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INLEIDING
Deeconomiehoudtzichbezigmetdekeuzeproblematiekbijschaarse-alternatiefaanwendbare-middelen (HENNIPMAN, 1945).Hetisdus
eenmisverstand-metnamebijjournalisten-dathetalleenzougaan
ommateriëlezakenofdatdeeconomenpersézoudenmoetenwaarderen
tegen,enafwegenmetbehulpvan,geld.
Deeconomische theorieisingedeeld ineengrootaantaldeelgebiedenzoalsMacrotheorie,Microtheorie,theorievanOpenbareUitgaven,
RuimtelijkeenRegionaleEconomie,Econometrie,Marktonderzoek,
'WelfareEconomics',Baten-Kosten-Analyse,'Management'theorie,
Bedrijfseconomie.Inelkvandegenoemdeleerstukkenishetstudie-objectrecreatie inprincipeaandeorde.Inhetnavolgendediende
daarombeperkingen tewordenopgelegd zowelwatbetreftdeleerstukkendiebehandeldworden,alswatbetrefthetdaarvantebehandelen
deel.

1.'WELFAREECONOMICS'(W.E.)
Eengangbaredefinitievande 'WelfareEconomics'-vande
'Economiedubienêtre-is:Dietakvanstudiedietrachtregelste
formulerenwaarmedewealternatieveeconomische situatieseenrangordekunnengeven (MISHAN, 1960).Omstreeks 1850formuleerdeDupuit:
hetConsumentenSurplus,omstreeks 1920Pigou:SocialCostsenDisutility,begrippendiethansinderecreatietheorie eengroterol
spelen.Vooreengoedbegripmoetgesteldwordendateigenlijkvooropstaat
U=f(UQ ,U,)

waarinde 'utility'(U)isopgebouwduiteendeel (U.)datafhankelijkisvanschaarseenbeheersbaremiddeleneneendeel (U)waarbij
datnietzowordtgezien,bijvoorbeeldvriendschap.AlsindeeconomiealleenU,behandeldwordthoudtdatgeenonderschattingvanU
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MenschreefnudeprobleemstellingvandeW.E.als
MaxUj=f(L,K,F)
waarinL,KenFdehoeveelhedenarbeid,kapitaalenbodemzijn.Om
deplaatsvanderecreatieindeW.E.doorzichtiger temakenishet
nuttigdefunctieuitteschrijventothetvolgendemodel
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In(1)zijnnudeelementenvande 'nieuweschaarste'toegevoegd,
tewetendenatuurwelkelement inonslandvooraldoorHUETING (1971)
naarvorenisgebrachtendebeschikbarevrijetijd,dieookalseen
nieuwelementvanschaarstenaarvorenkomtenwelvooralvanuitde
recreatietheorie.Dealgemenetendentieisdatmeerenmeerelementeninhet 'beheersbare'vlakkomen.
In (2)... (6)isaangegevendatL....T.afhankelijkzijnvan
hunpotentiëlegrootheden (L ...T)maarbovendiendat
P

.

P

-L.medeafhankelijk isvanhetnutsniveauzelf.(hetwelbevinden),
vanhetmilieu (N)endewerkuren;
-K.medeafhankelijk isvandeomvangvanK_diewenodighebben
voorherstelvanN (zuiveringbijv.)envanN,viabijvoorbeeld
corrosie,opdelevensduur.VoortsisN1 afhankelijkvandebijde
'produktie'(U.)vrijkomendeafval;
-T.volgt infunctie (6)diehettijdsbudgetaangeeft,naaftrekvan
dewerkuren (T9)enverliesuren (T)waaropnogwordtteruggekomen.
Deopenluchtrecreatie isinditmodel:
1.Eenonderdeelvandenutsfunctie (1),dusalsvia 'produktie'beschikbaarkomendebehoeftebevrediging.
2.Eenfactorin (2):alsonderdeelvanUheeftrecreatienamelijk
invloedopdearbeidsproduktiviteit.
3.EenbepalendefactorvoorT in (6):naarmatevoorbereidingvoor
recreatie-grotereafstandbijvoorbeeld -meer tijdvergt,wordt
T groterendusT ofT„kleiner.Watdaarvandegevolgenzijn
hangtafvandeparametersvanTin (1)en(2).
Maximaliseringvandergelijkemodellenzijnalleentheoretisch
uitgewerkt-bijvoorbeeldalomstreeks 1850doorPareto-.Voorpraktischgebruik ishetgeheelvoorshandstecomplex.Menleidterechterweleenaantalpartiëlevoorwaardenuitafdiehanteerbaarzijn.
Enkeledaarvanwordenhiernabehandeldonder 1.1 totenmet 1.5.
1.1.Hetgrensnut-hetnutvandelaatsteeenheid-vaneenproduktiefactormoet inalleaanwendingen-bijalleaktiviteiten
(j)-gelijkzijn,dus
3U.
J3K.
J

