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KOSTEN EN EFFECTEN
VAN
LANDINRICHTINGSPROJECTEN
IN NEDERLAND

ONTVANGEN

STELLINGEN
1
De mogelijkheden van de mens - ook de economische mogelijkheden - worden bepaald
door het abiotisch en biotisch milieu. De effecten van menselijke activiteiten
op het milieu kunnen daarom een indicatie geven ook over de economische effecten
van deze activiteiten en wel vooral die op langere termijn. Aldus kunnen ze een
belangrijke aanvulling betekenen op de, volgens de gebruikelijke economische
benadering bepaalde economische effecten, die zich alleen uitstrekken tot de
korte en middellange termijn.
2
Decentralisatie van rijkstaken is slechts verantwoord indien tevens de verantwoordelijkheid voor het opbrengen van de voor die taken benodigde gelden wordt
gedecentraliseerd.

Het feit dat de regelingen met betrekking tot de Vervroegde Uittreding leiden
tot ruimere mogelijkheden tot het schrijven van proefschriften waarin praktische
ervaringen zijn verwerkt is van belang zowel voor wetenschap als voor praktijk
en verdient daarom meer aandacht.
4
Arbeidsverkorting voor vergroting van werkgelegenheid zal steeds leiden tot
inkomensdaling voor de werkenden.
5
Wanneer Zuidema het hanteren van een lagere disconteringsvoet voor langlopende
projecten afwijst met een argument dat eventuele schaarste aan dergelijke projecten uit de prijs daarvan zal blijken gaat hij eraan voorbij dat schaarste in
de zin van een ervaren tekort dat tot prijsstijging kan leiden niet of nauwelijks
kan bestaan met betrekking tot zaken die alleen toekomstige generaties dienen
(T. Zuidema: Een onderzoek naar de alternatieve kosten van overheidsprojecten,
theorie en empirie; Meppel, 1982, pagina 12).
6
Economische berekeningen inzake het aanplanten van produktiebos leiden steeds
tot negatieve uitkomsten. Hieruit kan men concluderen, dat deze activiteit economisch niet verantwoord is. Juister is evenwel de conclusie dat deze activiteit
niet op verantwoorde wijze met de gangbare economische berekeningswijze is te
benaderen.
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7
De intensieve en voortdurende aandacht die wordt besteed aan de gruwelen in
nazi-Duitsland is nuttig maar heeft als gevaarlijke kant dat daardoor het besef
kan vervagen dat dergelijke misdaden niet aan één land of één maatschappijbeschouwing zijn gebonden en dat dus het gevaar van herhaling in beginsel altijd
en overal aanwezig is.
8
De overheid dient op ruimere schaal de kosten en effecten van door haar aan te
vatten projecten en maatregelen te bepalen en bekend te maken.
9
—

/

Kosten-batenanalyses waarin indirecte effecten worden opgevoerd geven een te
optimistisch beeld van de desbetreffende projecten.
10
Een bezwaar van de ondernemingsgewijze produktie in het huidige tijdsbestek is,
dat deze het onmogelijk maakt de betrekkelijke lage marginale kosten van het
inzetten van werklozen te gebruiken als richtsnoer bij het inzetten van de produktiefactor arbeid.
11
Het in geld waarderen van ongeprijsde waarden is in zoverre inconsequent dat men
daarmee voedsel geeft aan de opvatting dat dergelijke waarden alleen na uitdrukking in de geldnoemer volwaardig in beschouwing kunnen worden genomen.
12
Wie een proefschrift schrijft over kosten-batenanalyse bewijst daarmee dat hij
zijn onderwerp kritisch beziet.

