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Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

SAMENVATTTNG

Begin maart ontvingen wij de door het IOO opgestelde notitie getiteld
Aantekeningen bij enige reakties van het Economisch Technologisch Tnsti-
tuur voor Gelderland. or¡ het rapport "Verdeling in Verandering".

In deze notitíe reageert het IOO op ons rapport "Veranderlng in Verdeling".
Het instituut komt tot de konklusie dat de door ons naar voren gebrachte

kritiek geen aanleiding vormt om het eerder gedane voorstel tot wijzi-
ging van de verdeelsleutel voor het Provinciefonds te herzíen.

De door het IOO gemaakte aantekeningen vallen uiteen ín ùwee kategorieën-

Ten eerste wordt gereageerd op onze krítiek met betrekking tot het IOO-

onderzoek. Met name wordt ingegaan op de berekeningen van de standaard-

deviaties en het opnieuw bepalen van de meest extreme oplossingen ten

behoeve van de omslag voor de onverklaarde uitgaven.
In de tweede plaats wordt het door ons vervaardigde alternatief bekriti-
seerd. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan het uitgebreide ver-
klaringsmodel, de toepassing van de gemengde schattingsprocedure en ten-
slotte v¡orden opnieuw de berekeningen van de standaarddeviaties ter dis-
kussie gesteld

Hoofdstul< 1 van dit rapport bevat een resumé van de tot nu toe door ons

uitgebrachte rapporten naar aanleiding van het IOO-onderzoek "Verdeling
ín Verandering". Daarbij wordt tevens aangegeven wat de plaats en funktie
is van het in "Verandering in Verdelingt' gepresenteerde alternatief.
In dit alternatief is het verklaringsmodel zodanig uitgebreid dat heÈ op

100 % van de provinciale uitgaven betrekking heeft. Het IOO maakt hierbij
de kanttekening dat door deze uitbreíding het model aan verklarings-
kracht inboeb, en dat een deel van de toegevoegde modelvergelijkingen

mogetijkerwijs op toeval berusten.

fn hoofdstuk 2 van dit rapport wordt uitvoerig op deze materie ingegaan,

met als konklusie dat het alternatieve model niet alleen op grond van

theoretische overwegingen minder aanvechtbaar is, maar dat ook de daarvoor

bestaande statistische toetsen uitwijzen dat de verklaringskracht ten

minste even groot is als die van het IOO-model. De kans dat toeval het
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onderzoekresultaat heeft beinvloed is in het alternatieve model aanzien-

tijk rninder groot d.an in het IOO-model.

In hoofdstuk 3 wordt opnieuw toegelicht v¿aarom het ophogen van het verkla-
ringsmodel voor de 21 % onverklaarde uiLgaven in theorétisch onzlcht geen

aanvaardbare hand.elvrijze is. Nog afgezien van het theoretische spannings-

veld blijkt bovendien dat de feitelijke ophoging op arbitraire wijze is

geschied.

Het IOO is van mening dat het ETI voor Gelderland ten onrechte de gemengde

schattingsprocedure heeft toegepast omdat het verklaringsmodel reeds op

100 % van de uitgaven betrekking heeft. Hierdoor \^/ordt - aldus het IOO -
de uit de berekeningen resulterende verdeefsleutel sterk beinvloed door

de bestaande verdeling van het Provinciefonds.

In hoofclstuk 4 wordt aangetoond dat v/anneer cleze hypothese juist. is, de

daaruit voortvloeiende verstorinc¿ zLcln in precies dezelfde mate zal hebben

voorgedaan in de ToO-studie (ook door het IOO \^/erd de gemengde schattings-

methode toegepast en had het verklaringsmodel na de ophoging betrekking

op 100 ? van de uitgaven). vervolgens is nageç¡aan of d,eze in theorie

denkbare invloed zich ook feitetijk in de analyses heeft gemanifesteerd.

Gekonkludeerd moest worden dat dit op geen enkele wijze het geval is en

dat derhalve de veronderstelde problematiek zich niet voordoet.

Het betrouwbaarheidsnivo van de gewichten en de omvang van de onzeker-

heidsmarges zijn door het lOO niet op de gangbare manier berekend, maar

berçsten op door het IOO à priori geformuleerde hypothesen. In aanvulling

op wat hierover in ons rapport "Verandering in Verdeling" reeds is opge-

merkt, wordt in hoofdstuk 5 van dit rapport nogmaals het arbitraire ka-

rakter van deze handelwijze onder de aandacht gebracht-

Onze einclkonklusie luidt dat het IOO in de notitie aantekeningen onze

kritiek niet heeft kunnen ontkrachten, noch de stelling heeft kunnen

aantasten dat het in "Veranderingin Verdeling" gepresenteerde alterna-

tief minder arbitrair en subjektief is en derhalve ¿ils onderzaekresul-

taat de voorkeur vercliend'

Korte tijd nadat wíj de lOO-notitie Aantekeningen ontvingen, verscheen de

memorie van antwoord aangaande de Wijziging Regeling Provinciefonds
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Tot onze verrassing troffen wij daarin de IOO-notitie aan als bijlage.