3U.
9F.

=C,

etc

(7)

Dezeregelszijnonzeprimairemaatstavenbijhetontwerp.Het
eenvoudigsteligtditbij'singlepurpose'bestemmingen,zeg
voorbestemmingenvanFvoorlandbouw,waterwingebied,recreatiebos,stadsuitbreiding.Westellennuaanhetontwerpvoorde
inrichtingvaneengebieddeeisdathetnutvandelaatsteha
inelkebestemmingevengrootis.Dithoudtdanwelindatwe
hetnutvanlandbouwproduktie,recreatie,wonen,enz.indezelfdeeenhedenmoetenuitdrukken.
Multipurposebestemmingenzijneveneenseenbepaaldeaktiviteit
(j),hierbijmoetvoordecombinatievandoeleindenaanvoorwaarde (7)wordenvoldaan.
Uit (7)volgtookeencapaciteitsregel,namelijkdathetnutvan
delaatstetoegevoegdeeenheidcapaciteitgelijkmoetzijnaan
demarginalekosten,dusQ infig.2.Bijvrijeentreekrijgt
diecapaciteitsregeleenandereinhoudomdatmenhetbezoek
dannietgoedkanafremmen.
Infig.2geeftQ deoptimalecapaciteit,Qdewerkelijkebezettingbijprijs=0.
MU ishetmarginaalnut
MCismarginalekosten
BijvrijeentreezalmendusvaaknaarQmoetendimensioneren.

Menweetdanookvoorafdatmennietnaareen 'rendement'moet
zoekenvergelijkbaarmeteldersinheteconomischlevenomdat
meninde 'produktie'eenhoeveelheidQ-0 meeneemtdieveel

kost - de integraal onder MC tot Q - en weinig nut oplevert de integraal onder MU tot Q - .
Men moet hierbij rekening houden met een element v a n 'merit
goods' en 'demerit goods' dat volgt uit het feit dat een mens
een sociaal wezen is: het is hem niet onverschillig hoe het
nutsniveau van anderen is en waaruit het bestaat. Een praktisch
gevolg van 'merit goods' en 'demerit goods' is dat w e bepaalde
vormen van recreatie subsidiëren en andere vormen belasten
(aktief voetbal resp. positief v o e t b a l ) . Deze sociale interdependentie wordt thans uitgewerkt in de variant op de W.E. de
'Grants Economics' (PFAFF en PFAFF, 1970).
1.2. Een andere partiële voorwaarde volgt uit de combinatie v a n de
milieufunctie (5)met ( 1 ) .N speelt in (1) bijvoorbeeld een rol
als landschap bij de aktiviteit toerrijden, als oeverlengte bij
de aktiviteit sportvissen. De regel is nu dat het direct door
K te bereiken nut - zoals door aanleg van steigertjes, zwembaden en parkeergelegenheid - marginaal gelijk moet zijn aan h e t geen indirect te bereiken is via natuur.
Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van vuillozingen of zuivering waardoor weer zwemmen in riviertjes mogelijk wordt. Dus
voorwaarde
3U
3K"

_3U
9N

3N
3K P

Deze afweging heeft tot dusver te weinig aandacht gehad. In een
lopend onderzoek - Optimalisatie Waterhuishouding Gelderland wordt het wel mede opgenomen omdat daarin de kosten van zuivering in een samenhangend stelsel zijn opgenomen met de kosten
voor 'normale' recreatievoorzieningen.
1.3. Een derde partiële ingang volgt uit de combinatie van (2) met
( 1 ) . Het blijkt via U in (2) dat we in het economisch model r e kening moeten houden met de vraag in hoeverre recreatie in letterlijke zin recreatie is, dus een herstel van psychische en
fysieke gezondheid. Dit speelt in (2) een rol via de gevolgen
voor de arbeidsproduktiviteit. Hier is veel te weinig kennis