Stellingen bij: H. Bosma-, Kosten en effecten van landinrichtingsprojecten in
Nederland. Proefschrift te verdedigen op 19 maart 1986 in de aula van de Landbouwhogeschool te Wageningen.
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Abstract
This study deals with te costs and effects of land development projects in The
Netherlands. The methods to assess these costs and effects are described and
discussed. Effects encompass economic as well as social effects, effects on
nature and landscape and on environment.
For a number of land development projects effects obtained with these methods
are given and discussed. Among these evaluations are evaluations made before
as well as after completion of the projects.
Some comments are made on the importance and the utility of the discussed methods, as well as on possible uses of the results obtained by this methods.
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1.

INLEIDING

1.1.

ONDERWERP VAN DE STUDIE

Deze studie heeft tot onderwerp de kosten en effecten van landinrichtingsprojecten, een categorie overheidsprojecten die in Nederland reeds vele jaren in de
belangstelling staat, alsmede de manier waarop deze effecten kunnen worden bepaald. Kennis van kosten en effecten van landinrichtingsprojecten verschaft inzicht in de betekenis van deze projecten, niet alleen voor de rechtstreeks betrokkenen, maar ook voor de Nederlandse samenleving als geheel. Vooral voor het
inzicht in de betekenis van landinrichtingsprojecten voor de samenleving als
geheel is het van belang zoveel mogelijk alle effecten van deze projecten te
kennen, dus economische effecten, sociale effecten, effecten op natuur en landschap en andere.
Meer concreet maakt de kennis van kosten en effecten van landinrichtingsprojecten het mogelijk om te beoordelen of de kosten, die deze projecten met zich mee
brengen, verantwoord zijn.
Met dit doel worden in de praktijk de kosten en effecten van landinrichtingsprojecten bepaald teneinde een vergelijking of althans een confrontatie van kosten
en effecten te kunnen maken.
Bepaling en vergelijking van kosten en effecten kunnen vanuit verschillende
gezichtspunten plaatsvinden. De belangrijkste en wellicht ook de moeilijkst uit
te voeren bepaling en vergelijking van kosten en effecten is die vanuit het gezichtspunt van de volkshuishouding als geheel, dus die vanuit nationaal gezichtspunt. De vraag waar het hierbij om gaat is: draagt het landinrichtingsproject in
kwestie bij tot een toename van de nationale welvaart? Enerzijds worden kosten
gemaakt, dus schaarse middelen opgeofferd en daarmee aan andere aanwending onttrokken, anderzijds levert het project in diverse vormen effecten op, in het
algemeen gewenste effecten, doch soms ook niet-gewenste.
Er is dus sprake van een afweging inzake de besteding van schaarse middelen in
nationaal kader, een nationaal-economisch vraagstuk, indien men althans in beschouwing betrekt alle schaarse hulpbronnen, dus ook die welke niet via de markt
in geld kunnen worden uitgedrukt zoals natuur, landschap, woon- en leefklimaat
en milieuhygiënische aspecten.
Het is vooral vanuit dit gezichtspunt, dat de bepaling van kosten en effecten
van landinrichtingsprojecten in de^ze studie wordt benaderd. Dit sluit aan bij
de Nederlandse praktijk, die een breed scala van studies omvat, waarin centraal
is komen te staan de HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten
(1, 2 ) , die door de Landinrichtingsdienst wordt toegepast.
Bij deze methode staat het nationaal-economisch gezichtpunt in de hiervoor genoemde ruime zin voorop maar zij biedt wel uitgangspunten voor de bepaling van
de effecten voor individuen, bijvoorbeeld afzonderlijke grondgebruikers.
De vraag die men via het gebruik van deze en dergelijke methodes tracht te beantwoorden is eenvoudig: zijn de betreffende projecten rendabel in die zin, dat de
kosten en eventuele ongunstige effecten door de wel gewenste effecten worden
overtroffen?
Om op deze vraag in de praktijk een antwoord te geven is echter allerminst eenvoudig. Bij grote en ingrijpende projecten zoals landinrichtingsprojecten zijn
de effecten talrijk en van zeer uiteenlopende«*aard en veelal moeilijk te bepalen.
De kosten-batenanalyse zoals die in Nederland-inmiddels een vijftiental jaren
geleden sterk naar voren werd gebracht als een belangrijke vorm van beleidsanalyse is, mede onder invloed van de hier aangestipte moeilijkheden, weer wat uit
de aandacht geraakt.
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In dat licht is het wellicht enigszins verassend, dat bij het tot stand komen
van landinrichting sinds een aantal jaren een vorm van kostenbatenanalyse wordt
toegepast, namelijk de hierboven genoemde HELP-methode.
Het is daarom belangwekkend te bezien hoe de bepaling van de kosten en effecten
van landinrichtingsprojecten in Nederland wordt uitgevoerd, op welke problemen
men daarbij stuit, wat de uitkomsten zijn en in hoeverre deze kosten- en effectenbepalingen worden gebruikt bij het landinrichtingsbeleid, in het bijzonder
voor de beantwoording van de vraag of de met deze projecten genoemde investeringen een bijdrage leveren aan de vergroting van de nationale welvaart in de hiervoor omschreven termen. Enigszins anders gesteld: hoe zijn de theoretische principes die aan een kosten-batenanalyse ten grondslag liggen in de praktijk bruikbaar?
Alvorens de opzet van de studie te bespreken is het nuttig aandacht te besteden
aan de betekenis van de woorden "bepaling van de kosten en effecten van landinrichtingsprojecten" . In 1.2 zal worden ingegaan op hetgeen wordt verstaan onder
bepaling van kosten en effecten. In 1.3 zal een korte uiteenzetting worden gegeven over de landinrichting in Nederland.

