Waarde van geohydrologische
informatie in kaart gebracht
Eén van de taken van TNO Bodem en Grondwater (voorheen TNO-NITG) is,
geowetenschappelijke informatie ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden. De overheid financiert deze activiteiten vrijwel volledig, voor zo’n
15 miljoen euro per jaar. Maar welke economische waarde vertegenwoordigen
ze eigenlijk? In 2003 startte een onderzoek om erachter te komen of de
Nederlandse maatschappij waar krijgt voor haar geld in doelfinanciering DINO
en de kennisinvesteringen binnen TNO’s geo-informatiefunctie. Het onderzoek
omvatte onder andere een inventarisatie van de beschikbare geo-informatie en
de interne en externe verstrekking daarvan. Die gegevens werden gerelateerd
aan vier verschillende economische invalshoeken.

Nederland geeft jaarlijks gemiddeld zo’n 3,4 miljard euro uit aan herstel van schade, veroorzaakt door onder
andere overstromingen, bodemdaling en kusterosie.

D

e eerste betreft de economische
waarde van de natuurlijke
bestaansbronnen en de ondergrondse ruimte. Eerder werd de waarde
van de Nederlandse ondergrond voor de
maatschappij becijferd op ongeveer tien
miljard euro per jaar. Bij dat bedrag zijn
de economische waarde van natuurlijke
bestaansbronnen, te weten aardolie
en aardgas (7 miljard euro), industriële
materialen (1,3 miljard euro) en grondwater
(1,3 miljard euro) en de waarde van het
gebruik van de ondergrondse ruimte (0,8
miljard euro) inbegrepen. Niet inbegrepen
zijn de waarde van de bodem voor natuur
en landbouw, de baten van ondergronds
bouwen in termen van kwaliteit van
de stedelijke ruimte en de intrinsieke
geologische en culturele waarde.
Tegenover de waarde van de ondergrond en
de daarin optredende processen staat ook een
negatieve economische waarde. Nederland
geeft jaarlijks gemiddeld zo’n 3,4 miljard euro
uit aan schadeherstel en risicobeperking. Dit
bedrag gaat op aan natuurlijke en door de
mens geïnduceerde geologische problemen
zoals bodemdaling, aardbevingen, kusterosie,
overstromingen en bodemvervuiling. De netto
economische waarde van de Nederlandse
ondergrond beloopt daarmee ongeveer 6,6
miljard euro per jaar. De verhouding tussen de
jaarlijkse overheidsinvestering van 15 miljoen
euro en de netto economische waarde van de
Nederlandse ondergrond bedraagt circa twee
promille (0,002), voor de grondwatersector
respectievelijk 4 miljoen en 0,0031.
Het oorspronkelijke onderzoek had betrekking
op alle geo-informatie onderbeheer van TNO.
Omdat in de uitkomsten van het onderzoek
de geo-informatie met betrekking tot aardolie
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en aardgas een dominante rol spelen, lijkt het
zinvol om de waarde van de geohydrologische
informatie afzonderlijk in kaart te brengen.

Waarde van beheerde data
De tweede invalshoek om het rendement
van de jaarlijkse overheidsinvestering in de
geowetenschappelijke informatiefunctie
van het instituut te berekenen, betreft een
vergelijking: hoe verhouden de jaarlijkse
overheidsinvesteringskosten gerelateerd
aan geohydrologische informatie (circa vier
miljoen euro per jaar) zich tot de opgetelde
acquisitie- of vervangingswaarde van de
beheerde geohydrologische data?
De acquisitiewaarde van alle door het
instituut beheerde geodata wordt geschat
op minimaal 20 miljard euro. Meer dan
negentig procent (18,5 miljard euro) hiervan
is gerelateerd aan exploratie en exploitatie
van natuurlijke bestaansbronnen (exclusief

grondwater). De overige 1,5 miljard euro
hangt samen met grondwaterbeheer (1
miljard euro), bodemonderzoek (0,4 miljard
euro) en milieu (0,1 miljard euro). Met de
hoeveelheid beheerde gegevens neemt
ook de waarde ervan allengs toe. Dat komt
niet alleen door de continue productie
van nieuwe geodata, maar ook door de
overdracht van databestanden van bedrijven
en (semi-)overheidsinstellingen. Bovendien
vindt continu verrijking van de bestaande
geowetenschappelijke data en informatie
plaats dankzij kwaliteitscontroles, analyse
en interpretatie. Een belangrijk deel van
de 20 miljard euro is opgebracht door de
Nederlandse maatschappij, vanwege de
fiscale aftrekbaarheid van een aanzienlijk
deel van deze kosten die bedrijven maken
voor de acquisitie van geodata. Daarbij
komen de kosten van metingen als
onderdeel van overheidsprojecten, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur.
De jaarlijkse overheidsinvestering van vier
miljoen euro voor permanent hergebruik
van eenmaal verzamelde geohydrologische
informatie bedraagt circa vier duizendste,
oftewel vier promille van de acquisitiewaarde
van de beheerde geohydrologische informatie.

