer en onderhoud van 
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hard- en software systemen en tenslotte op de uitbouw van een netwerk van 
samenwerkingspartners voor verdere ontwikkeling. 

IMAGE 
Net als in 2004 is het IMAGE-instrumentarium in 2005 ingezet in een aantal mondiale 
studies, waaronder de 4e Global Environmental Outlook van UNEP (GEO-IV), de  
2e Environmental Outlook van de OECD en de Agricultural Assessment (alle drie in 2007 uit 
te brengen). Eind 2005 heeft MNP een bijdrage geleverd aan een mondiale analyse van opties 
voor de Convention on Biodiversity (2nd Global Biodiversity Outlook) door combinatie van 
IMAGE met het GLOBIO-model. 

In 2005 is een update van de initiële landallocatie voor IMAGE gereed gekomen. Die biedt 
niet alleen een beter en meer up-to-date startpunt voor de toekomstberekeningen, maar vormt 
ook een goed startpunt voor een nieuwe versie van het wereldmodel met meer regio’s en een 
inzoomversie voor Europa. Tevens is de aansluiting met historische reeksen uit de HYDE 
database verbeterd, zodat historische trends naadloos doorgetrokken kunnen worden naar de 
toekomst. Verder is op verzoek van de IPCC Werkgroep II de werking en parametrisering 
van de terrestrische koolstofcyclus onderzocht om beter bij recente inzichten aan te kunnen 
sluiten. 

Sustainable Development Scanner 
Voor het mondiale SDS-model (Sustainable Development Scanner) is gewerkt aan een 
economische module, afgeleid van het model International Futures (IFs). Daarmee kan 
geanalyseerd worden hoe alternatieve besteding van overheidsmiddelen bijdraagt aan de 
score op diverse P-P-P doelstellingen. Het testen van de IFs benadering maakt deel uit van 
een breder onderzoek naar geschikte methoden voor integratie van economie met de andere 
domeinen van duurzaamheid. Op basis van de eerste ervaringen is besloten om verdere 
samenwerking met het IFs team te zoeken, gericht op koppeling met meer gedetailleerde 
sectorale modellen van het MNP (bevolking en gezondheid, land, water, voedsel, energie en 
klimaat). Voor de langere termijn wordt ook naar alternatieven voor de IFs methodiek 
gekeken, vooral naar algemene evenwichtsmodellen.  

Verdere uitbouw van het netwerk 
In 2005 is veel vooruitgang geboekt bij de opbouw van een nationaal en internationaal 
netwerk, ondersteund met middelen uit nationale (BSIK) en internationale (EU) 
programma’s. Concrete samenwerking bestaat er nu met KNMI (klimaat, atmosferische 
chemie), WUR (landgebruiksmodellering, gewasgroei, stikstofcyclus en water) en LEI (agro-
economie). Met het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zijn afspraken gemaakt 
over samenwerking op een breed scala van onderwerpen, die tijdens een workshop begin 
2006 verder uitgewerkt zullen worden in gezamenlijke plannen. 
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5. Luchtkwaliteit en Europese Duurzaamheid (LED) 

Het team LED evalueert en verkent de luchtkwaliteit op zowel nationaal als Europees niveau. 
De nadruk ligt hierbij op verzuring, fijn stof en ozonvorming. Daarnaast is binnen dit team 
duurzame ontwikkeling in Europa een belangrijk onderwerp. LED beoordeelt de effectiviteit 
van nationaal en Europees beleid (Brussel) op het gebied van luchtkwaliteit en ondersteunt de 
ontwikkeling van nieuw beleid. Het team onderhoudt nauwe banden met het Europees 
Milieuagentschap EEA in Kopenhagen. 

De activiteiten van LED zijn ondergebracht in vier programmalijnen: 

• Europese Duurzaamheid 
• Nationale Beleidsevaluatie en Integrale Analyse Luchtkwaliteit 
• ETC-ACC 
• Netwerk UNECE en CCE. 

 

5.1 Europese Duurzaamheid 

Beoordeling nieuwe EU-commissie voorstellen 
De beoordeling van het 1e commissievoorstel over CO2-handel voor de Europese 
luchtvaartsector is afgerond. Het voorstel van de Europese Commissie om de luchtvaartsector 
op te nemen in het EU emissiehandelssysteem is een stap vooruit in het betrekken van de 
luchtvaartsector in het klimaatbeleid. De milieu-effecten hiervan hangen af van het ontwerp 
van het handelssysteem, in het bijzonder van de vastgestelde hoeveelheid CO2-emissierechten 
in het systeem. Vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit is het de moeite waard ook 
brandstofbelastingen of emissieheffingen als beleidsinstrumenten te overwegen. 

Europese Duurzaamheid 
MNP heeft een paper geschreven over de herziening van de Europese 
Duurzaamheidsstrategie (gepland voor begin 2006). Eind 2005 is begonnen met de 
voorbereiding van de 3e en laatste fase van het EU-project Sustainability A-test. Deze finale 
fase (in 2006) valt onder MNP-verantwoordelijkheid (www.sustainability-test.net).  

Benchmarking 
De ontwikkeling van een database met landenvergelijkende gegevens (benchmarking) voor 
milieudruk, kwaliteit, distance-to-targets en sociaal-economische ontwikkelingen is in 2005 
vrijwel afgerond. Begin 2006 zal deze via het online Milieu- en Natuurcompendium 
beschikbaar komen.  

National Focal Point (NFP) 
In het najaar van 2005 zijn 29 acties uitgevoerd voor het EEA en/of de EEA Topic Centres. 
Deze acties betroffen reviews van conceptrapporten of andere producten (8) deelname aan 
EEA Workshops (3), leveren van gegevens (11), controleren Nederlandse vertaling van EEA 
producten (4) en overige acties (3). In 73% gevallen is deze actie naar tevredenheid 
uitgevoerd. In heel 2005 zijn 88 acties uitgevoerd, waarvan 79% naar tevredenheid van de 
EEA. In 2004 was het aantal acties 55.  

Nederland heeft geen National experts meer bij het EEA. 
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5.2 Nationale Beleidsevaluatie en Integrale Analyse 
Luchtkwaliteit 

Beoordeling beleidspakketten luchtkwaliteit 
MNP heeft het effect van het het maatregelenpakket ‘Aanpak luchtkwaliteit 2005’ 
(Prinsjesdagpakket) beoordeeld op de daling van het aantal knelpunten van fijn stof en NO2. 
De kabinetsmaatregelen betreffen vooral technische verkeersmaatregelen, en de 
gezondheidsbaten zijn grosso modo hoger dan de kosten. De conclusie is dat 
overschrijdingen van de grenswaarde voor fijn stof wel afnemen, maar in de periode 2010-
2020 niet kunnen worden opgelost, ook niet met maximaal aanvullend lokaal beleid. Voor 
NO2 daalt het aantal knelpunten sterker, maar ook in 2015 zal met het Prinsjesdagpakket 
alleen niet overal in Nederland worden voldaan aan de grenswaarde. Ook is een 
maatregelenpakket van Groen Links doorgerekend. Vooral invoering van kilometerheffing 
blijkt kosteneffectief om luchtkwaliteit aan te pakken.  

CAFE 
Alle mijlpalen voor 2005 zijn gerealiseerd. Op 31 oktober is de beoordeling van de 
thematische strategie en de voor de strategie gebruikte gegevens gepubliceerd. Dit rapport 
beoordeelt de gegevens uit het CAFE-proces in Brussel en beschrijft de consequenties van 
nieuw beleid voor Nederland. Belangrijkste conclusie is dat de luchtkwaliteit in Nederland 
sterk verbetert door de voorstellen. Het zal echter voor Nederland moeilijk blijven om aan de 
huidige en nieuwe fijnstofnorm te voldoen, vooral omdat het voorgestelde Europese 
bronbeleid tekortschiet. 

MNP heeft in het najaar bij IIASA de gegevens van Nederland in de RAINS database 
gecontroleerd. Na dit bezoek zijn er nog gegevens uitgewisseld. Zodra IIASA de correcties 
heeft verwerkt en gepubliceerd zal de MNP-rapportage worden afgerond. Dit zal naar 
verwachting begin 2006 zijn. 

Fijn stof 
Er is veel extra, onvoorzien werk gedaan rond het fijnstofdossier, waaronder uitwerking van 
het ‘Beleidsgericht Onderzoeksprogramma Fijn Stof’ (BOP) en de analyse van methoden om 
berekeningen te corrigeren voor het niet-gemodelleerde deel van fijn stof. Naar aanleiding 
van een kritische notitie van DCMR heeft MNP een notitie geschreven over de grootschalige 
concentratie (GCN) voor de regio Rijnmond. Hierin worden aspecten van de GCN nader 
uitgelegd, te weten: de gemeten concentraties, de door MNP gebruikte emissies en enkele 
methodische aspecten. De discussie met DCMR is begin 2006 afgerond. 

Het rapport ‘Fijn stof in Nederland – rekenmethodiek en onzekerheden’ is door al dit 
onvoorziene werk vertraagd tot 2006. 

Zware metalen 
Op eigen initiatief heeft MNP een onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van 
platinametalen in de lucht. Op basis van literatuurgegevens over emissies van platinametalen 
uit katalysatoren van auto’s en verkeerssamenstelling in Nederland zijn concentratieniveaus 
in Nederland berekend. Concentraties van platina, palladium en rhodium liggen in de orde 
van één tot enkele pg/m3 afhankelijk van de situatie. Voor platina is dit ver onder de grens 
waarbij effecten voor de gezondheid optreden. Gezondheidseffecten van palladium en 
rhodium zijn onbekend. De notitie zal begin 2006 in rapportvorm verschijnen. 
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OSPAR 
Het rapport ‘Assessment of trends in atmospheric concentration and deposition of hazardous 
pollutants to the OSPAR maritime area’ is verschenen. Op basis van (schaarse) metingen 
concludeert MNP dat de atmosferische input (via depositie) van zware metalen, stikstof en 
lindaan (een pesticide) op de Noordzee en Atlantische Oceaan in het algemeen zijn gedaald 
sinds 1990. Het rapport is beschikbaar via de website van OSPAR. 