1.2.

DE BEPALING VAN KOSTEN EN EFFECTEN; ENKELE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Wanneer in deze studie sprake is van bepaling van de kosten en effecten van landinrichtingsprojecten wordt bedoeld het via geobjectiveerde methoden bepalen van
deze kosten en effecten. Daarbij wordt, tenzij anders vermeld, uitgegaan van
kosten en effecten vanuit nationaal gezichtspunt.
De bepaling van de kosten en effecten van een landinrichtingsproject kan geschieden vóórdat het project is uitgevoerd en ook nadat het is uitgevoerd.
De bepaling van kosten en effecten vooraf wordt in deze studie aangeduid als
evaluatie. Deze betekenis van het woord evaluatie is op het gebied van de landinrichting ingeburgerd. Op andere gebieden wordt het woord evaluatie soms gebruikt voor het bepalen van effecten van een project achteraf.
De bepaling van de kosten en effecten van landinrichtingsprojecten na uitvoering
daarvan wordt hier aangeduid als nacalculatie.
Aan de evaluatie van landinrichtingsprojecten, zal in deze studie de meeste aandacht worden besteed. Daarvoor zijn in hoofdzaak drie redenen aan te wijzen:
1.

Allereerst kan de evaluatie van een project gegevens aandragen, die van
belang kunnen zijn voor de beslissing of en hoe dat project zal worden
uitgevoerd. Een evaluatie kan dus bij uitstek een hulpmiddel bij de beslissingen over deze projecten zijn. De praktische betekenis ervan kan dus veel
groter zijn dan die van een nacalculatie, die hoogstens gegevens kan opleveren die voor de uitvoering van volgende projecten van belang zijn.

2.

Het belang van de evaluaties wordt ook weerspiegeld in het feit dat thans
voor alle landinrichtingsprojecten in voorbereiding dergelijke evaluaties
moeten worden opgesteld. Daardoor zijn nu verreweg de meeste in Nederland
opgestelde kosten- en effectenbepalingen evaluaties.

3.