(8)

overbeschikbaar.Debeoordelingvanrecreatievindtdaarom
vaakalleenplaatsvia (1)maardatisonderdehuidigeomstandigheden,volstrektonvoldoende.Indeeconomiewordthetwel
medeopgenomenindeconceptiesvan 'meritgoods'en'demerit
goods'ofalszogenaamde 'externality',maardatlostdevraag
naarkwantificeringnietop.Naarhethierbedoeldeeffectis
welonderzoekgedaaninverbandmetwonen (KLAASSEN,1968).
1.4.Vervolgensgeefthetmodel indecombinatie (5)(1)aandatvoor
derecreatievormendevuilemissiemoetwordengespecificeerd.
DezemoetenofwelviaK^wordengeneutraliseerd ofwelworden
aanvaardmetdeconsequentievaneenandereN..Ookhiervoor
volgtuithetmodelhetprincipevaneenoptimumvoorwaarde.
1.5.Tenslottevolgteenpartiëleingangviadeschaarsteaanvrije
tijd.Dehistorischeontwikkelingvanderecreatieinverband
metconcentratievandewerkgelegenheid is-sterkvereenvoudigd-datdemens,hetzij
-doorafstand teoverbruggen tussenwoningenrecreatie-object,
hetzij
-doorafstand teoverbruggentussenwerkplaatsenwoning,
tijdmoetopofferenomeenzelfdepakketrecreatietebehouden.
Mededaardoor istijdvoorconsumptie (vrijetijd),ookaande
marge,schaarsgeworden.

2.MICROTHEORIE
Indemicrotheoriezijndezelfderelatiesaandeordealsinde
W.E. Indemicrotheorie ishetbepalenvanfunctiesals (1)voorde
verschillendeaktiviteiten (J)aandeorde.Alleennunietnormatief
-optimaliserend-maarzuiververklarend.Wanneerbijdemicrotheorieempirischmateriaalwordtgebruiktengeavanceerdeschattingstechniekenvandeparametersindefuncties,noemtmenhetEconometrie.
Indemicrotheoriewordtfunctie (1)gespecificeerdals

Uj=f(Qj)en

(la)

Qj=fCLjj.Kjj....)

(lb)

waarinQ.dehoeveelheidvanhetbetrokkengoedofdedienstis.Dan
wordt (la)denutsfunctiegenoemden (lb)deproduktiefunctie.
2.1.Deproduktiefunctiegeefthetverband tussendegeproduceerde
hoeveelheid endekostenenkanveelalsteunenopbedrijfseconomischestudies.Wanneerbepaalde-optimalecombinatiesvan
L,K ...voor (lb)wordengekozen,diekostenfactorenworden
gesommeerd(^L.,K ...=C)en (lb)explicietnaarCwordtgeschreven,heeftmendekostenfunctie.Dezeisopzijnbeurt
weergrondslagvoordeaanbodsfunctie.Voorderecreatiezijn
voor zovermijbekendnoggeenproduktiefunctiesberekend.Een
studiealsthansbeschikbaarisgekomenoverkampeerterreinen
(E.I.M.,1972)biedtwellichtmogelijkheden.Indepraktische
studiesoverderecreatiewordenechternormaliterdekosten
vooreenbepaaldeQ.rechtstreeksbegrootofafgeleiduitstandaardkostprijsgegevensendatwordtdangebruiktalsaanbodsfunctie.
2.2.Voordenutsfunctiewordtvaakdevormaangenomen
U=aQ

met

a< 1

(le)

hetgrensnutisdanafnemend.Ditgrensnut isnamelijk
9U

„cx-1

Decoëfficiëntawordtdeelasticiteitgenoemddatwilzeggen
deverhoudingvanderelatieveverandering indegroothedendus
9U 9Q