Beoordeling effectiviteit en kosten van Nationaal en Europees luchtbeleid 
Op de lange termijn (2020) speelt de vraag naar het optimale schaalniveau waarop 
maatregelen getroffen moeten worden. Om de discussie rondom dit onderwerp te 
ondersteunen heeft het MNP de nationale en Europese beleidsruimte ter verbetering van de 
luchtkwaliteit onderzocht. Hiertoe zijn de effecten en kosten van maximaal nationaal en 
Europees bronbeleid berekend en tegen elkaar afgezet. Berekeningen voor fijn stof tonen aan 
dat met Europees beleid driemaal zo veel milieuwinst kan worden geboekt dan met nationaal 
beleid, maar de mate waarin wisselt van sector tot sector. 

De beschikbare kennis over de mogelijke gevolgen van milieubeleid voor de 
concurrentiepositie van bedrijven in Nederland (literatuurstudie) is in kaart gebracht. 
Daarnaast wordt het luchtdossier als casus nader uitgewerkt waarbij onder andere wordt 
gekeken naar de eventuele consequenties van de CAFE-strategie. MNP zal de resultaten 
medio 2006 rapporteren.  

Modelinstrumentarium en datalogistiek 
In 2005 is het OPS-model via de website extern beschikbaar gesteld. Een internationale 
auditcommissie (onder voorzitterschap van prof. Holtslag – WUR) heeft het 
luchtkwaliteitsmodelinstrumentarium (OPS, Lotos-Euros en Rains.NL) beoordeeld. 
Resultaten worden begin 2006 verwacht. 

Daarnaast is gewerkt aan de verbetering van de emissie-infrastructuur: de geactualiseerde 
ruimtelijke verdelingen van verkeersemissies (afkomstig van de Emissieregistratie) zijn 
inmiddels in de basis emissiebestanden ingepast. De resultaten met de nieuwe basisbestanden 
zijn vergeleken met die van de oude basisbestanden. De grootste verschillen in berekende 
concentraties worden gevonden voor NOx. In 2006 wordt de actualisering van de ruimtelijke 
verdelingen voor andere sectoren voortgezet.  

5.3 ETC-ACC 

De financiëel-administratieve audit door EEA-medewerkers uit Kopenhagen leidde tot een 
positieve uitkomst, met enkele nuttige aanbevelingen voor het administratieve management 
van het ETC en verdere verbetering van de rapportages naar het EEA. Een internationale 
reviewcommissie onder leiding van de Europese Commissie heeft zich over de taakstelling 
van een toekomstig ETC/ACC gebogen. Zij beveelt aan om - niettegenstaande de 
organisatorische splitsing tussen lucht en klimaat bij de EEA - de onderwerpen bij het ETC 
om beleidsmatige redenen geïntegreerd te houden. In januari 2006 is een call for proposals 
uitgegaan voor een nieuw ETC/ACC voor de periode 2007-2010, waarbij de kansen voor een 
vernieuwing van het contract voor het MNP positief lijken te zijn.  

Een paar hoogtepunten uit een uitgebreide lijst met publicaties, die in 2005 zijn uitgebracht: 

• Het EEA rapport ‘The European Environment: State and Outlook’ (de derde Europese 
milieuverkenning) en de ondersteunende rapporten ‘Climate Change and a European 
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low-carbon energy system’en ‘European Environmental Outlook’. De lucht- en 
klimaatgedeelten van deze rapporten werden door het ETC verzorgd. 

• De jaarlijkse GHG Trends and Projections rapportage over de stand van zaken op weg 
naar de Kyoto doelen, gepresenteerd tijdens de klimaatconferentie in Montreal, en de 
gerelateerde ETC inbreng in het EU rapport over ‘demonstrable progress’. 

• Het jaarlijkse rapport over de zomerozonsituatie in 2005. 
• Verkennende studies in voorbereiding voor ruimtelijke rapportages van luchtkwaliteit en 

emissies in Europa (INSPIRE, geïntegreerde luchtrichtlijn, EEA In Your Neighbourhood 
project). 

Voorts werden in oktober twee Europese workshops gehouden over luchtkwaliteit (in 
Vilnius, Litouwen) en over emissies van luchtvervuilende stoffen in samenwerking met de 
TFEIP van de CLRTAP (in Rovaniemi, Finland). 

5.4 Netwerk UNECE en CCE 

In het najaar is het netwerk van National Focal Centra geïnformeerd dat het zenden van 
verbeterde data op vrijwillige basis mogelijk is (dus zonder officiële call for data). Op 
verzoek van de Working Group on Effects betreft het hier een optionele keuze van NFCs. 
NFCs die geen nieuwe bijdrage willen leveren hoeven dat niet. De actualisatieronde is voor 
de wetenschappelijke ondersteuning van de revisieprocessen van de Conventie en van de 
Europese Commissie.  

Het CCE heeft zich aangesloten bij een consortium dat een onderzoeksvoorstel heeft 
ingediend onder thema 1 van LIFE naar een rol om het Europese luchtbeleid van de Europese 
Commissie t/m 2011 te ondersteunen. Dan vindt de review/revisie plaats van de thematische 
strategie lucht. Het consortium bestaat uit het netwerk dat onder de Convention on LRTAP 
functioneert met een aantal andere voor de EC relevante partners. Of de tender wordt 
gehonoreerd, wordt in oktober 2006 bekend. 

Het Status rapport 2005 is uitgebracht en een aantal publicaties is in de open literatuur 
ingediend en gepubliceerd. 
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6. Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit (RIM) 

Milieukwaliteit, natuurkwaliteit en kwaliteit van de leefomgeving worden sterk bepaald door 
de inrichting in Nederland. Dit team analyseert zowel de ruimtelijke relatie tussen deze 
kwaliteiten onderling, als tussen milieukwaliteit en economische activiteiten (wonen, werken, 
verkeer) en de milieueffecten van het nationale ruimtelijk beleid. Een belangrijk 
aandachtsveld binnen dit team zijn de milieueffecten van het nationale verkeers- en 
vervoersbeleid. 

De activiteiten van RIM zijn ondergebracht in drie programmalijnen: 

• Infrastructuur en Mobiliteit 
• Water en Ruimte 
• RO-beleidsanalyse, afwegingsmethoden en gebiedsgericht beleid 

 

6.1 Infrastructuur en Mobiliteit 

Effecten beleidsopties Verkeer en Vervoer 
Samen met de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft MNP een rapport gepubliceerd 
over effecten van beleidsopties uit de Nota Mobiliteit. Het voorstel voor invoering van een 
kilometerheffing is vooral effectief voor het milieu. De milieueffecten van verschillende 
varianten voor het beprijzen van het wegverkeer zijn onderzocht. De varianten zijn opgesteld 
door het platform ‘Anders Betalen voor Mobiliteit’ onder leiding van de heer Nouwen, met 
als doel te komen tot een maatschappelijk gedragen advies aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. De belangrijkste conclusies zijn: 

• vervanging van de motorrijtuigenbelasting en (een deel van) de aanschafbelasting door 
een heffing per gereden kilometer kan milieuwinst opleveren,  

• heffingen op specifieke locaties op het hoofdwegennet (zoals congestie- en 
passageheffingen) hebben een gering effect op de totale emissie van het wegverkeer en 
de luchtkwaliteit langs snelwegen,  

• het invoeren van een (naar de huidige milieuklasse) gedifferentieerde kilometerheffing 
voor het zware vrachtverkeer zal op de korte termijn een versnelde verschuiving naar 
schone vrachtauto’s op kunnen leveren.  
 

De beleidsvoornemens in de Nota Mobiliteit zijn ook doorgerekend op milieueffecten. De 
voorstellen voor invoering van een kilometerheffing in de Nota zijn vooral effectief voor het 
milieu. Het Kabinet heeft besloten alles in het werk te stellen om invoering van een vorm van 
kilometerheffing mogelijk te maken vanaf 2012.  

Milieueffecten van de EU Transport White Paper 
Het MNP-rapport naar de milieueffecten van de EU Transport White Paper is gepubliceerd. 
De belangrijkste conclusie is dat het modal shift-beleid van de EU nauwelijks tot 
milieuverbeteringen zal leiden. 

Voorts is samen met het CPB gewerkt aan de beoordeling van zogenaamde FES-claims 
(Fonds Economische Structuurversterking): voorstellen van departementen om met geld uit 
aardgasbaten maatschappelijk nuttige projecten uit te voeren. Eén voorstel heeft vooral veel 
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aandacht gekregen van het MNP: een claim om voor 460 miljoen euro de luchtkwaliteit te 
verbeteren. De claim is op onderdelen als kosteneffectief aangemerkt.  

Onderzoek naar de optiewaarde van het openbaar vervoer (OV) is afgerond. De optiebaten 
zijn relatief belangrijke baten van OV: bij de twee onderzochte spoorlijnen bleken de 
optiebaten even groot als de gebruiksbaten. Optiebaten zijn een soort verzekeringspremie die 
mensen bereid zijn te betalen voor het in stand houden van de lijnen, ook al maken ze er zeer 
weinig gebruik van. Ze willen er wel gebruik van kunnen maken (optie). Deze kennis kan in 
de toekomst gebruikt worden in kosten-batenanalyses bij de beoordeling van investeringen in 
de infrastructuur. De baten van investeringen in openbaar vervoer nemen dan toe. 