Kosten beheer, baten door gebruik
De derde beoordelingsmogelijkheid is een
kosten-batenanalyse. Daarbij staan de kosten
van verstrekking en beheer van geodata
aan één kant en de potentiële besparingen
die de gebruiker met deze data behaalt aan
de andere. Een directere methode om de
economische haalbaarheid of relevantie van
een investering te bepalen is er niet. Helaas
blijkt het in de praktijk niet zo eenvoudig om

Tabel 1. Definitie afhankelijkheid van diensten en/of producten van het instituut als percentage van de
toegevoegde waarde per bedrijfstak

definitie van afhankelijkheid

A. meer dan bovengemiddelde afhankelijkheid: zonder de TNO-gerelateerde producten
en diensten zou de bedrijfstak niet in staat zijn haar producten te produceren
B. bovengemiddelde afhankelijkheid: zonder de TNO-gerelateerde producten en
diensten zou de bedrijfstak slechts in staat zijn een relatief klein deel van
haar producten te produceren
C. gemiddelde afhankelijkheid: ongeveer de helft van de producten van de bedrijfstak
is afhankelijk van het gebruik van TNO-gerelateerde producten en diensten
D. benedengemiddelde afhankelijkheid: een beperkt deel van de producten van de
bedrijfstak wordt geproduceerd door gebruik te maken van TNO-gerelateerde
producten en diensten
E. minder dan benedengemiddelde afhankelijkheid: bijna de gehele productie van
de bedrijfstak zou geproduceerd kunnen worden zonder gebruik te maken van
TNO-gerelateerde producten en diensten
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achtergrond
de geowetenschappelijke informatiefunctie
betrouwbaar te kwantificeren in kosten en
baten. Dat is zowel het geval per maatschappelijk aandachtsgebied als voor specifieke
projecten. Ook lopen de resultaten van een
kosten-batenanalyse per project of aandachtsgebied sterk uiteen. Een voorbeeld: voor
de financiering van de informatiefunctie
voor olie en gas is jaarlijks drie miljoen euro
beschikbaar. Dat geld heeft een hogere
maatschappelijke en economische impact dan
de middelen voor de overige informatietaken.

of waterkering. Tijdwinst is een derde baat:
snellere afronding van een project betekent
kostenbesparing. Verder profiteren gebruikers
van geodata van een hogere slagingskans van
exploratie-activiteiten. Tenslotte voorkomen
beschikbaar gestelde geodata kosten die
voortkomen uit verkeerde beslissingen.
Afhankelijk van de bedrijfstak varieert de
kosten-batenfactor van de verstrekking van
geodata tussen één tiende (0,1) en minder
dan één promille (0,001).

Toegevoegde waardebenadering
Als vierde invalshoek is de geschatte bijdrage
van de producten en diensten van TNO aan
de bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak
op jaarbasis bekeken. Deze methode is
ontwikkeld in Groot-Brittannië door Oxford
Economic Research Associates. Dit bedrijf
deed dit ten behoeve van onderzoek naar
de economische relevantie van onder meer
de kadastrale en geowetenschappelijke
informatiefunctie.

Ondanks de moeilijke kwantificeerbaarheid
is voor een aantal aansprekende projecten
toch geprobeerd de kosten en baten van
de verstrekte geodata te bepalen. Daaruit
kwamen vijf belangrijke baten voor de
gebruikers van geodata naar voren. Ten eerste
is er de besparing door de optimalisatie van
het geodata-acquisitieplan. Een tweede
baat vormen de besparingen op de geogerelateerde projectkosten, zoals fundering

Tabel 2. Bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak, gemiddelde ondergrens en bovengrens van de bijdrage
van de geowetenschappelijke producten en/of diensten van het instituut aan de toegevoegde waarde per
bedrijfstak

Tabel 2a. Gehele instituut

BNP alle bedrijfstakken (in euro) in 2002 419 x 109

%
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%

106
euro

afhankelijkheid
(zie
tabel 1)

relevante bedrijfstakken:
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoffenwinning
voedings- en genotmiddelenindustrie
aardolie-industrie
chemische basisproductenindustrie
rubber- en kunststofindustrie
basismetaalindustrie
energie- en waterleidingbedrijven
burgerlijke- en utiliteitsbouw
grond-, water- en wegenbouw
verzekeringswezen en pensioenfondsen
speur- en ontwikkelingswerk
architecten- en ingenieursbureaus
overheidsbestuur en sociale verzekering
defensie
gesubsidieerd onderwijs
milieudienstverlening

