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De Milieurekeningen van het CBS beschrijven en 
analyseren de relatie tussen milieu en economie in 
Nederland. Om tot een consistente statistische 
beschrijving te komen sluiten de Milieurekeningen aan op 
de concepten en definities van de nationale rekeningen. 
De jaarlijkse nieuwsbrief bevat recente uitkomsten en 
informatie over aanvullende onderzoeken op het terrein 
van Milieurekeningen.  
 

Publicaties Milieurekeningen 
Het team dat aan de Milieurekeningen werkt publiceert 
alle resultaten van onderzoeken en nieuwsberichten op 
de CBS-website. Tabellen met uitkomsten zijn opgenomen 
in StatLine, de elektronische databank van het CBS, onder 
de thema’s Macro-economie en Natuur en milieu. 
 

Speciale projecten en activiteiten 
In 2018 waren er diverse speciale projecten en activiteiten 
om de Milieurekeningen verder uit te bouwen en kennis 
daarover te delen. Het gaat onder andere om: 
 

Circulaire economie 
In het Rijksbrede programma Circulaire economie 
‘Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet de 
beoogde transitie naar een circulaire economie (CE). Ten 
behoeve van dit programma hebben PBL, RIVM en CBS 
samengewerkt aan het opzetten van een 
monitoringssysteem. Dit heeft geleid tot het in januari 
2018 gepubliceerde rapport “Circulaire Economie: Wat 
willen we weten en wat kunnen we meten”. In het rapport 
is zowel aandacht voor de stappen die worden gezet in de 
transitie naar een CE als voor de effecten hiervan op de 
economie, maatschappij en milieu. Op deze manier 
kunnen inspanningen van overheden en andere partijen 
worden geëvalueerd. Het CBS zal in 2019 bijdragen aan de 
verdere uitwerking van het monitoringssysteem. 
 

 
Figuur 1. Circulaire economie rapport van 2018.  

Milieusector en Nationale Energieverkenning (NEV) 
De omvang van de milieusector binnen de Nederlandse 
economie wordt elk jaar gemeten. De milieusector (klik 
hier) bestaat uit bedrijven en organisaties die gericht zijn 
op de bescherming van het milieu en het beheren van 
natuurlijke hulpbronnen. De toegevoegde waarde van de 
milieusector is 15,8 miljard euro, goed voor 2,2 procent 
van het bbp in 2016. Het aandeel van de milieusector in 
de Nederlandse economie bedroeg in 2001 nog 1,7 
procent. De productie van hernieuwbare energie en 
energiebesparingsactiviteiten behoren tot de milieusector 
en worden jaarlijks in detail besproken in de Nationale 
Energieverkenning (NEV). Omdat in 2018 geen NEV is 
gepubliceerd, verscheen er een CBS-publicatie waarin 
wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid binnen de Nederlandse energiesector. 
Deze is hier te vinden. Het rapport laat zien dat de 
energietransitie langzaam zichtbaarder begint te worden. 
Het rapport toont ook aan dat de Nederlandse economie 
nog steeds voor het overgrote gedeelte afhankelijk is van 
conventionele energie. Naast werkgelegenheid wordt ook 
gekeken naar economische indicatoren als de 
toegevoegde waarde, investeringen en internationale 
handel. Vanaf 2019 zal de NEV worden vervangen door de 
Klimaat en Energieverkenning, waarbij de nadruk meer op 
het klimaat zal komen te liggen.  
 

 
Figuur 2. Investeringen naar type hernieuwbare energie 
onderverdeeld in vijf categorieën. 
 