Publicaties 
In 2005 zijn diverse andere publicaties op gebied van verkeer en vervoer verschenen. De 
paper ‘Perspectieven van nieuwe technologie in verkeer en vervoer’ gaat in op potentiële 
milieuvoordelen van inzet van biobrandstoffen, waterstof en brandstofcellen in verkeer en 
vervoer. Vooral de tweede generatie biobrandstoffen (houtachtige biomassa) en de 
waterstof/brandstofcel-combinatie bieden perspectieven, maar grote technologische barrières 
moeten nog overwonnen worden willen deze technieken hun potentie qua milieuvoordelen en 
kosten waarmaken. De publicatie ‘Welvaart en leefomgeving, wat betekent de toekomstige 
mobiliteit voor het klimaat’ laat zien dat in drie van vier nieuwe langetermijnscenario’s de 
CO2-emissie van verkeer flink gaat toenemen.  

6.2 Water en Ruimte 

Deelstroomgebiedsvisies en ‘Afwentelingsproblematiek’ 
In de zomer van 2005 zijn de rapportages op het gebied van de Deelstroomgebiedsvisies en 
‘Afwentelingsproblematiek’ gepubliceerd. De gekozen benadering van het begrip 
afwenteling en de uitgewerkte casus Gelderse Vallei-Eemmeer, waarin de (vergaande) 
consequenties van eisen aan de waterkwaliteit voor het ruimtegebruik worden geïllustreerd, 
heeft in verschillende discussies centraal gestaan. De gepresenteerde integrale aanpak als 
basis voor een beleidsmatig/bestuurlijke afweging zorgde veelal voor een ‘eye-opener’; 
inhoudelijk was men vaak verrast door de grootte van de opgave. Deze rapportages over de 
Deelstroomgebiedsvisies en de rapportage over Veiligheid tegen overstroming hebben in 
beleidsdiscussies een rol gespeeld en krijgen een vervolg. DG Water heeft verzocht om een 
audit uit te voeren op de onderbouwende informatie ten behoeve van de Nationale 
Beleidsmonitor Water (NBW). 

Quick Scan Kaderrichtlijn Water  
Eind 2005 is een eerste concept opgeleverd van Quick Scan Kaderrichtlijn Water (KRW). In 
het onderzoek wordt vooral gekeken naar de relatie tussen het watersysteem en de ecologie. 
De onderzoeksresultaten zijn bedoeld als input voor het debat in de Tweede Kamer over de 
jaarlijkse Decembernota van de KRW, en zullen begin 2006 worden opgeleverd. 

Publicaties 
Voortvloeiend uit het onderzoek zijn diverse artikelen in voorbereiding, waarvan één in 2005 
gepubliceerd is (‘Waterbeleid kruipt het land op’) in het themanummer over bodem en 
ruimtelijke ordening van het tijdschrift Bodem. De landsdekkende uniforme kaart van de 
deelstroomgebiedsvisies is gebruikt in De Nieuwe Kaart van Nederland. 
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6.3 RO-beleidsanalyse, afwegingsmethoden en 
gebiedsgericht beleid 

Monitor Doelbereik Nota Ruimte  
Het MNP werkt met het Ruimtelijk Planbureau aan de Monitor Doelbereik Nota Ruimte. 
Eind 2005 is een extern concept voor commentaar verzonden. Mei 2006 moet de definitieve 
rapportage uitkomen. Het project is gericht op de monitoring van de daadwerkelijke 
ruimtelijke ontwikkelingen. De monitor wordt opgesteld op verzoek van VROM/DGR. De 
Monitor Doelbereik Nota Ruimte vormt een drieluik met een procesmonitor en een 
benchmark van provincies. Deze beide producten worden door DGR zelf opgesteld. VROM 
zal de drie producten gezamenlijk in september 2006 aan de Tweede Kamer aanbieden.  

Deze eerste versie van de monitor kan nog geen conclusies trekken over het doelbereik van 
de Nota Ruimte omdat dit beleid pas onlangs is vastgesteld. Wél schetst de monitor zoveel 
mogelijk de trend van de afgelopen jaren, en maakt duidelijk hoe ambitieus de doelen van de 
Nota Ruimte zijn in vergelijking met deze trend en de huidige situatie. Over het algemeen 
lijkt doelbereik voor bundeling van verstedelijking binnen bereik, terwijl doelbereik van 
kwaliteitsdoelen in de groene ruimte verder weg ligt.  

Instrumentarium Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) 
Het MNP is in 2005 gestart met een inventarisatie van de instrumenten die de nieuwe Wet op 
de ruimtelijke ordening (Wro) in principe biedt voor bescherming en ontwikkeling van 
milieu, natuur, landschap en water. Het planstelsel van de nieuwe Wro wijkt sterk af van de 
bestaande Wro. De nieuwe Wro - die naar verwachting dit jaar door het parlement wordt 
behandeld en in 2007 van kracht zou kunnen worden - biedt rijk en provincies een groot 
aantal nieuwe instrumenten. De Memorie van Toelichting is tamelijk gefragmenteerd en 
gericht op afzonderlijke instrumenten en de positie van de bestuursorganen. Op dit moment 
hebben rijk en provincies nog geen filosofie ontwikkeld over de inzet van deze instrumenten. 
Daardoor bestaat onvoldoende inzicht op het functioneren in de praktijk van het nieuwe 
stelsel. Daardoor was het voor het MNP vooralsnog niet in te schatten wat de consequenties 
zijn van (het daadwerkelijke gebruik van) deze wet voor bescherming en ontwikkeling van 
milieu, natuur, landschap en water.  

Ruimtescanner 
Na de studies op landelijk schaalniveau ‘Kwaliteit en toekomst, verkenning van 
duurzaamheid’ (MNP, 2004) en ‘Ruimtelijke Beelden’ (Borsboom et al., 2005), heeft het 
MNP ook een verkennende studie op provinciaal schaalniveau verricht, op verzoek van en in 
samenwerking met de directie Groen Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland. De 
beelden schetsen voor hun provinciale beleidsplan enkele belangrijke ruimtelijke 
vraagstukken voor de langere termijn. De provincie heeft hiermee een beeldend en wervend 
instrument in handen gekregen om langere termijnvraagstukken aan de orde te stellen. De 
scenariomethodiek heeft zijn weg gevonden in de provinciale toekomstagenda die 
directieoverbruggend wordt opgesteld. De provincie maakt inmiddels zelf gebruik van het 
modelinstrument ‘Ruimtescanner’. Na een langjarig ontwikkelingstraject stelt het MNP dit 
instrument voor iedereen beschikbaar. Ook voor het MNP heeft de studie de nodige vruchten 
afgeworpen. De Ruimtescanner blijkt op regionaal niveau goed toepasbaar. De leerervaringen 
vinden reeds hun toepassing in nieuwe modelstudies. Provinciaal kaartmateriaal bleek daarbij 
zeer bruikbaar, en heeft geleid tot optimalisatie van de data bij landelijke toepassing van de 
Ruimtescanner. 
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7. Landbouw en Duurzaamheid Landelijk Gebied 
(LDL) 

Hoe kan het landelijk gebied zich duurzaam ontwikkelen? Deze vraag staat centraal binnen 
LDL. Dit team analyseert en evalueert de kwaliteit van het landelijk gebied (emissies en 
milieukwaliteit) in relatie tot het gevoerde en voorgenomen beleid. Relevant daarbij zijn het 
Europese en mondiale landbouwbeleid, het gebiedenbeleid en het milieu-, natuur- en 
ruimtebeleid. Specifiek op de agenda staat het Nederlandse mestbeleid. Ook is er aandacht 
voor de verhouding tussen milieunormen en milieukwaliteit van oppervlaktewater, 
grondwater en bodem. 

De activiteiten van LDL zijn ondergebracht in drie programmalijnen: 

• Duurzaam Nutriëntenbeheer 
• Europees en Nationaal Landbouwbeleid 
• Duurzaamheid Landelijk Gebied. 

 

7.1 Duurzaam Nutriëntenbeheer 

Evaluatie mestbeleid 
De rapportage over de milieugevolgen van het nieuwe mestbeleid is afgerond en wordt eind 
januari 2006 aan de opdrachtgevers LNV en VROM gezonden. Dit rapport gaat ook in op de 
mogelijkheden voor regionale toetsing aan de nitraatnorm voor grondwater. Het onderwerp 
toetsdiepte komt niet aan de orde in afwachting van de eerste bevindingen van het 
veldonderzoek. Dit rapport is een opmaat voor de Evaluatie Meststoffenwet 2007. Het 
achtergrondrapport Kosten-batenanalyse mestbeleid is in eerste concept gereed, oplevering 
zal pas eind 2006 kunnen plaatsvinden.  

Ammoniak 
In mei is in overleg met LNV en VROM afgesproken dat het MNP een voorstel voor een 
handreiking voor vergroting van de consistentie en transparantie van ramingen voor 
ammoniakemissies zal opstellen. Deze handreiking is besproken met het LEI als belangrijkste 
uitvoerder van ammoniakramingen. De principeafspraak is dat LEI en MNP een 
gezamenlijke handreiking opstellen. Inmiddels heeft ook de Commissie van Deskundigen 
Meststoffenwet deze actie ondersteund.  

In overleg met de opdrachtgever is besloten het rapport ‘Actualisatie ammoniakemissies’ te 
laten vervallen. Eerder dit jaar is immers de rapportage over het VELD-onderzoek 
verschenen – waarvan de conclusies in de Milieubalans 2005 zijn opgenomen – en is de 
nieuwe referentieraming uitgebracht.  

Op verzoek van VROM heeft MNP de effecten van een aantal wijzigingen van de 
ammoniakregelgeving (interne saldering, versoepeling AmvB) op het halen van de NEC 
ammoniakdoelstelling onderzocht en in concept naar de opdrachtgever verzonden. 