Ten slotte heeft de noodzaak, van alle landinrichtingsprojecten in voorbereiding evaluaties op te stellen, ertoe geleid dat daartoe een speciale
methode is ontworpen die beoogt de effecten van alle geëvalueerde projecten
op dezelfde, wetenschappelijk zo goed mogelijk verantwoorde, wijze te bepalen.
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Een dergelijke vaste methode is niet beschikbaar voor de incidenteel door
uiteenlopende auteurs uitgevoerde nacalculaties en voor de enkele evaluaties vooraf door anderen dan de Landinrichtingsdienst.

j-Als

kosten worden in deze studie aangemerkt de offers die gebracht moeten worden voor het tot standkomen van deze projecten en voor het functioneren ervan
zoals dat beoogd wordt. Dit betekent dat niet alleen overheidsinvesteringen in
het project, maar tevens de particuliere investeringen ten gevolge van de uitvoering van het project alsmede de benodigde onderhouds- en beheerskosten in beginsel tot de kosten van het landinrichtingsproject worden gerekend. De offers
bestaan uit het aanwenden van produktiemiddelen die daarmee aan andere bestemmingen worden onttrokken. Dit is een ander kostenbegrip dan in de bedrijfseconomie
wordt gehanteerd, in overeenstemming met de primair nationaal-economische benadering van kosten en effecten. Als effecten worden aangemerkt alle (verwachte) gevolgen, van welke aard dan ook, van het landinrichtingsproject, hetzij gunstig
of ongunstig, en ongeacht de vraag of het gaat om bedoelde dan wel niet-bedoelde
gevolgen.

1.3.