~ü:~Q
Bijformule (lc)isdezeverhoudinga.
Hetnutleentzichnauwelijksalszodanigvoorempirischonderzoek.Welkanmendebereidheid omtebetalenwaarnemen;inde

recreatieliteratuur spreektmenvan 'Willingnesstopay';men
kanooksprekenvansubjectievewaarde (W).Hiervoorgeldt:
W=| ü

endus

W= j a (f

(9)

waarinXhetgrensnutvanhetgeld is.DerelatieW=f(Q)is
eendeelvandevraagfunctiewelkeveelalindeeconomiewordt
geschrevenals
Q=Q(p,Y,t)

(10)

waarinpdeeventueleprijsis endemarginalesubjectievewaarde,
Yhetinkomenenteentijdsfactorals 'omnibus'voorsocialefactoren.
Watderecreatiebetreftkaneenonderscheidwordengemaakt
tussen
1.Zakenwaarvoorgewooneenprijswordtbetaald,zoals
-bouwterreinenvoor2ewoningen
- kampeerplaatsen
2.Zakenwaarvoorgeenprijswordtbetaald,zoals
- gelegenheid tottoerrijden
- zeilgelegenheid
3.Zakenwaardoor somswelensomsnieteenprijswordtbetaald,
zoals
- recreatieparken
-visgelegenheid
2.3.Wanneergewooneenprijsbetaaldwordt,kunnenvoordeschatting
van (10)denormalewerkwijzenvanmarktonderzoek eneconometrie
wordengebruikt.Voordedaarbijaandeordezijndeproblemen
kanwordenverwezennaarCRAMER (1971).Welmoetwordenopgemerktdatmethodenanaloogaanhetgeenin2.4behandeldwordt
dantochookzinkunnenhebbenenwel
1.omdatzeeenvoudiger toteenschattingvandeordevangroottevandeparametersleiden;
2.dewerkelijkeprijzen,waarvanbijhetmarktonderzoekwordt
uitgegaan,kunnenwordengedomineerddooreenvluchtingoederenenspeculatie.Voorsommigedoeleindenzoalsbijde

W.E.endeinpar.4tebehandelenP.E.,wilmendieinvloedniet
meeopnemenenalleenuitgaanvandevraagfunctieopgrond
vanhetgebruiksnut.
Belangrijkwerkinhetkadervanhetvraagonderzoekwordtgedaanuitgaandevan 'budgetonderzoekingen':periodiek
-althansinNederland -houdenduizendengezinnenhuishoudboekjesbij,zowelvoorhetCentraalBureauvoordeStatistiek (C.B.S.)alsvoorbureausvoormarktonderzoek.Indeze
gegevensvindtmenallesoortenbestedingenterug,ookdie
voorrecreatie.Met 'doorsneeonderzoek'isdevariatievan
diebestedingenmetinkomen,leeftijd,opleidingendergelijkebestudeerd.EenpublikatiehierovervanhetC.B.S.(1972)
geefteenspecificatienaar
-kamperenenweekendbesteding
-vakantiebuitendewoonplaats
-overigeontspanning
2.4.Meestalzijnbijrecreatiegeengegevensoverprijzenbeschikbaar.Indeliteratuurwordenverschillendeproceduresbehandeldomtochtoteenschattingvandevraagfunctie tekomen.
VooreenoverzichtdaarvankanwordenverwezennaarBIJKERK
(1969). Sindsdienzijnnoganderemethodenvoorgesteldenzijn
methodenganodifieerdzoalsdoorPEARCE (1968)BURTenBREWER
(1971),MIDDELHOEK (1970),LOCHT (1970)BOUMA (1972).
Thanswordtvolstaanmetdehoofdzaakvande 'methodeClawson'
toetelichtenindevariantdiedoormijisgevolgd:
Bepaaldwordtopwatvoorafstand (x)vandediversebevolkingscentraderecreatievoorzieningen zichbevindenenwatperbevolkingscentrumdetreknaardierecreatieis.Detreknaardie
recreatie,inbijvoorbeeld eenjaar (Q) ,wordtgedeelddoorhet
bevolkingsaantal (P)enmenvindtdegemiddeldetrekperhoofd
q alsQ/P .Metcorrelatierekeningwordteenalgemenerelatie
bepaald tussenq enx.MetgegevenuitHESSELS (1963)volgde
eengoedeaanpassingmetdefunctie
logq=a -a x

met

a =0,0325

(11)