Tot slot worden in het kader van CAFE (afleiding NEC-plafonds 2020, zie paragraaf 5.2) de 
huidige uitgangspunten voor ammoniakmaatregelen in RAINS geëvalueerd; deze blijken wat 
betreft effecten van ondergronds uitrijden en voermaatregelen te optimistisch. 
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Kaderrichtlijn Water 
De resultaten van de evaluatie van het nieuwe mestbeleid zijn ingebracht als onderdeel van de 
analyse van de gevolgen van het voorgenomen beleid voor doelbereik KRW (Quick Scan 
KRW). Eén van de conclusies is dat het maximale effect van het nieuwe mestbeleid ligt in het 
voorkomen van een toename van de fosfaatemissie uit landbouwgronden (stand still), en dat 
in deze zin het mestbeleid een effectieve maatregel is om aan de minimumeis van de KRW te 
voldoen. In concreto gaat het hier over stopzetting van bemesting op fosfaatrijke gronden die 
een grote bijdrage leveren aan de oppervlaktewaterbelasting; dit zijn met name de natte 
zandgronden. 

Het achtergrondrapport over de Karakterisering Grondwater volgt waarschijnlijk eind eerste 
kwartaal 2006. 

7.2 Europees en Nationaal Landbouwbeleid 

EUruralis 
Eind december is het projectvoorstel EUruralis bij LNV ingediend. Goedkeuring en 
financiering lijken vrijwel rond. Om dit projectvoorstel goed te laten aansluiten bij de 
wensen, vooral aansluiting op en inbedding in het Europese netwerk, is een aantal nationale 
en internationale bijeenkomsten in samenwerking met LNV en het EEA georganiseerd. Het 
EEA wil graag betrokken zijn bij een tweede fase van EUruralis. EUruralis is gepresenteerd 
in een symposium van het EEA Management Board. De wetenschappelijke artikelen over 
EUruralis zijn afgerond en worden binnenkort gepubliceerd. 

Evaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming 
Bij de uitvoering van de verschillende deelprojecten, die deels onderling van elkaar 
afhankelijk zijn, is de voortgang niet geheel conform planning. De eerste resultaten zijn nog 
niet opgeleverd. Daarom zijn eind december, met een vervolg in januari 2006, gesprekken 
gevoerd om de planning weer zodanig te krijgen dat tijdig genoeg over de resultaten beschikt 
kan worden voor het schrijven van de synthese. Vooralsnog ziet het er naar uit dat deze 
ingrepen tijdig genoeg effect zullen hebben. 

Vertragingen bij het deelproject Milieu van de Evaluatie Duurzame Gewasbescherming zijn 
voor een belangrijk deel veroorzaakt door vertragingen bij externe projecten die invoerdata 
zouden aanleveren. Resultaten van twee flankerende projecten (Uitgangssituatie en CBS-
enquête emissiereducerende maatregelen) zijn inmiddels aangeleverd aan het deelproject 
Milieu.  

Verkenning Groene Ruimte 
De deelprojecten ‘Beleidscocktail landelijk gebied’ en ‘Definitiestudie Verkenning 
ontwikkelingsmogelijkheden Platteland’ zijn stopgezet. Afgesproken is om alle initiatieven 
rond het platteland, binnen en buiten dit programma, op een rij te gaan zetten en in 2006 te 
gaan werken aan één studie, met als voorlopige werktitel ‘Verkenning Groene Ruimte’. Dit 
MNP-brede project wil de toekomstige ontwikkelingen in het landelijk gebied en de invloed 
van beleid hierop in kaart brengen. Afgesproken is om eerst een bouwtekening te maken. 
Hiervoor wordt onder andere een interne en externe consultatie verricht. In februari 2006 
moet dit resulteren in besluit over het vervolgtraject.  
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7.3 Duurzaamheid Landelijk Gebied 

Deelstroomgebiedsvisies 
Het analyserapport Deelstroomgebiedsvisies is niet geleverd in 2005 als gevolg van een 
prioritering van de Quick Scan Kaderrichtlijn Water (zie paragraaf 6.2). 

Nationaal grondwaterinstrumentarium 
Het Directeurenoverleg Waterinstituten is op de valreep van 2005 akkoord gegaan met de 
uitvoering van de eerste fase van een project in een samenwerkingsverband van zes 
kennisinstituten om een nieuw landsdekkend grondwaterinstrumentarium te gaan bouwen, 
gebaseerd op de beschikbare modellen en kennis. Eind 2006 is oplevering hiervan voorzien. 
Op basis hiervan zal het gekoppelde modelinstrumentarium LGM-SWAP uitgefaseerd 
worden. Tevens is besloten de Stuurgroep Mantelovereenkomst op te heffen en de taken 
daarvan over te dragen naar het OnderwaterOverleg Waterinstituten, de laag onder het 
Directeurenoverleg. 

Integraal Bodembeheer 
Integraal Bodembeheer heeft in 2005 vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling van een 
bodem(biologische) indicator voor evaluatie van het nieuwe bodembeleid. De 
indicatorontwikkeling is geheel door RIVM/MEV uitgevoerd en heeft zich voor bijna 100% 
gericht op de bodembiologische indicator. Het project heeft in 2005 geresulteerd in vijf 
publicaties in peer-reviewed journals. De praktische implementatie van het werk is echter nog 
een punt van zorg. De EU-Commissie heeft in haar definitieve voorstel rond de EU-
Kaderrichtlijn Bodem (KRB) besloten om bescherming van bodembiodiversiteit als apart 
thema (voorlopig) te schrappen. 
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8. Leefomgevingskwaliteit (LOK) 

In het team Leefomgevingskwaliteit staat de vraag centraal hoe de milieukwaliteit in de 
bebouwde omgeving zich duurzaam kan ontwikkelen. LOK analyseert effecten van 
beleidsopties op de lokale milieukwaliteit en evalueert bijdragen hieraan van het gevoerde 
beleid. Het team beschrijft de toestand van de milieukwaliteit in de leefomgeving en de mate 
van blootstelling van de bevolking aan vooral luchtverontreiniging, geluidhinder en externe 
veiligheid. Belangrijk daarbij zijn de mogelijke gezondheidseffecten en -risico’s van de 
diverse milieuaspecten voor de mens. 

De activiteiten van LOK zijn ondergebracht in twee programmalijnen: 

• Fysieke Leefomgevingskwaliteit 
• Gezondheid, Welzijn en leefbaarheid, en Integrale Leefomgeving. 

 

8.1 Fysieke Leefomgevingskwaliteit  

Review TNO-studie aanleg spitsstrook A27 
Voor het beleid ter verbetering van de luchtkwaliteit is begin 2005 een review (second 
opinion) uitgevoerd op een TNO-studie naar de consequenties van de aanleg van een 
spitsstrook op de luchtkwaliteit langs de A27. Los van de eventuele aanleg van de plusstrook, 
kwam het MNP voor 2010 tot hogere concentraties dan TNO. Deze hielden verband met het 
gebruik door TNO van niet up-to-date scenariogegevens.  

Beleidspakketten luchtkwaliteit onderzocht 
MNP onderzocht in 2005 de effecten van de verschillende, verdergaande beleidspakketten 
(Prinsjesdagpakket en GroenLinkspakket) op lokale luchtkwaliteit. Uit de resultaten blijkt dat 
het Prinsjesdagpakket Aanpak Luchtkwaliteit 2005 kosteneffectief is omdat de te maken 
kosten globaal opwegen tegen de gezondheidsbaten. Ondanks de extra beleidsinspanningen 
blijft het voor Nederland moeilijk om tijdig te voldoen aan de Europese grenswaarden voor 
de luchtkwaliteit. Tot slot zijn voor de Nederlandse rapportage in het kader van CAFE-
Thematic Strategy, de gevolgen van Europese beleidsmaatregelen voor Nederland 
doorgerekend. Uit de resultaten blijkt dat de luchtkwaliteit in Nederland zal verbeteren door 
de Europese voorstellen, maar niet voldoende om aan de normen te voldoen. 

Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens  
In 2005 heeft het Kabinet voorstellen gedaan om het beleid voor de regionale en kleine 
luchtvaartterreinen te verbeteren. Begin mei is het rapport ‘Evaluatie Regelgeving 
Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens’ uitgebracht. Dit rapport beschrijft de 
consequenties van de voorgenomen decentralisatie van het beleid voor regionale en kleine 
luchthavens. De overlast en de externe veiligheidsrisico’s van het regionale vliegverkeer in 
de periode tot 2030 zullen aanzienlijk toenemen. Met de voorgestelde beleidsdecentralisatie 
kunnen de effecten van het vliegverkeer beter worden begrensd dan nu het geval is. 
Provincies moeten dan wel bereid zijn veel maatregelen te nemen. De effectiviteit van het 
provinciale beleid wordt mede bepaald door de rijksoverheid. De rijksoverheid blijft 
verantwoordelijk voor de vliegroutes en kan op die wijze bijdragen aan een betere onderlinge 
afstemming van het vliegverkeer en de ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Het milieu rond Schiphol 1990-2010 – Feiten en Cijfers  
Eind augustus is het rapport ‘Het milieu rond Schiphol 1990-2010 – Feiten en Cijfers’ 
uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat de beleidsdoelstellingen ter vermindering van de 
effecten van het vliegverkeer van Schiphol (gedefinieerd volgens de motie Baarda) zeer 
waarschijnlijk worden gehaald. Deze gelden voor de meest belaste woongebieden direct 
rondom de luchthaven. Verreweg de meeste overlast en risico’s treden echter op in een veel 
groter gebied waar geen normen gelden. Daar heeft de geluidsoverlast zich minder gunstig 
ontwikkeld en zijn de veiligheidsrisico’s toegenomen. Het totale aantal mensen met 
geluidsoverlast is sinds 1990 met ongeveer 40% afgenomen. De geluidsnormen begrenzen 
het huidige aantal mensen met geluidsoverlast tot 330.000 mensen met ernstige geluidhinder 
en 140.000 mensen met ernstige slaapverstoring. De vijfde baan heeft nauwelijks bijgedragen 
aan vermindering van de geluidsoverlast. De kans op een vliegtuigongeluk met meerdere 
dodelijke slachtoffers is met de vijfde baan wel aanzienlijk verminderd maar nog altijd 
ongeveer tweemaal zo groot als in 1990. Verder is in het rapport becijferd dat niet de fysieke 
afhandelingscapaciteit van het banenstelsel of de norm voor externe veiligheid, maar de 
geluidsnormen de komende 10 tot 15 jaar het meest bepalend zijn voor de 
groeimogelijkheden van de luchthaven. In 2010 kunnen tussen de 480.000 en 550.000 
vluchten binnen de geluidsnormen worden afgehandeld. Na 2010 zijn de groeimogelijkheden 
sterk afhankelijk van het ‘stiller’ worden van de luchtvloot. Het rapport levert een bijdrage 
aan het beleidsproces voor de Schipholevaluatie van de Ministeries van V&W en VROM ter 
voorbereiding van een strategische kabinetsvisie in april 2006 over het toekomstige beleid 
voor Schiphol. 