 
 
 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/milieurekeningen
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema?themaNr=56860
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/start-meten-voortgang-circulaire-economie-in-nederland
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/03/start-meten-voortgang-circulaire-economie-in-nederland
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/belang-milieusector-in-nederlandse-economie-neemt-toe
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/50/meer-banen-in-hernieuwbare-energie-en-energiebesparing
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Natuurlijk Kapitaalrekeningen (NKR) 
In het Natuurlijk Kapitaalrekeningen (NKR) project 
(gefinancierd door de ministeries van Economische Zaken 
& Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat) waar 
Milieurekeningen samen aan werkt met de Wageningen 
Universiteit (WUR), is afgelopen jaar gewerkt aan onder 
meer de aanbod- en gebruiktabellen van 
ecosysteemdiensten. Het rapport met de fysieke aanbod- 
en gebruiktabellen is gepubliceerd (klik hier). Ook is 
gestart met het modeleren van het aanbod van 
verschillende ecosysteemdiensten in monetaire waardes. 
Eén ecosysteemdienst waar onderzoek naar is verricht, is 
de bijdrage van natuur aan een prettige woonomgeving. 
Uit eerder onderzoek is gebleken dat nabijheid van natuur 
in de woonomgeving positieve invloeden heeft op de 
woningwaarden. Mensen zijn bereid om te betalen voor 
een groene leefomgeving en de mogelijkheid tot recreatie 
in de nabijheid. Met de data die het CBS tot beschikking 
heeft, is dit opnieuw aangetoond met behulp van een 
hedonisch prijsmodel: uit een dataset van ruim 4,5 
miljoen eengezinswoningen verspreid over heel 
Nederland blijkt dat 31 miljard euro van de woningwaarde 
wordt bijgedragen door natuur in de omgeving. Dit is 
ongeveer 2 procent van de totale 
kapitaalgoederenvoorraad van woningen en bijbehorende 
grond. De ecosysteem types die voornamelijk bijdragen 
aan deze dienst zijn oppervlakte water (26 procent), 
bossen (23 procent), openbaar groen (20 procent) en 
duinen en stranden (11 procent). In figuur 3 hieronder is 
te zien hoe dit in Nederland is verdeeld. 

 
Figuur 3. Bijdrage van natuur aan een prettige 
woonomgeving in Nederland 

 
Culturele waarde van natuurlijke ecosystemen 
In 2018 is Milieurekeningen ook gestart met het in kaart 
brengen van de waarde van culturele ecosystemen voor 
de Nederlandse economie. Voorbeelden van culturele 
ecosysteemdiensten zijn de mogelijkheden die 
natuurgebieden kunnen bieden voor recreatie en 
toerisme. 
Een nieuwe bron die een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan het identificeren van de locaties waar culturele 
waarde wordt  gegenereerd zijn de sociale media. In 
samenwerking met de WUR heeft het CBS gewerkt aan 
het ontwikkelen van nieuwe methodologieën om de 
recreatieve en esthetische waarde van landschap 
inzichtelijk te maken. De methodiek zal in 2019 
doorontwikkeld worden in samenwerking met de WUR.  
 
Monitoring van de Sustainable Development Goals  
De tweede editie van de CBS SDG-publicatie, gemaakt in 
opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werd 
op 7 maart 2018 officieel gelanceerd (klik hier). Ten 
opzichte van de eerste editie zijn de volgende drie 
verbeteringen doorgevoerd: 
- De dekking van de indicatoren is fors verhoogd, namelijk 
van 33 naar 51 procent.  
-De stijging van het dekkingspercentage komt voor een 
belangrijk deel door het uitvoeren van een zogenaamde 
maatschappelijke consultatie. Hierbij werden allerlei 
externe partijen (departementen, overheidsinstellingen, 
universiteiten en NGO’s) benaderd met het verzoek om 
bruikbare data voor de monitoring van de SDG’s. Dit 
concept kan internationaal op veel interesse rekenen. 
- De inhoud van de publicatie is kwalitatief verbeterd door 
de inzet van experts uit het hele CBS. Daardoor is de link 
tussen de SDG’s en relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen toegenomen.  
 

 
Figuur 4. De tweede editie van de SDG-publicatie en de eerste 
Monitor Brede Welvaart. 