Ditbeschrijfteensemilogarithtnische'Engelcurve'welkepassendisvooreennietluxegoed.Dehellingscoëfficiënt (0,0325)
isookgetoetstaananderewaarnemingenvooreenvoudigerecreatie.Vervolgenswordt-alsdoorCLAWSON (1966)-deafstand
beschouwd alsdebenaderingvoordeprijs.Datwilzeggendat
verondersteldwordtdatdemensenzichtegenoverdeafstandskostennetzogedragenalstegenovereeneventueleentreeprijs.
Demethodediehieraandeordeis,iseenvariantopdievan
Clawson,omdat:
1.waarnemingenaandebronwordengebruikt.Bijwaarnemingen
ophetobject-tenzijmenoveralleobjectenweettesommeren-vindtmende 'afzetfunctie'ennietde'vraagfunctie'.
De-onjuiste-werkwijzemetdeafzetfunctiegeeftbijvoorbeeldDRAAIJER (1971);
2.indekostenookdeopgeofferd tijdwordtopgenomen.
Voordetoepassingopeenbepaalderecreatievoorziening
wordtnueenenquêteuitgevoerd omdeniveauparametera.
vasttestellen.BijdetoepassingophetnatuurrecreatieterreinMidden-Maasland alsvervangingvoorhethuidige
'armoedebos'werdvooréénherkomstgebied -OssenUdenq_bepaaldvoorhetarmoedebosop5kmenvooreenbestaandnatuurrecreatiebos op 18km,dezewarenrespectievelijk2en 1,2.Fig.3illustreertdeverwerkingvandeze
gegevens.

log4

Rg3

2 .

18

10

DetotalevraagQkanweerwordengevondendoorvoorelkeafstand
enprijsdevermenigvuldigenmetde(eventueeltoekomstige)bevolking
uittevoeren.
Hiermedeisdusvoor (10)devariatievanQmetp 'bepaald'.De
variatievanQmetYkanmentrachteneveneensmetdeenquêtetebepalen.VeelalisechterookeenanalogieaantegevenmeteengoederencategoriewaarvoordevariatiemetYreedsbekend is.Dewerkelijkeverandering indedeelnemingaanrecreatie inhetverledenisveelalbekend,naaftrekvandeinvloedvanafstand (prijs)eninkomen
volgtdevariatiemetdetijd inhetverleden.Eenbeschouwelijkebenaderingvanuitdesocialeachtergronden isinditopzichtvaakmeer
bevredigendenzekeralsachtergrondnodig.
Dezinvaneendergelijkgeforceerdewijzevanbepalingvanvraagfunctieskomt inpar.4aandeorde.

3.MACROTHEORIE

Debetekenisvanbovengenoemdbudgetonderzoek ligtvooral inhet
vlakvandeMacro-economiewaarinaandeordeishoedebestedingen
voormarktgoederen samenhangenalszoweldebestedingenalsdepersonentotgrotegroepenzijnsamengevoegd.
InditverbandkanwordenverwezennaarTIDEMAN (1966).Belangrijkinhetkadervandemacro-economie zijndegroothedennationaal
inkomenengroeivanhetnationaal inkomen.Eriswelvoorgesteld
(HUETING)omhetnationaal inkomentecorrigeren inverbandmet
milieuzaken.Vanuiteenbepaaldgezichtspunt isdatterecht:nuontstaatgroeivanhetnationaal inkomenalseenzwembadwordtaangelegd
ookalsdatnietmeerisdancompensatievooreenverlorengeganenatuurlijkezwemplaats.Volgenshetinpar.1gestelde,zoudanechter
ookeencorrectienodigzijnvoordeverandering intijddienodigis
omeenrecreatiepakket tehandhaven.Zozijnernogveleanderecorrectiesnodigzoalsinverbandmethuishoudelijkearbeid.Beteris
hetdaaromwellichtomhetbegripnationaal inkomeninbeperktezin
tehandhaven,maarhetdanooknietalsmaatstafvoorhetnutsniveau
tezien.
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4.PROJECTECONOMIE (P.E.),KOSTEN-BATEN-ANALYSE(C.B.A.)