In het najaar heeft het MNP op verzoek van de Ministeries van VROM en V&W diverse 
onderzoeksrapporten bekeken en becommentarieerd die in het kader van de evaluatie 
Schiphol zijn opgesteld. Ook heeft MNP gereageerd op de conceptbevindingen van het totale 
onderzoek naar de effectiviteit van het Schipholbeleid. Daarbij constateerde het MNP dat in 
een aantal gevallen een beperkte invalshoek is gehanteerd waardoor vraagtekens kunnen 
worden gezet bij de algemene geldigheid van de bevindingen. Verder is opgemerkt dat 
bevindingen ten aanzien van de beleidsinstrumenten, de normstelling en de handhaving door 
elkaar dreigen te lopen.  

Geluid 
Ter ondersteuning van het geluidbeleid voert het RIVM in opdracht van het MNP continue 
metingen van geluid uit. Op een aantal locaties langs wegen blijkt inmiddels meerdere jaren, 
dat er een hogere waarde voor de gemeten geluidsniveaus wordt waargenomen dan als deze 
voor deze locaties wordt bepaald volgens de wettelijke berekeningsmethoden voor 
wegverkeersgeluid. De onderschatting van het wegverkeersgeluid is vermoedelijk het gevolg 
van te optimistische waarden in het rekenvoorschrift voor de akoestische eigenschappen van 
de wegdekken, maar door het beperkte aantal gemeten locaties in het onderzoek is geen 
algemene conclusie te trekken. Slijtage van de wegdekken speelt daarbij mogelijk een rol. In 
het geval dat deze onderschatting van de geluidsniveaus zich meer algemeen voordoet, zal 
toepassing van het rekenvoorschrift leiden tot onderschatting van de blootstelling van de 
Nederlandse bevolking aan wegverkeerslawaai. 

Op de locaties langs het spoor blijken niet alle treintypen te voldoen aan de uitgangspunten 
voor de geluidemissie in het rekenvoorschrift voor spoorweggeluid. De totale gemeten 
geluidbelasting is echter gelijk aan of lager dan de berekende. 



Milieu- en Natuurplanbureau pag. 35 van 59 

8.2 Gezondheid, Welzijn en leefbaarheid, en Integrale 
Leefomgeving 

Op diverse milieuaspecten van gezondheid verricht MNP zelf onderzoek, of besteedt dit uit, 
ter aanvullende onderbouwing van gezondheidsonderzoek. In 2005 betrof het de volgende 
onderzoeken. 

Beleving geluidhinder 
RIVM heeft op verzoek van MNP onderzoek uitgevoerd naar de beleving van geluidhinder. 
Uit het onderzoek blijkt dat er veel te winnen valt voor het realiseren van hoogwaardige 
milieukwaliteit. 11% van de Nederlanders geeft aan vaak overlast te beleven van de 
geluidssituatie in de woonomgeving. Uitgaande van de eisen voor geluid in de 
woonomgeving, blijkt dat bij ruim 2% van de woningen normoverschrijding door wegverkeer 
voorkomt. De algemene woningvoorraad beschouwend wordt de minimumkwaliteit voor 
geluid over het algemeen dus wel gerealiseerd. Het realiseren van een hoogwaardige ervaren 
milieukwaliteit kan maar gedeeltelijk worden bereikt met alleen een verlaging van 
geluidsniveaus. 

Risicoschatting Fijn stof 
Voor de Milieubalans 2005 zijn risicoschattingen voor fijn stof uitgevoerd, met aandacht 
voor de gezondheidseffecten en ziektelast (DALY) verbonden met langdurige blootstelling. 
De basis hiervoor is een RIVM rapportage met een actualisering van gezondheidsrisico’s en 
ziektelast van een aantal belangrijke milieufactoren. De omvang en ernst van deze effecten 
blijken mogelijk veel groter dan effecten optredend na kortdurende blootstelling maar het 
kennisniveau hierover is relatief laag. De Europese Commissie komt tot soortgelijke 
conclusies.  

Black smoke 
Op verzoek van het MNP heeft het RIVM aanvullende (trend)analyses uitgevoerd naar 
concentratie-effect relaties voor (gezondheidsrelevante onderdelen van) fijn stof. Ondanks de 
sterk dalende buitenluchtconcentraties van ‘Black Smoke’ (een maat voor het primair 
verbrandingsaërosol: roet) blijkt er geen trend in de relatieve risico’s (% toename sterfte per 
massa-eenheid) te bestaan. De opvatting wint terrein, dat roet een gezondheidsrelevante 
(causale) fijnstoffractie is. Deze opvatting wordt gesteund door de WHO en genoemde 
voorlopige uitkomsten van trendanalyses steunen dit. 

Database ziekte en aandoeningen door luchtverontreiniging  
Op verzoek van MNP hebben het RIVM en het IVM nadere analyses afgerond om voor de 
risicoschatting voor luchtverontreiniging, naast sterfte, ook voor ziekte en aandoeningen een 
compleet overzicht te krijgen. Er is een database met gegevens gemaakt, gebaseerd op 
gezondheidseffecten zoals in Nederland, of bij gebrek hieraan in Europa, zijn opgetekend. De 
resultaten zullen worden toegepast voor berekeningen met het RAINS NL model en zullen 
ook worden ingebracht bij de WHO om berekeningen op Europese en wereldschaal 
aanvullend te onderbouwen. 

DALY-berekeningen voor Europa 
Op verzoek van het MNP heeft het RIVM een vergelijkende studie uitgevoerd naar DALY 
berekeningen (‘Disability Adjusted Life Years’: ongezonde en/of verloren levensjaren) voor 
milieufactoren in Europa. Conclusie is dat, naast veel methodologische verschillen, diverse 
input data worden gebruikt, wat leidt tot verschillen in Europese uitkomsten. De DALY-
benadering, en wegen naar meer harmonisatie op dit gebied, zal in 2006 worden getoetst op 
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een gezamenlijke RIVM-EEA-JRC workshop. MNP zal de uitkomsten hiervan meenemen in 
de ontwikkeling van de ‘gezondheidsplanner’, de gezondheidsrisicomodule voor integrale 
MNP-berekeningen. 

Gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering  
Evaluaties van mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering in 
Nederland geven aan dat de waargenomen effecten nu nog beperkt in omvang en ernst zijn, 
maar in latere jaren nog kunnen toenemen. Dit geldt voor sterfterisico’s verbonden met 
blootstelling aan warmte en/of ozon tijdens hittegolven en/of zomersmogperioden en voor het 
vóórkomen van sommige, aan temperatuurstijginggerelateerde ziekten en aandoeningen zoals 
de ziekte van Lyme en allergieën. Verder is aangegeven dat er vooral ten aanzien van aërosol 
(roet) en ozon mogelijkheden zijn voor synergie in beleid voor de bestrijding van 
luchtverontreiniging en klimaatverandering. 

MNP heeft diverse adviezen uitgebracht over de focus van beleidsevaluaties en onderzoek 
voor ‘Gezondheid en milieu’ aan de Europese Commissie (7e EU Kaderprogramma, 
informatiesystemen, onderzoeksinfrastructuren), de EEA (State of the Environment Outlook 
Report 2005) en het NERAM Network voor luchtverontreiniging (US/Canada). 

Er zijn contacten geweest tussen de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het MNP. De Raad 
wil inzicht krijgen in de kans op en omvang en ernst van grote en kleine risico’s op het terrein 
van vervoer en transport, externe veiligheid, gezondheidszorg en natuur en milieu. De Raad 
stelt het op prijs betrokken te raken bij presentaties over onderzoeken en evaluaties op dit 
gebied en zou graag (expert-)bijeenkomsten hierover concreet willen ondersteunen. MNP 
beraadt zich op hoe een intensiever contact met de Raad vorm kan krijgen, aansluitend bij 
project ‘Kosten en baten van risico- en veiligheidsbeleid’. 

Ten behoeve van beleidsontwikkelingen naar de samenhang tussen 
bevolkingsontwikkelingen (groei en samenstelling) en gezondheid, milieu, ruimte en 
duurzaamheid, is voor het komende CPB/RPB/MNP rapport ‘Welvaart en 
Leefomgeving’(WLO) de scenariostudie ‘Huishoudensontwikkelingen in Nederland’ 
gereedgekomen. Dit is een vervolg op het rapport ‘Lange-termijn Bevolkingsscenario’s voor 
Nederland’ uit 2004. Huishoudenscenario’s (ontwikkeling van omvang en samenstelling van 
huishoudens in relatie tot scenario’s/wereldbeelden) zijn belangrijk voor het beleid in 
verband met de druk op het milieu en de vraag naar ruimte. De uitkomsten vormen tevens de 
basis voor de Duurzaamheidsverkenning 2. Ter onderbouwing van de relatie tussen 
(mondiale) bevolkingsontwikkelingen en gezondheid in het kader van globalisering en 
duurzaamheid, zijn diverse studies uitgevoerd. Deze hebben geleid tot voorstellen voor 
scenarioanalyses (als voorbereiding voor het World Health Report 2006), een educatie-
module (opleidingsniveaus via correlaties tussen inkomens en uitgaven aan onderwijs) en 
voorstellen voor rekenmodellen voor beoordeling van de invloed van globalisering op 
gezondheid en de rol van urbanisatie. Er is een drietal publicaties geschreven.  
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9. Informatievoorziening en Methodologie 
Planbureau (IMP) 

Het team IMP beheert een groot deel van de milieu- en natuurinformatie van het MNP. Veel 
informatie wordt verwerkt in het online Milieu- en Natuurcompendium dat ook dient als basis 
voor de jaarlijkse Milieubalans en Natuurbalans. Een ander voorbeeld is het 
informatiesysteem van de Emissieregistratie. Het team IMP adviseert over de methoden en 
technieken bij het analyseren en presenteren van informatie en bij het verkennen van 
toekomstige ontwikkelingen. Belangrijke producten zijn de leidraad ‘Omgaan met 
onzekerheden’ en de catalogus met informatie over alle modellen die bij het MNP gebruikt 
worden. 

