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Geacht College,
U hebt opdracht gegeven tot uitvoering van een maatschappelijke kosten-baten analyse over
MAA aan een consortium onder leiding van SEO Economisch Onderzoek.
Als Alliantie Tegen Uitbreiding MAA hebben wij ons naar beste vermogen ingezet om deze
MKBA te doen slagen. Wij zullen dat ook in het vervolg blijven doen.
Om van deze MKBA echt een succes te maken is het noodzakelijk dat die wordt uitgevoerd
volgens de vijf erkende principes van wetenschappelijke integriteit, zoals die zijn opgenomen
in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit: eerlijkheid, zorgvuldigheid,
transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
Wij hebben helaas moeten vaststellen dat het daaraan in belangrijke mate ontbreekt. Niet
alleen in de uitvoering van de MKBA, maar om te beginnen al in de basis die eraan ten
grondslag ligt: de ‘Werkwijzer voor luchtvaartspecifieke MKBA’s’ die in de afgelopen zomer
door het Ministerie is gepubliceerd, en die door grotendeels dezelfde bureaus is opgesteld
als die nu de MKBA over MAA uitvoeren.
Deze ‘Werkwijzer’ is door het Ministerie in de plaats gesteld van de ‘Algemene Leidraad voor
MKBA’s’, die in 2013 door CPB en PBL is geformuleerd.
Wij vinden de inbreuk op de vijf principes van wetenschappelijke integriteit zo ernstig, dat wij
daarover klachten hebben ingediend bij de Raad van Toezicht van SEO Economisch
Onderzoek, en bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. SEO en
onderzoeksleider professor Carl Koopmans beroepen zich namelijk voortdurend op hun
banden met deze beide universiteiten.
Het document, waarin deze klacht is onderbouwd en gedocumenteerd, vindt u bijgevoegd.
Wij adviseren uw College dringend om met het MKBA-onderzoek een nieuwe start te maken.
Dat is essentieel willen de resultaten van de MKBA in 2022 een passende rol spelen in de
besluitvorming in Provinciale Staten.
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