7
24
1
23
2
1
2
28
5
18
2
8
18
10
3
4
15

650
2.600
120
1.185
665
15
25
2.550
465
920
125
105
795
2.735
90
695
440

20
43
3
37
7
3
7
47
13
37
7
17
33
25
10
10
30

1.940
4.660
480
1.860
270
65
100
4.330
1.235
1.840
505
210
1.445
6.835
395
1.665
880

E
D/C
E
D
E
E
E
D/C
E
E/D
E
E
E/D
E/D
E
E
E/D

totale toegevoegde waarde in
euro (2002)
percentage van BNP

Tabel 2b. Geohydrologisch gerelateerde activiteiten

BNP

ondergrens

9.712
10.759
14.422
5.075
4.043
1.876
1.497
9.276
9.270
5.022
7.608
1.251
4.334
27.334
3.932
16.627
2.936

135 x 109
32%

BNP

14 x 109
7%

ondergrens

bovengrens

BNP alle bedrijfstakken (in euro) in 2002 419 x 10

%

relevante bedrijfstakken geohydrologische activiteiten:
landbouw, bosbouw en visserij
delfstoffenwinning
waterleidingbedrijven
grond-, water- en wegenbouw
overheidsbestuur en sociale verzekering
milieudienstverlening

6.475
10.759
4.600
5.022
27.334
2.936

5
5
20
20
5
20

325
540
920
1.004
1.370
590

totale toegevoegde waarde in
euro (2002)
percentage van BNP

57 x 109
14%

1%

%

106
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afhankelijkheid
(zie
tabel 1)
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1.300
2.160
1.840
2.008
5.480
1.180

E
E
D
D
E
D

5 x 109

De resultaten van deze exercitie vertoonden
een opmerkelijke onderlinge consistentie.
De toegevoegde waarde van de in tabel
2a en 2b genoemde Nederlandse bedrijfstakken waarvoor de geohydrologische
informatiefunctie relevant is (waarden voor
de geowetenschappelijke informatiefunctie
van het gehele instituut -zie tabel 2a- tussen
haakjes), bedraagt ongeveer 57 miljard euro
(135 miljard euro) oftewel 14% (32%) van het
BNP. De analyse geeft aan dat de jaarlijkse
overheidsinvestering van 4 miljoen euro (15
miljoen euro) in de geohydrologische informatiefunctie binnen die sectoren bijdraagt aan
een toegevoegde waarde van tussen de 5 en
14 miljard euro (14 en 29 miljard euro). Dat
komt neer op één tot drie procent (3 tot 7%)
van het BNP. De percentages voor de geowetenschappelijke informatiefunctie komen
vrijwel overeen met de waarden van de British
Geological Survey in relatie tot het Britse BNP.
De verhouding tussen de jaarlijkse overheidsinvestering van 4 miljoen euro (15 miljoen
euro) en de toegevoegde waarde varieert
tussen maximaal 0,8 en 0,3 promille (één - en
een half promille). Deze globale uitkomst
impliceert geen rechtstreeks verband tussen
het investeringsbedrag en de bijdrage aan
het BNP, maar geeft wel de ‘benefits’ uit de
geohydrologische (geowetenschappelijke)
informatiefunctie aan.
Het onderzoek heeft geresulteerd in nieuwe
inzichten en beter onderbouwde gegevens
over de economische relevantie van de
geohydrologische (geowetenschappelijke)
informatiefunctie van TNO.

29 x 109

3%

106
euro

9

bovengrens

De gegevens over de bruto toegevoegde
waarde per bedrijfstak, samen het bruto
nationaal product over 2002, en de onderverdeling en benaming van de verschillende bedrijfstakken voor Nederland zijn
ontleend aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Voor elke relevante bedrijfstak is de
afhankelijkheid van informatieproducten en
-diensten van het instituut voor de bedrijfsprocessen bepaald. Voor het opstellen van
een eerste benadering zijn tien intensieve
gebruikers van geowetenschappelijke data
en informatie geraadpleegd. Zij gaven
per bedrijfstak, onafhankelijk van elkaar,
het belang van de geowetenschappelijke
informatie aan voor hun eindproducten. In
tabel 1 is die afhankelijkheid uitgedrukt als
percentage van de toegevoegde waarde.

De uitkomsten van de analyse maken
duidelijk, dat de jaarlijkse overheidsinvestering essentieel is voor de continuïteit
van belangrijke economische activiteiten.
Prominent daarbij is de exploratie en
exploitatie van de natuurlijke bestaansbronnen. Verder draagt de overheidsinvestering in het verstrekken van geodata
bij tot interessante besparingen voor
zakelijke gebruikers. Tot slot is de investering
essentieel voor diverse bedrijfstakken, die
mede met behulp van de gehydrologische
(geowetenschappelijke) data één tot drie
procent (drie tot zeven procent) bijdragen
aan het BNP.

14 x 109
3%

Jan Piet Heederik (Heederik Advies,
voorheen TNO)
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