Herbouw EmissieRegistratie  
Na een Europese aanbestedingsprocedure is begin 2005 de herbouw van het 
informatiesysteem EmissieRegistratie (ER) gegund aan Deloitte. Het werk is momenteel 
volop gaande en ligt vrij goed op schema. De geconverteerde ER database en de Emissie 
Explorer zijn inmiddels gereed. De herbouw van het publieksgerichte ER deel 
(Datawarehouse) zal in het eerste trimester van 2006 worden afgerond. De stuurgroep ER 
heeft in 2005 een besluit genomen over de positionering na april 2006 van de ER in het 
algemeen en van de dataverwerkingseenheid in het bijzonder (zie ook paragraaf 2.1). 
Besloten is om zeker tot en met 2008 de ER in zijn geheel binnen het MNP te houden. Ook 
na het afsluiten van een convenant met het CBS over de ER blijft de duurzame continuering 
bij het CBS van de door bezuinigingen bedreigde afdeling Milieustatistieken een 
aandachtspunt. Dit raakt ook nadrukkelijk het Milieu- en Natuurcompendium dat het MNP 
samen met het CBS uitbrengt.  

Datavergaring CBS 
Samen met VROM heeft het MNP in 2005 geparticipeerd in de interdepartementale PIA-
werkgroep onder leiding van  het SCP, waarin mogelijke efficiencywinst ten aanzien van 
statistieken en datavergaring rijksbreed is onderzocht. Dit traject was direct gekoppeld aan 
mogelijke CBS bezuinigingen en heeft in de zomer 2005 een eindrapport opgeleverd dat door 
de plaatsvervangende SG’s is besproken. Hierin wordt onder meer een pleidooi gehouden 
voor een dusdanig CBS takenpakket dat ook de gegevensverzameling ten behoeve van 
wettelijke verplichtingen van andere departementen dan alleen EZ door het CBS zal (blijven) 
worden uitgevoerd. Tevens zijn alternatieve bezuinigingsmogelijkheden naar voren gebracht. 
Voorlopig lijkt in elk geval voor 2006 de continuïteit van de Milieustatistieken bij het CBS 
veiliggesteld.  

Gegevensvoorziening is voor het MNP essentieel. Daarom wil het MNP actief participeren in 
de sturing op de gegevensvoorziening, inclusief monitoring die in opdracht van VROM, LNV 
en V&W plaatsvindt. Dit raakt ook nadrukkelijk de financiële aspecten van 
beschikbaarstelling van gegevens. Op initiatief van het MNP zal dit samen met de drie meest 
betrokken ministeries nader in kaart worden gebracht. Belangrijk is dat door of in opdracht 
van de overheid verzamelde gegevens zeker voor planbureauwerk gratis beschikbaar zijn en 
dat een verdere stroomlijning van geo-informatievoorziening activiteiten op nationale schaal 
plaatsvindt. Met (deels) door LNV gefinancierde organisaties in Wageningen is het MNP al 
doende die samenwerking te intensiveren. Voor de sturing van de gegevensvoorziening (uit 
monitoring) zal het IPO-RIJK-MNP-RIVM-convenant als overkoepelende sturingsstructuur 
worden gebruikt. De sturing van gegevens over milieu- en natuurkwaliteit staat voorop. 
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De migratie van het MNP-kerninstrumentarium naar de nieuwe infrastructuur is grotendeels 
voltooid. Dit omvat ook de herbouw van het informatiesysteem INDIBASE, waarin 
kernindicatoren uit MNP-publicaties worden beheerd. Door de nieuwe ICT architectuur 
worden de op webtechnologie gebaseerde samenwerkingsmogelijkheden met andere 
instituten groter. Dit geldt ook voor het Geoloket. Met diverse organisaties (VROM, RPB, 
DLG, WUR/Alterra) wordt overlegd over intensivering van samenwerking op Geodata 
gebied. De volgende stap na de voltooiing van de ICT Architectuur is nu het ontwerp van de 
architectuur voor gegevens en applicaties, zodat ook deze laag in de informatie infrastructuur 
zal worden gestroomlijnd.  

Zelfstandig MNP en Dienstverleningsovereenkomsten met RIVM 
In het kader van een zelfstandig MNP is veel aandacht besteed aan de nieuwe website 
MNP.nl, die in juni 2005 is gelanceerd. Door de verzelfstandiging is de bestaande ICT 
Dienstverleningsovereenkomsten met het RIVM heroverwogen. Ook de consequenties voor 
allerlei cruciale licenties op data- en softwaregebied waarvoor het MNP tot en met 2005 nog 
in RIVM-verband in diverse constructies was opgenomen, zijn en worden geanalyseerd. In 
overleg met VROM zullen hierover in 2006 zo spoedig mogelijk nadere keuzen worden 
gemaakt. Dit raakt immers ook de relatie van het MNP met VROM raamcontracten. In het 
laatste trimester van 2005 is samen met VROM al een forse inspanning gepleegd om de 
overstap van het MNP van VWS naar VROM ook op het brede gebied van 
informatievoorziening zo soepel mogelijk te doen verlopen. De verdere uitwerking zal ook in 
2006 nog veel inspanning vergen.  

MNP-modelonderzoek  
In het MNP-modelonderzoek ligt het accent op modellering voor duurzaamheid. In 2005 
stond verantwoording en evaluatie van de indicatorenset en bijbehorende methodologie voor 
duurzaamheidanalyse voorop. Begin 2006 wordt hierover een rapport uitgebracht, dat 
richtinggevend zal zijn voor verdere activiteiten in 2006. Een inventarisatie van kansrijke 
methoden voor modellering van duurzaamheid en daarbij behorende internationale 
samenwerkingsrelaties is inmiddels uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal activiteiten 
binnen het eigen MNP-onderzoek. 

Voor de interactieve modelleer- en visualisatie omgeving M, die cruciaal is voor de 
modellering van duurzaamheid, is een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd. Dit zal 
in 2006 leiden tot modernisering van de grafische user-interface van M en tot een structurele 
regeling voor het beheer. 

Samen met diverse waterinstituten heeft het MNP actief bijgedragen aan de eind 2005 
gerealiseerde nationale samenwerking op het gebied van de modellering van grond- en 
oppervlaktewater. Dit raakt ook de mogelijke oprichting van een Delta Instituut en de 
gezamenlijke profilering van overheidsorganisaties zoals MNP en RWS/RIZA versus de rol 
van marktgerichte kennisinstituten zoals TNO/NITG, WL Delft en WUR/Alterra. 

Leidraad Omgaan met Onzekerheden 
De Leidraad Omgaan met Onzekerheden is uitgebreid met richtlijnen voor verantwoord 
omgaan met ruimtelijke onzekerheden. Deze zijn na externe review gereed en worden in de 
praktijk beproefd. Verder wordt samen met universiteiten gewerkt aan een stijlgids voor 
communicatie over onzekerheden en aan een leidraad voor participatie in beleidsanalyse. In 
2006 komen deze resultaten beschikbaar.  
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10. Strategisch onderzoek 

Het strategisch onderzoek binnen het MNP beoogt zowel specifieke als generieke methoden 
te ontwikkelen voor ‘Integrated assessment studies’ met een nadruk op de analyse van 
duurzame ontwikkeling. In dergelijke studies moet een verband gelegd worden tussen de drie 
P’s (People, Planet, Profit) die duurzame ontwikkeling karakteriseren. Ook de institutionele 
dimensie (wereldvisies van actoren en bijpassende vormen van bestuur) moeten in de 
beschouwingen betrokken worden. Het is daarbij een uitdaging de verschillende ruimte- en 
tijdschalen waarop problemen zich manifesteren aan elkaar te verbinden. 

Het speerpunt is in drie programma’s onderverdeeld waarin zich diverse projecten bevinden. 
Het eerste programma richt zich op een geïntegreerde benadering van specifieke problemen 
zoals land- en watergebruik, energie- en materiaalstromen en demografie en gezondheid. In 
dit programma wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van methoden die specifieke 
problemen verbinden in vormen van duurzaamheidsanalyse.  

Een tweede programma gaat over de interactie tussen ruimtelijke ontwikkelingen en de 
belasting van het milieu en de aantasting van de natuur. Een studie naar de mate waarin de 
natuur weerstand kan bieden aan de druk waaraan zij wordt blootgesteld wordt in 2006 
afgerond.  

Een derde programma richt zich op meer generieke methoden voor modelleren, het verbinden 
van metingen en modellen en de onzekerheden die zich in dergelijke analyses voordoen en 
hoe daarmede in beleid, maatschappij en wetenschap wordt omgegaan. Dit derde programma 
zal in de komende twee jaar beëindigd worden omdat de resultaten toereikend zijn voor 
gebruik binnen het planbureau. 

In 2005 is door het MNP geëxperimenteerd met methoden die gebruikt kunnen worden voor 
de analyse van duurzame ontwikkeling. In samenwerking met de Universiteit van Denver is 
een prototype model voor de mondiale schaal vervaardigd. Hierin komen de drie pijlers van 
duurzame ontwikkeling aan de orde evenals enkele institutionele aspecten. In 2006 zal 
hieraan worden doorgewerkt voor zowel de nationale, Europese als de mondiale schaal. 