KORTE SCHETS VAN DE LANDINRICHTING IN NEDERLAND

Landinrichting, aldus het Structuurschema voor de Landinrichting (3) strekt tot
inrichting van het landelijke gebied overeenkomstig de functies van dat gebied
zoals deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven. Anders
gesteld, door landinrichting wordt een gebied (meer) geschikt gemaakt voor de
functies, die het moet vervullen.
De voornaamste aspecten van de inrichting van een gebied, waarop in het kader
van landinrichting maatregelen en voorzieningen kunnen worden getroffen zijn:
de ontsluiting: aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande plattelandswegen en paden;
de waterbeheersing: aanpassing van het waterlopenstelsel met maatregelen en
voorzieningen ten behoeve van de afwatering, ontwatering, waterconservering
en waterafvoer;
de verkaveling: het verplaatsen van agrarische bedrijfsgebouwen, het ruilen
en samenvoegen van kavels van eigenaren en gebruikers, het vergroten van
percelen en het verbeteren van de perceelsvorm;
de landschapsbouw: ontwikkeling van de landschappelijke structuur in samenhang met de functies van de landelijke gebieden.
De hoofdlijnen en beginselen van het landinrichtingsbeleid op langere termijn
zijn weergegeven in het genoemde structuurschema.
Landinrichting omvat dus meer dan de veel gebruikte term ruilverkaveling doet
vermoeden, zowel wat betreft het instrumentarium als wat betreft de doeleinden.
Ook bij primair agrarisch gerichte landinrichtingsprojecten wordt gewoonlijk het
hele scala van instrumenten in meerdere of mindere mate ingezet.
Wat betreft de doeleinden wijst de hiervoor gegeven definitie naar de geleidelijke ontwikkeling van strikt agrarische verbeteringsplannen naar inrichtingsprojecten ter ontwikkeling van alle functies in de betreffende gebieden.
De omvang waarin landinrichting in ons land plaatsvindt, is aanzienlijk. Rond
800.000 ha is sinds 1924 gereed gekomen. Nadat het jaarlijks in stemming gebrachte oppervlak aan landinrichtingsprojecten zijn top bereikte in 1973 met rond
55.000 ha werd na 1975 het beleid gericht op het realiseren van 40.000 ha per
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jaar,- ingaande 1985 werd het in verband met de bezuinigingen op 36.000 ha per
jaar gesteld. Bij een oppervlakte cultuurgrond van rond 2,2 miljoen ha betekent
dit, dat bij het huidige tempo elke ha cultuurgrond in Nederland eenmaal in een
mensenleven (her)ingerlcht wordt. Uit het Structuurschema voor de Landinrichting
volgt dat na 1985 nog circa 700.000 ha in uitvoering zal komen.
De omvang van de landinrichtingsprojecten loopt uiteen; gemiddeld bedraagt die
circa 6.000 ha. Dit is aanzienlijk vergeleken met de projecten in de omringende
landen: in België 1.500 ha, in Duitsland 800 ha.
Ook de investering per ha is in Nederland hoog: ƒ 8.000 tegen in België Bfrs
70.000 en in Duitsland DM 3.000 (4,5,6).
De aanzienlijke kosten die met deze activiteiten gepaard gaan worden voornamelijk door de Rijksoverheid gedragen, die thans jaarlijks in de landinrichtingsprojecten bruto meer dan 300 miljoen gulden bijdraagt.
Daarnaast zijn er minder omvangrijke bijdragen van lagere overheden en particulieren.
Opgemerkt zij, dat er naast de hier bedoelde omvangrijke integrale landinrichtingsprojecten - de ruilverkaveling uit kracht van de Ruilverkavelingswet 1954,
de inrichtingsplannen volgens de Reconstructiewet Midden-Delfland en de Her in richtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën en, in de toekomst, de ruilverkavelingen en herinrichtingen volgens de recentelijk ingevoerde
Landinrichtingswet nog diverse eenvoudiger of minder omvangrijke landinrichtingsactiviteiten zijn, die in het kader van deze studie van minder belang zijn en
daarom op deze plaats buiten beschouwing blijven.
De totstandkoming van een landinrichtingsproject geschiedde tot nog toe volgens
de Ruilverkavelingswet 1954, doch zal binnenkort verlopen volgens de Landinrichtingswet. In hoofdlijnen zal de procedure gelijk blijven, met name bij toepassing
van de z.g. vereenvoudigde voorbereiding die in de nieuwe wet is voorzien. Zij
verloopt als volgt.
Een project wordt aangevraagd door particuliere landbouwers, organisaties of
publiekrechtelijke lichamen. De aanvraag wordt, veelal na geruime tijd, op het
voorbereidingsschema geplaatst door de Centrale Cultuurtechnische Commissie
(wordt: Centrale Landinrichtingscommissie). Vervolgens benoemt de Centrale Cultuurtechnische Commissie een voorbereidingscommissie, bestaande uit een aantal
personen uit het betreffende gebied. Deze commissie heeft tot taak de voorbereiding van het landinrichtingsproject.
Ondertussen wordt een viertal deeladviezen opgesteld waarin wensen worden geformuleerd omtrent de inrichting van het gebied van uit verschillende gezichtpunten,
namelijk landbouw, natuur, landschap en openluchtrecreatie.
De voorbereidingscommissie stelt vervolgens een schetsontwerp op dat een aantal
alternatieven bevat. Van deze alternatieven worden er enkele, in principe twee,
uitgewerkt in een voorontwerp. Dit wordt onder andere in de inspraak gebracht.
Tenslotte wordt één alternatief uitgewerkt in een stemmingsrapport. Dit rapport
wordt door de Centrale Cultuurtechnische Commissie in concept vastgesteld en na
goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie in stemming gebracht bij grondeigenaren en gebruikers.
Met deze stemming wordt beslist over al dan niet uitvoeren van het project.
Bij de Landinrichtingswet wordt op dit punt onderscheid gemaakt tussen een ruilverkaveling (een landinrichtingsproject waarin weinig niet-agrarische belangen
in het geding zijn) en een herinrichting (een landinrichtingsproject waarin
veel niet-agrarische belangen in het geding zijn). Over de uitvoering van een
ruilverkaveling blijven de grondeigenaren en -gebruikers beslissen via stemming,
over de uitvoering van een herinrichting zullen echter Provinciale Staten beslissen.
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De uitvoerende taak van voorbereidingscommissie en plaatselijke commissie staat
in tegenstelling tot de gang van zaken in België en Duitsland, waar men slechts
adviserende plaatselijke colleges kent. Ook stemming vindt daar niet plaats.
Een wat uitvoeriger behandeling van althans de voorbereiding van een landinrichtingsproject komt aan de orde in Hoofdstuk 6. Vooralsnog kan worden geconcludeerd,
dat kenmerkend voor de landinrichting zijn.een veelheid van ingrepen in een aanzienlijke omvang; en dus
aanzienlijke kostereen veelheid van doelstellingen; en dus
een veelheid van effecten;
een belangrijke plaats en invloed van de regio via commissies en stemming.
1.4.