Eengangbaredefinitievande 'Cost-Benefit-Analysis'is:Een
techniekdiepretendeerthetmogelijk temakenomdevoor-ennadelenvanverschillendemaatregelenmetelkaartevergelijkenomvoor
hetgegevendoelhetbestetekiezen.Hetiseenvanuitdepraktijk
- doornieteconomen-ontwikkelde techniek,ontstaanomdateconomen
- opgrondvandeW.E.-zeerkritischwarentenaanzienvandemogelijkhedenvanverantwoordeprojectbeoordeling entoepassingenvan
economendanookniettotstandkwamen.Ditvacuumtenaanzienvan
detoepassingwerdopgevulddoordeC.B.A.
GeleidelijkaanismendeC.B.A.gaanamenderentoteenuitgewerkt systeem (ECKSTEIN, 1958);vooralna 1958isechterdeC.B.A.
beïnvloed doordeeconomischetheorie.DeC.B.A.geeftdanooknu
nauwelijksmeerdeeenvoudigetoepassingsregelsdiewerdenbeoogd
(PRESTandTURVEY,1965,ConferentieDenHaag, 1969).Hetgevolgis
dateennieuwegroeptrachtaandiebehoeftevandepraktijktevoldoeni.e.doorhetpresenterenvanPuntenSystemen (P.S.).Degroep
bestaatvooraluitplanologischgeoriënteerdeonderzoekers.DedefinitievanP.S.isvrijwelgelijkaandievoorC.B.A.Thansreedsis
eenbeginaanwijsbaarvandezelfdeontwikkelingalsbijC.B.A.is
opgetreden (SPIJK,1969,VOLTHEDELUTTE, 1971).Uiteenenanderis
deconclusietetrekkendatdewetenschappelijke twijfelsvandeW.E.
economistenerniettoeleidendatditsoortbeoordelingenachterwegeblijven.Daarinligtdeverantwoordingomondanksprincipiëlebezwaren,tochprojectbeoordelingenvanuitdeeconomieoptestellen.
Hierbijwordenthans 'nieuwe'methodenvoorgesteld zoalskosten
effectiviteitsanalyseenmulticriteria-analyse.Hetverschilisdat
laatstevormenhetafwegentegengeldtothetlaatstestadiumvande
analyseuitstellen.
Hoedeafwegingookwordtgeformuleerd,deprojecteconomiemoet
debatenendekostenvanderecreatievaststellen.Eenkortverslag
vandebijeentoepassinggevolgdewerkwijze isalsbijlageopgenomen.
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Hetisvanbelangvooronderzoekoverderecreatieinhetkader
vandeP.E.omintegaanopdebelangrijksteveranderingen inde
C.B.A. naomstreeks 1958.Dezezijnhiernaaandeordein4.1 toten
met4.3.
4.1. C.B.A. na 1958: 'Grensbaten'
Een 'naievefout'(citaatPRESTandTURVEY)vanC.B.A.wasdat
menBenCvergeleek inplaatsvanABenACbijtoenemendeschaal
vanhetproject:Infactthewholeproblem (vanprojectbeoordeling)
couldberephrased toread,not 'Pickthebest setofprojects'but
'Choosethebestsizefromzeroonup,ofthevariousprojects'
McKEAN, 1958). Steldebatenvaneentunnelzijnzoalsinfig.4a
isgegevenendievanrecreatie zoalsinfig.4bdanmoetdusniet
vergelekenhetoppervlakteonderbeidecurven (detotalebaten)of
degemiddeldebaten (endushetprojectvanfig.4aineenomvangvan
J=6doorgaanenhetprojectvanfig.4bwordenverworpen).Watmen
AB
moetdoenis (vereenvoudigdweergegeven) -rj inbeidegevallengelijk
makenenopeenzodanigniveaudatmenuitkomtmetdebeschikbare
middelen.Datwilzeggendatzowelhetprojectvanfig.4aalsdat
vanfig.4bmoetwordenbeknot.