Per programma worden in het navolgende de meest toonaangevende resultaten per project 
samengevat. 

10.1 Geïntegreerde analyse voor assessment studies 

Integrale terrestrische modellering 
Het klimaatmodel dat binnen het IMAGE-model wordt gebruikt is aanzienlijk verbeterd. 
Daardoor kan beter worden aangesloten op het vegetatiemodel dat samen met het Potsdam 
Instituut voor Klimaatonderzoek wordt ontwikkeld. Er wordt speciale aandacht geschonken 
aan de rol van bossen en herbebossing wat betreft CO2-opname en afgifte van methaan. Met 
de WUR wordt gewerkt aan het toevoegen van een watermodel en stikstofmodel aan 
IMAGE. Eerste prototypen van deze modellen zijn beschikbaar doch behoeven verbetering. 
IMAGE is inmiddels ook gekoppeld aan het mondiale landbouweconomische model van het 
LEI. Daardoor kan de potentiële geschiktheid van land volgens IMAGE gekoppeld worden 
aan de kosten van gebruik volgens het LEI-GTAP model. Deze koppelingen en aanvullingen 
zijn zeer nuttig voor de evaluatie van het mondiale milieu- en biodiversiteitsbeleid voor 
UNEP en OECD. Het IMAGE-model dat begon als en model voor de evaluatie van 
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klimaatbeleid wordt nu steeds meer een model voor een redelijk gedetailleerde en ruimtelijk 
specifieke evaluatie van beleid gericht op duurzame ontwikkeling. 

Integrale modellering energie en materialen 
Een tweede versie van het mondiale energiemodel TIMER is gereed gekomen. Dit model 
bevat meer aandacht voor transities in de elektriciteitsector, biobrandstoffen, waterstof als 
energiedrager en schoon fossiel. Met TNO is gewerkt aan het herinschatten van de voorraden 
fossiele brandstoffen mede gelet op de huidige discussie over de geopolitieke aspecten van 
voorzieningszekerheid. Op materialengebied is met de Universiteit van Utrecht gewerkt aan 
een eerste versie van een model voor staal. Niet alleen de vraag naar staal maar ook de mate 
van recycling is bepalend voor de vraag naar energie in deze sector. Speciale aandacht wordt 
in de modellering van energie en materialen gegeven aan de rol van ontwikkelingslanden. dan 
Een eerste conceptuele uitwerking is beschikbaar. 

Bevolking en gezondheid 
Er is verder gewerkt aan de ontwikkeling van demografische model PHOENIX. Aan het 
model is een educatie module toegevoegd voor 17 regio’s in de wereld. Hierdoor zijn betere 
verklaringen mogelijk van demografische veranderingen en is een betere koppeling mogelijk 
met economische analyse met het model WorldScan. Deze toevoeging draagt bij aan de 
mogelijkheid om beleid rond duurzame ontwikkeling beter te kunnen evalueren. De 
aanwezige gezondheidmodule is verbeterd vooral gericht op de gezondheidsrisico’s 
verbonden aan milieuvervuiling in het bijzonder luchtverontreiniging. Er zijn eerste stappen 
gezet in het modelleren van demografische processen op een ruimtelijk specifieke wijze. 
Daarvoor zou beter kunnen worden aangesloten op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de 
voedselvoorziening. 

Methoden voor duurzaamheidsanalyse 
Voor het in grote lijnen bezien van duurzame ontwikkeling zijn relatief eenvoudige 
systeemmodellen een goede optie. Een dergelijk model is in hoofdlijnen ontwikkeld door de 
Universiteit van Denver. Dit wereldmodel omvat representaties van alle landen op de wereld. 
Besloten is om samen met de genoemde universiteit verder aan de ontwikkeling van dit 
model te werken. De economiemodule van het model is verder ontwikkeld waardoor ook 
overheidsinvesteringen en investeringen en R&D kunnen worden meegenomen. Uiteindelijk 
zal gekozen moeten worden of verder wordt gegaan met dynamische input-output 
modellering of met algemene evenwichtsmodellering. Aan het model is ook een 
vereenvoudigde module voor watervoorziening in stroomgebieden toegevoegd. Hier is 
aangesloten op een meer gedetailleerd model WaterGap waaraan het diepere grondwater is 
toegevoegd. Voor luchtverontreiniging in Europa is een specifiek op ons land gerichte versie 
van het RAINS- model van IIASA gereed gekomen.  

10.2 Modellering van ruimtelijke ontwikkelingen 

Ruimtelijke modellering voor integrated assessment studies 
Het systeem voor ruimtelijke modellering in ons land (LUMOS) nadert een goed operationeel 
niveau. Er is vooral gewerkt aan validatie en kalibratie van het systeem waarmede in 2006 zal 
worden voortgegaan. De verbindingen met andere MNP-modellen zijn verbeterd, de 
mogelijkheden voor het vergelijken van kaartbeelden zijn vooruitgegaan en het 
gebruikersgemak is vergroot. Er zal nu vooral moeten worden nagegaan of en in welke mate 
diverse methoden voor ruimtelijke modellering met elkaar verenigd kunnen worden en 
modellen op verschillen ruimtelijke schalen logisch aan elkaar verbonden kunnen worden. 
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Een grote uitdaging ligt in modellering op Europese schaal. Gewerkt is aan een Europees 
model voor de ontwikkeling van het landelijk gebied (EUruralis, zie paragraaf 7.2). Een 
eerste prototype is gepresenteerd aan de lidstaten van de EU en is daar enthousiast ontvangen. 
Er wordt gezocht naar samenwerking met het Europese Milieu Agentschap waar een 
gelijksoortige ontwikkeling plaatsvindt. 

Stabiliteit ecosystemen 
In opdracht van enkele ministeries is veel aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een 
model voor het analyseren van biodiversiteit op mondiale schaal (GLOBIO). Hierin wordt 
samengewerkt met enkele UNEP-instituten (WCMC, GRID). Dit model is door een 
internationale wetenschappelijke Commissie positief gewaardeerd. Er is een koppeling tot 
stand gebracht tussen GLOBIO en het IMAGE-model om zo opties voor het reduceren van 
het verlies aan biodiversiteit te kunnen evalueren. Verder is gewerkt aan het koppelen van 
dergelijke natuurgerichte modellen die voor de nationale, Europese en mondiale schaal zijn 
ontwikkeld. De techniek is nu op orde doch de analyses zijn nog niet afgerond. De bedoeling 
is om analyses op diverse schaalniveaus te gaan vergelijken voor Oekraïne, West Europa en 
de Noordelijke Andes. 

Ruimtelijke modellering en leefomgeving 
Het bleek moeilijk een model voor de ruimtelijke ontwikkeling van stedelijke agglomeraties 
in Europa te kalibreren. Hieraan wordt nog verder gewerkt op basis van een verlenging van 
een door de EU verstrekt contract. Uiteindelijk zal het project methoden moeten leveren die 
de mogelijke gevolgen van ruimtelijke spreiding van economische activiteiten op de kwaliteit 
van de leefomgeving moeten kunnen voorspellen. Op basis van het onderzoek zal een 
handboek voor planologen worden opgesteld. De verwachting is dat het project in 2006 zal 
worden afgerond.  

10.3 Generieke methoden voor meten en modelleren 

Onzekerheden, Transparantie en Communicatie 
Dit onderzoek is zeer succesvol geweest in het ontwikkelen van leidraden gericht op het 
omgaan met onzekerheden in op beleidsevaluatie gerichte studies. De leidraden hebben hun 
weg inmiddels gevonden naar het Europese Milieu Agentschap, de Europese Commissie en 
US-EPA. Binnen het MNP worden ze actief toegepast en worden medewerkers opgeleid in 
het gebruik ervan. Uitbreidingen zullen nog plaatsvinden gericht op de betekenis van 
onzekerheden bij besluitvorming en in participatieve processen. Er wordt overwogen een 
vergelijking te gaan maken tussen beleid in de US en de EU gelet op de rol van onzekerheden 
daarin. 

Methoden voor modelleren 
In 2005 is een vijftal proeftuinprojecten in uitvoering genomen. Zo is de potentie van de 
evolutionair economische modellering nagegaan. Het theoretische concept is uitgewerkt in 
een rapport over de energievoorziening (Survival of the Greenest). Er bestaat echter nog 
onduidelijkheid over de vraag of dit concept kan leiden tot concrete modellen. Vier 
toponderzoekers zijn uitgenodigd hierover hun licht te laten schijnen. De theoretische 
concepten voor het kwantificeren van kwaliteit van leven zijn op een rij gezet. De capability 
theorie van Sen lijkt een goede kandidaat om concreet te worden uitgewerkt. Voortbouwend 
op de Kopenhagen Consensus van Lomborg wordt nagegaan of het daar gebruikte kosten-
baten model (MERGE) voor Europese milieuproblemen kan worden benut. Eerste resultaten 
zien er hoopvol uit. Voorts is een soort sterkte-zwakte-analyse uitgevoerd van 
modelinstrumentarium te gebruiken voor het analyseren van de beleidsontwikkeling in het 
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Groene Hart. De methode lijkt te weinig perspectief voor algemeen gebruik te hebben. Tot 
slot wordt geëxperimenteerd met het gebruik van het International Futures model voor India. 
Hierdoor moet zicht komen op de speciale kenmerken van ontwikkelingslanden en hoe deze 
zijn te modelleren. Alle proeftuin projecten zullen in 2006 worden afgerond. 

Onderzoek naar het vereenvoudigen van modellen is afgerond met als aanbeveling te streven 
naar hybride vormen van gebruik van statistische benaderingen en proceskennis. Daarvoor in 
aanmerking komende methoden zijn beschreven. 