OPZET VAN DE STUDIE

De opzet van de studie is als volgt.
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de belangstelling voor de
evaluatie van landinrichtingsprojecten in de loop van de tijd. De opvattingen
over de aan landinrichtingsprojecten te stellen eisen zijn geëvolueerd van vaag
geformuleerde ideëen over het nut van dergelijke werken in het algemeen tot een
concrete afweging van alle kosten en effecten op basis van een gedetailleerd onderzoek voor ieder project.
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt de methode besproken, die thans door de Landinrichtingsdienst wordt gebruikt bij de bepaling van de kosten en effecten van
landinrichtingsprojecten. Daarbij komt in hoofdstuk 3 aan de orde het doel van
evaluatie, de uitgangspunten van de methode en de aard en begrenzing van de
effecten. In hoofdstuk 4 wordt uiteengezet op welke grondslagen de bepaling van
de verschillende afzonderlijke effecten zijn gebaseerd en wordt een korte beschrijving gegeven van de feitelijke manier van bepaling van deze effecten.
In hoofdstuk 5 wordt een beschouwing gewijd aan de aan landinrichtingsprojecten
gestelde rendementseisen zoals die door de regering zijn verwoord in het Structuurschema voor de Landinrichting en de daaruit voortvloeiende bepaling van de
interne rentevoet van de investeringen ten behoeve van land- en tuinbouw.
Hoofdstuk 6 behandelt de eigenlijke toepassing van de HELP-methode. Daarbij
wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk nut van de evaluaties voor de beleidsbeslissingen omtrent de geëvalueerde projecten. Van belang zijn punten als de
juiste inpassing in de voorbereidingsprocedure en het opstellen van planalternatieven.
In hoofdstuk 7 wordt de uitkomst van een aantal effectbepalingen van landinrichtingsprojecten, voornamelijk volgens de HELP-methode besproken.
Hoofdstuk 8 gaat kort in op een natuurlijk complement van de evaluaties, de
nacalculaties. Aan de orde komt onder andere het nut van dergelijke nacalculaties voor de toetsing van de evaluaties vooraf.
Met een beschouwing over de bruikbaarheid van de HELP-methode en dergelijke
methoden en enkele algemene conclusies sluit hoofdstuk 9 de studie af. Ten slotte
wordt een korte samenvatting gegeven.
Qua inhoud is deze studie in juli 1985 afgerond. Latere ontwikkelingen zijn dus
niet verwerkt.

- 6 -

LITERATUUR HOOFDSTUK 1
1.

Landinrichtingsdienst: De HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten, Beschrijving en Verantwoording; s-Gravenhage, 1983.
1

2.

Landinrichtingsdienst: De HELP-methode voor de evaluatie van landinrichtingsprojecten, Toelichting en Uitwerking; s-Gravenhagé, 1984.
1

3.

Ministerie van Landbouw en Visserij, Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening: Structuurschema voor de Landinrichting, deel a: Beleidsvoornemen; Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16600, nr. 1-2, 1981.

4.

Landinrichtingsdienst: Jaarverslagen,- Utrecht, div.j.

5.

Nationale Landmaatschappij; Jaarverslagen; Brussel, div.j.

6.

D. Strijker: Ruilverkaveling in West-Duitsland; Instituut voor Economisch
Onderzoek, Faculteit der Economische Wetenschappen Rijksuniversiteit te
Groningen, Onderzoeksmemorandum 115; Groningen, 1982.