Fig. Aa

3

Fig 4b

5

INVESTCRING(J)

Eenconclusiehieruit isdathetnoodzakelijk isprojectenvan
verschillende schaaldoorterekenen.
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4.2. In C.B.A. na 1958 worden in principe de indirecte
effecten hoofdzaak
DedoorwerkingvanprojectenopanderesectorenenperiodenwerdenindeC.B.-analyseverondersteld inhetalgemeenneutraaltezijn,
datwilzeggenevenredigaandeprimaireeffecten,gewerktwerdmet
eenopslagpercentage.Dithoudtverbandmeteenverondersteldebijna
voldoendewerkingvanhetmarktmechanisme;vooralindeU.S.A.zag
menhetmarktprocesnogalsmeerdanhetbestevanslechtealternatieven.VooralbuitendeU.S.A. isdezeveronderstellingreedslang
aangevochten (MYRDAL,1957;voortsbijv.BOS,1961).Watdaninde
plaatskomtvanC.B.A.noemtmendanwel investeringsprogrammering.
Bijrecreatieisditnietzodirectaandeorde,echterwelwanneer
- deeffectenopdelandbouwviaonttrekkenvangrond alskostenaan
deordekomen.Omdateffectteramenmoetmenvooraldedoorwerkingindetijdbestuderen (LOCHT,1969);
-mendebatenvanrecreatienietmeeruitsluitenduitdrukt inde
waarde (nut)voordedirectbetrokkenconsument,maarmenzegaat
uitdrukken indedaaropvolgendeverbeterdeproduktieveprestaties:
effectenopbenodigdepolitie-apparaat,benodigdeapparaatvoorgezondheidsdienstenendergelijke,zoalsKLAASSEN (1968)voorstelt.

4.3. In C.B.A. na 1958 wordt overgegaan van N.T.W. op W
en U eventueel via S.C.
Denettotoegevoegdewaarde (N.T.W.)isopgebouwduithoeveelhedenmaalprijzen.DesommatievanalleN.T.W.geefthetnationaal
produktenhetnationaal inkomen (Y).Heteffectvaneenprojectin
N.T.W. isvoortestellenalshetgearceerdeoppervlakte infig.5a,
waarinDdevraagcurve isenpdeprijs.
De 'Willingnesstopay' (W)isopgebouwduithoeveelhedenmaal
subjectievewaarde.Hetisopnieuwgepropageerd alsmaatstaf doorde
Harvard StudiegroeponWaterResources (MAASSetal.,1962).Heteffectvaneenproject inwisvoortestellenalshetgearceerdeoppervlakteinfig.5bwaarinWdesubjectievewaardepereenheidis,
alsdeeventueleprijsdiemenzouwillenbetalen.DebateninW
(Jw)=metdieinN.T.W.alsDoverhettraject Q,Q horizontaal
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is,dusbijbenaderingalsdeproduktievanhetprojectrelatief
kleinis.Alshetprojectgrootisvallenzedusnietsamen.Eenbelangrijkerverschil isdatWookbestaatvoorgoederenwaargeen
markt-enprijs-vooris.

rig.5o

Devraagcurve iszowelafhankelijkvanhetnut (U)alsvande
koopkracht (Y)vandebetrokkenen;D=f(U,Y). Verschillendeauteurs
willenopeenofanderewijze (en/ofalleenvoorbepaaldegevallen)
corrigerenvoorheteffectvanY (bijv.MARGLIN,1967;LOCHT,1970).
Demaatstafwordtdanhetnut (U)zoalsvanoudsherindeW.E.
MetSocialCosts (S.C.)alscriteriumishierbedoeldhetgeen
onder4.2 tersprakekwammetverwijzingnaarKlaassen.Uiteindelijk
gaathethierbijookomN.T.W.,WofU,maardanindirect.

5.ALGEMEEN
Bijdeselectievanhetgeenoverdeeconomievanderecreatieis
behandeldheeftvooralvooropgestaanomteexposeren,watervoor
specifiekevaktechnischeproblemenaandeordezijn,omdevaktaal
teintroducerenenomgevoelbijtebrengenvoordetwijfelsaande
methodieken.Illustratief isinditverband datPrestandTurvey
- tenaanzienvanC.B.A.-hetlaatstewoordlatenaaneenbibliothecarisdieinzijnwijsheid genoemde studievanMaasse.a.ondergebrachtonderhethoofd 'UselfulArts'.
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