Meten en modelleren 
De ontwikkeling van methoden voor het verbinden van model- en meetresultaten is vrijwel 
afgerond. De laatste promoties zullen in 2006 plaatsvinden. Toepassing van de methoden op 
concrete problemen heeft plaats gevonden om hun validiteit te bewijzen. Zo is kriging 
toegepast op de ruimtelijke verdeling van NO2-concentraties, is Kalmanfiltering gebruikt om 
modelparameters in luchtmodellen te verbeteren, zijn onzekerheden in de verspreiding van 
nutriënten in de bodem onderzocht, is de bruikbaarheid van satellietgegevens voor fijnstof-
concentraties in de lucht onderzocht en is een statistische methode ontwikkeld om gemeten 
concentraties van luchtverontreiniging voor meteorologische invloeden te corrigeren. 

10.4 Samenwerking 

Het uitvoeren van assessmentstudies is de primaire doelstelling van het MNP. Voor het 
uitvoeren van dergelijke studies en ook voor het ontwikkelen van daarvoor noodzakelijke 
methoden is het MNP onderdeel van een nationaal en internationaal netwerk. Nationaal wordt 
samengewerkt met partners als RIVM, WURC, RIZA, RIKZ, AVV, CBS, ECN, en TNO. 
Internationaal wordt samengewerkt met gerenommeerde instellingen als EEA, IIASA, NIES-
Japan, SEI, WRI, PIK, Tyndell.  

Nauwe samenwerking op het gebied van de ontwikkeling van methoden wordt gezocht met 
tal van wetenschappelijke instellingen. Soms heeft dit het karakter van een bilaterale 
samenwerking met onder andere universiteiten. Vaak wordt echter deelgenomen in grotere 
onderzoeksprojecten zoals deze in ons land door NWO en BSIK worden gesteund. In Europa 
wordt gericht deelgenomen in projecten van DG Research vooral op het gebied van 
klimaatverandering en duurzame ontwikkeling 

Samenwerkingspartners bij geïntegreerde analyse voor assessmentstudies 
• Universiteit van Utrecht 
• Wageningen University and Research-CCB en -LEI 
• University of Bristol 
• University of New Hampshire 
• University of Denver 
• JRC/IPTS Sevilla 
• IHE-Unesco 
• Erasmus University IMTA 
• KNMI 
• University of Kassel - CSER 
• Universiteit van Maastricht 
• Potsdam Institut für Klimafolgenforschung 
• Université Grenoble - LEP 
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• TNO-Bouw en Ondergrond 
• Universiteit Utrecht - NW&S 

Samenwerkingspartners bij Modellering van ruimtelijke ontwikkelingen met milieu en 
natuur 
• Universiteit van Utrecht 
• Vrije Universiteit 
• Wageningen University and Research 
• Technische Universiteit Delft  
• LEI 
• GRID- Arendal 
• WCMC 
• University of British Columbia 

Samenwerkingspartners bij Generieke methoden voor meten en modelleren 
• Technische Universiteit Delft 
• Wageningen University and Research 
• Universiteit Louvain la Neuve 
• PIK 
• Santa Fe Institute 
• Universiteit van Utrecht 
• Radboud Universiteit Nijmegen 
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Bijlage 1 Stand van zaken producten en diensten 2005 
Product 
 

Planning 
 

Stand van 
zaken 

Milieubalans 2005 Mei Gereed 
Gezamenlijke planbureauverkenning Welvaart en 
leefomgeving 

Voorjaar ‘06 Vertraagd 

Duurzaamheidsrapportage September Vervallen 
Rapportages emissieregistratie Doorlopend Gereed 
   
Milieu- en natuurcompendium (webapplicatie) Continu Gereed 
   
Natuurbalans September Gereed 
Optimalisatie EHS Mei Gereed 
Van aankoop naar beheer September Gereed 
Rapport Methodiek Natuurkosten  Oktober Gereed 
Rapportages internationale biodiversiteit Diverse Gereed 
   
Internationale emissierapportages Diverse Gereed 
Referentieraming broeikasgassen en verzurende stoffen  Maart Gereed 
Optiedocument reductiemaatregelen broeikasgassen en 
verzurende stoffen  

Eind 2005 Februari 
2006 

Rapportage Europese benchmark energie-efficiency  Mei Gereed 
Rapportage bijdrage biobrandstoffen aan verkeersdoelen December Gereed 
Rapport analyse nationale allocatieplannen Juli Vervallen 
Rapport macro economische effecten emissie 
reductiedoelstellingen 

Maart Gereed 

Analyse relatie energiebeleid en (mondiale) duurzaamheid Oktober 2006 
GEO IV; Vulnerability workshops November Gereed 
Ex ante evaluatie beleidsopties post Kyoto Oktober Gereed 
Mitigatiescenario’s September Gereed 
Bijdragen 4e Assessment rapport IPCC December Gereed 
   
Beoordeling nieuwe EU-commissie voorstellen op 
milieugebied (BNC-fiches)  

Diverse Gereed 

Rapport/quick scan EU-voortgangsrapportage 
duurzaamheidsdoelen 

September November 

Ex ante evaluatie CAFE voorstellen Oktober Gereed 
Beoordeling van het Nationaal Luchtkwaliteitsplan (Onvoorzien) Gereed 
Effecten aanvullende maatregelen op knelpunten 
luchtkwaliteit 

(Onvoorzien) Gereed 

Beoordeling Prinsjesdagpakket Aanpak Luchtkwaliteit (Onvoorzien) Gereed 
Beoordeling GroenLinkspakket Luchtkwaliteit (Onvoorzien) Gereed 
Fijn stof nader bekeken (Onvoorzien) Gereed 
Vergelijking kosteneffectiviteit Nederlands milieubeleid 
versus Europa 

December Medio ‘06 

ETC-ACC rapporten Doorlopend Gereed 
CCE rapporten Doorlopend Gereed 
   
Landsdekkende maatregelkaart deelstroomgebiedsvisies Juli Gereed 
Afwenteling en blauwe knooppunten; sleutel tot duurzaam 
waterwaterbeleid 

September Gereed 
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Product 
 

Planning 
 

Stand van 
zaken 

Evaluatie Kaderrichtlijn Water November Februari ‘06 
Tussenrapportages Monitoring ruimtelijke ontwikkeling Mei Gereed 
Rapport ruimtelijk beleid, instrumenten Wro en grondprijzen December Uitgesteld  
Rapport milieu-effecten van investeringen in het 
onderliggend wegennet 

Juni Vervallen 

Evaluatie EU White Paper Transportation Maart Gereed 
   
Rapport Ecologische gevolgen Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid 

December Vervallen 

Actualisatie Nederlandse ammoniakemissie  Juni Vervallen 
Evaluatie mestbeleid Oktober December 
Advies mogelijkheden en gevolgen regionale toetsing 
nitraatnorm 

December Voorjaar 
2006 

   
Rapport Het milieu rond Schiphol 1990-2010; Feiten & 
cijfers 

Maart Gereed 

Briefrapport opties voor milieunormering Schiphol  December Voorjaar 
2006 

Rapport Knelpunten lokale milieukwaliteit, nu en in 2010 December Vervallen; als 
onderdeel 
van andere 
rapporten 
ingevuld 

Rapport Evaluatie Regelgeving Burgerluchthavens en 
Militaire Luchthavens 

(Ongepland) Gereed 

Rapport analyse opties voor het risicobeleid (vervolg 
Nuchter Omgaan met Risico’s) 

November 2006/2007 
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Bijlage 2 Financiële verantwoording 2005 
(bedragen in k€ onderverdeeld naar programmalijnen) 

Programma Milieuplanbureau Lasten
Balansen en verkenningen 2.932
Nationale beleidsevaluatie  605
Gedrag en economie 627
Natuurbeleid vanuit ecologisch perspectief 565
Nationaal en europees klimaatbeleid 933
Internationaal klimaatbeleid 873
Mondiale duurzaamheid 330
Integrated assesment modellering 244
Europese duurzaamheid 572
Nationale beleidsevaluatie en integrale analyse luchtkwaliteit 1.646
Netwerk UNECE en het CCE 575
Infrastructuur en mobiliteit 382
Water en ruimte 543
RO-beleidsanalyse, afwegingsmethoden en gebiedsgericht beleid  812
Ruimtelijke modellering  70
Duurzaam nutriëntenbeheer 1.033
Europees en nationaal landbouwbeleid 374
Duurzaam landelijk gebied 584
Fysieke leefomgeving 1.298
Gezondheid, welzijn, leefbaarheid en integratie leefomgeving 423
Data, informatie en communicatie  2.050
ICT 700
Coördinatie en advies 1.211
 
Totale lasten 2005 19.382
 

Programma Milieuplanbureau Baten
Ontvangsten VROM programma MPB 20.603
Cofinanciering externe projecten - 1.677
Bijdrage LNV aan Natuurcompendium + 118
Bijdrage aan Natuurbalans en soorten en gebieden -105
Onderhanden werk 2005 +568
 
Totale baten 2005 19.507
 
Saldo Milieuplanbureau 2005 +125
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Programma Natuurplanbureau Lasten
 
Balansen en verkenningen 1.110
Natuurbeleid vanuit sociaal/economisch perspectief 43
Landschapsdynamiek 11
Soorten en gebiedenbeleid 95
Quick respons functie 116
 
Totale lasten 2005 1.375
 
Programma Natuurplanbureau Baten
Ontvangsten LNV voor programma NPB 1.350
Cofinanciering Internationale Biodiversiteit -275
Bijdrage aan Natuurcompendium -118
Bijdrage VROM aan natuurbalans en soorten en gebieden 105
Onderhanden werk 2005 -14 
 
Totale baten 2005 1.048
 
Saldo Natuurplanbureau 2005 -327
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Bijlage 3 Overzicht publicaties 2005 
 
Rapporten 
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WLM (2005). Het MNP-LED instrumentarium voor de Nationale Beleidsondersteuning Lucht. MNP-
rapport 500045002, Bilthoven,  

Annema JA (2005). Effectiveness of the EU White Paper: European Transport policy for 2010. MNP report 
773002028, Bilthoven, the Netherlands. 
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