- 7 -

2.

DE GESCHIEDENIS VAN DE VERGELIJKING VAN KOSTEN EN EFFECTEN VAN
LANDINRICHTINGSPROJECTEN

2.1.

DE PERIODE TOT 1958

Uiteraard zijn zowel de kosten als de effecten van landinrichtingsprojecten destijds ruilverkavelingen - reeds onmiddellijk onderkend. De belangstelling
vóór een vergelijking van kosten en effecten was aanvankelijk echter gering.
Daarbij zal in de vooroorlogse tijd de geringe omvang van de ruilverkavelingen
wellicht een rol hebben gespeeld: tot 1940 kwamen rond 11.000 ha gereed. Voorts
stond gedurende de crisis in de dertiger jaren bij de uitvoering van cultuurtechnische werken het verschaffen van werkgelegenheid voorop (1).
Voor de economische beschouwing van de betekenis van ruilverkaveling kon aanvankelijk worden aangesloten op ideeën rond de betekenis van landaanwinning.
In de oorlogsjaren liet Tinbergen een beschouwing het licht zien over de sociale
en de privaat-economische waarde van de grond in verband met de landaanwinning
(2). Hij betoogde dat bij landaanwinning in tijden van werkloosheid de inzet van
arbeid in wezen geen kosten met zich bracht. En hetzelfde gold voor de inzet van
kapitaal en ondernemerschap die nodig was voor de exploitatie van het nieuw
gewonnen land. Doorredenerend kon de sociale waarde van de grond worden berekend
door de bruto landbouwopbrengst, vermeerderd met een multiplier, te kapitaliseren. De sociale waarde van de grond bleek enige malen groter te zijn dan de privaat-economische waarde.
Deze gedachte die tot op zekere hoogte ook voor ruilverkaveling en ontginning
kon worden gevolgd benadrukte dus de betekenis van deze werken in het algemeen
en vormde een argument om deze werken in tijden van werkloosheid gesubsidieerd
door de overheid te doen uitvoeren.
In de eerste jaren na de oorlog werd, mede gezien de wederopbouw grote nadruk
gelegd op zelfvoorziening wat betreft de landbouwproduktie, ook gezien de grote
behoefte aan export ter verkrijging van de noodzakelijke vreemde valuta.
De omvang van de ruilverkavelingen groeide snel. Vrij spoedig na de oorlog waren
geen grote aantallen werklozen meer beschikbaar. Daarnaast kwam ook de gedachte
rond de sociale of sociaal-economische waarde van de grond in een ander licht te
staan.
Thurlings (3,4) nuanceerde de gedachtengang van Tinbergen. Hij wees erop dat het
inschakelen van werklozen niet kosteloos is: zij zullen als zij werken méér
verdienen dan hetgeen zij aan uitkering ontvingen. Ook zullen complementaire
produktiemiddelen nodig zijn voor het bewerken van nieuw land of het intensiever
bewerken van heringericht land. Voorts wijst hij op de mogelijkheid dat men de
voor een project aan te wenden middelen ook aan een ander project had kunnen
besteden. Kortom, naast de "sociale waarde" zijn er ook "sociale kosten".
Weer enkele jaren later betoogde Drees (5), dat het bij cultuurtechnische werken
incalculeren van arbeid onder het normale loon alléén toelaatbaar is als deze
werken het enige alternatief voor werkloosheid zijn en - en dat lijkt een sterker argument - slechts als de betrokken middelen niet uit belasting zijn verkregen.
De Landbouwinvesteringscommissie stelde in 1958 (6) in haar berekeningen met betrekking tot de beoordeling van de investeringen in Oostelijk Flevoland, dat de
hiervoor genoemde multiplier alleen kan optreden bij niet-volledige werkgelegenheid. Zelfs dan mag deze echter niet aan het project in kwestie worden toegerekend, doch aan de - gedeeltelijk inflatoire - financieringswijze van de overheids-