 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2018/23/aanbod-en-gebruiktabellen-ecosysteemdiensten-nederland
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/duurzame-ontwikkelingsdoelen--sdg-s---dichterbij-gekomen
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Monitor Brede Welvaart 
Op 16 mei 2018 verscheen de eerste Monitor Brede 
Welvaart. Deze monitor (klik hier) is gemaakt op verzoek 
van het kabinet als een vervolg op de aanbevelingen van 
de Tijdelijke Kamercommissie Breed Welvaartsbegrip uit 
2016. Samen met de kabinetsreactie op de publicatie 
maakt de monitor deel uit van de stukken voor het 
Verantwoordingsdebat in de Tweede kamer.  
In de Monitor Brede Welvaart wordt niet alleen gekeken 
naar het niveau van de brede welvaart “Hier en Nu” maar 
ook in hoeverre dit streven naar welvaart mogelijk een 
druk legt op volgende generaties in Nederland (brede 
welvaart “Later”) of op andere landen (brede welvaart 
“Elders”). Ook besteedt de monitor aandacht aan 
verdelingsaspecten van brede welvaart (klik hier) en 
wordt de brede welvaart beschreven voor zestien 
beleidsthema’s. Per indicator zijn de meerjarige trend en 
de internationale positie bepaald. 
 
BioMonitor 
In 2018 is de BioMonitor gestart, een door de EU 
gefinancierd H2020 project. Het doel van de BioMonitor is 
het monitoren van de economische, milieu gerelateerde 
en sociale impact van de bio-economie in de EU. Dit wordt 
gedaan door het aanvullen van bestaande databronnen, 
door te modelleren en het betrekken van vele 
stakeholders op het gebied van bio-economie. Het CBS 
draagt bij aan het vullen van de datagaps van 
biomassastromen in de economie. Dit wordt gedaan op 
basis van de CBS-materiaalmonitor. De gebruikte 
methodologie zal in een aantal EU-landen worden getest. 
De projectduur is 4 jaar en er wordt samengewerkt met 
verschillende partners in binnen- en buitenland. Meer 
informatie is te vinden op www.biomonitor.eu. 

 
 
2019 
Veel speciale projecten waar Milieurekeningen aan werkt, 
zoals de BioMonitor en de NEV, lopen in 2019 door. Voor 
de NKR wordt naar verwachting de derde fase van het 
project opgestart, wederom in samenwerking met de 
WUR. Doel is het updaten van beschikbare data en 
kaarten en het integreren van informatie uit de 
verschillende rekeningen. In opdracht van Rijkswaterstaat 
zal een studie worden gedaan naar het ontwikkelen van 
natuurlijk kapitaalrekeningen voor de Noordzee. Het CBS 
zal in 2019 ook bijdragen aan de monitoring ten behoeve 
van het rijks-brede programma voor circulaire economie 

Daarnaast worden publicaties over de SDG en de Monitor 
Brede Welvaart geïntegreerd. Het huidige 
beleidshoofdstuk van de monitor zal vervangen worden 
door een hoofdstuk dat de brede welvaart bespreekt aan 
de hand van de SDG-thema’s. 
 

Contact 
Het CBS wil graag relaties opbouwen en versterken met 
wetenschappers, beleidsmakers, milieudeskundigen en 
andere geïnteresseerden in de Milieurekeningen.  
Commentaar en specifieke wensen zijn zeer welkom en 
kunnen kenbaar gemaakt worden bij Sjoerd Schenau of 
Rixt de Jong, projectleiders Milieurekeningen en 
Duurzaamheid . 
 

U heeft dit bericht ontvangen omdat u geabonneerd bent op de 
Milieurekeningen Nieuwsbrief. Meer informatie over privacy is hier te 
vinden: www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/privacy. 

Indien u dit abonnement wilt beëindigen dan kunt u een e-mail bericht 
sturen naar milieurekeningen@cbs.nl. 
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/brede-welvaart-stijgt
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/20/brede-welvaart-niet-gelijk-verdeeld
http://www.biomonitor.eu/
mailto:s.schenau@cbs.nl
http://www.cbs.nl/
file:///C:/CBSWerkgroepsjablonen/Algemeen/twitter.com/statistiekcbs