Vlij betreuren het ten zeerste dat wij niet eveneens in de gelegenheid.

zijn gesteld onze visie nader toe te lichten en dat zonder verdere dis-

kussie het llinisÈerie de loO-opvattingen tot de zijne heeft gemaakt.

Daar hraar de Memorie van Antwoord ingaat op ons rapport "Verandering

in VerdelinçJ" is dit, zoals reeds opgemerkt vrijwel steeds geënt op de

IOO-notitie-Aantekeningen. Omdat wij in dit rapport uitvoerig ingaan

op die notitie, wordt daarmee impliciet ook gereageerd op de Memorie

van Antwoord.

Hierop bestaat echter één uitzondering. In de Memorie van Antwoord

wordt herhaalde malen de opvatting naar voren gebracht dat het ETI voor

Gelderland ten onrechte geen onderscheid maakt tussen het verklarings-

model en het verd.eeimodel. Volgens het Mínisterie ligt hierin dan ook

de betangrijkste oorzaak van de verschil"len van inzicht tussen het ETf

voor Gelderland en het IOO.

Ter bepali.ng van een verdeelsleutel voor het Provinciefonds heeft het

IOO een verklaringsmodel opgesteld.

Met uitzondering van de faktor bevolkingsdichtheid zijn de uiteindetijke

gewichten van de verklarende faktoren geschat met behulp van de gemengde

schattingsprocedure.
(zie onder andere pagina 446 "Vetdeling in Verandering"). De hieruit

resulterende verdelingen sporen met geuriddeld ongeveer 96 ts van de

variantie van de feitetijke uitgavenverdelingen in de jaren I97O t/m L977 -

Gegeven het kriterium dat de verdeelsleutel ten nauwste dient aan te

sluiten bij de feitelijk gedane uitgaven en gegeven het feit dat het ver-

klaringsmodel aan deze eis voldoet, worclen de uitkomsten daarvan vervol-

gens gebruikt als verdeelmodel. Na enige aanvullende bewerkingen wordt van

het verdeelmodel tenslotte de verdeelsleutel voor het Provinciefonds afge-

leid. Het onderscheid verklaringsmodel en verdelingsmodel is hoofdzakelijk

terminologisch van aard. De bestaande verschillen van inzicht kunnen

hierop dan ook niet worden teruggevoerd"
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1. TNLEIDING

Dit inleidende hoofdstuk bevat een kort resumé van d.e tot nu toe door
ons uiÈgebrachte rapporten naar aanleiding van het IOO-ond,erzoek "Ver-
deling in Verand,ering".

op pagina 3 van de roo-notitie Aantekeningen wordt op nogal sugges-
tieve wijze gesteld dat het ETr voor Gelderland in de loop der tijd
een rijk geschakeerde waaier van opvattingen heeft gepresenteerd met
betrekking tot het fOO-onderzoek.

Voorts wordt opgemerkt dat deze opvattingen nj.et altijd even konsistent
zj-jn, doch dat het ETI voor Gelderland aI doende wijzer lijkt te worden.

Het ETI voor Gelderland heeft in het verleden haar kritiek op het onder-
a

zoek i'Verdeling ín Verandering" vervat in een drietal rapporten:

2

Onontkoombare subjektívíteit; een kritische komrnentaar op het, IOO-

rapport "Verdeling in Verandering" (Arnhem 1980)

De faktor vaarü/egen als verdeelmaatstaf voor het Provinciefonds
(Arnhem I9B2\

"Verandering in Verdeling"; een kritische vervolgstudie op het ond.er-

zoek "Verdeling in Verandering" (Arnhem 1982).

In het eerste rapport (onontkoombare subjektiviteit) werd de onderzoekme-

thode nader bekeken. Het ging daarbij uitsluitend om een abstrakte beschou-

wing over de o¡rderzoekfilosofie. De ' wijze v/aarop de algemene onderzoek-

opzet vervolgens werd geoperationaliseerd bleef in dit rapport buiten be-

schouwing. De algemene konklusie van ons rapport luidde dat het onderzoek

een aantal subjektieve en diskutabele elementen bevatte. Ðe gesignaleerde

tekortkomingen v¡aren zodanig fundamenteel dat het naar onze opvatting niet
verantrvoord was het onderzoekresultaat zondermeer a1s uitgangspunt te nemen

voor het tfetsontwerp. Aan deze konklusie lagen onder and.ere de volgende

konstateringén ten grondslag.

1
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- Tussen de maximale desaggregatie en de volledige aggregatie van de uit-

gaven bestaan oneíndíg veel verklarings- en verdeélmodellen

- Het beperkte gebruik van multi-regressie-analyse, alsmede de statistische

selektie van de gebruikte variabelen heeft mogelijk geleid tot onder- en

overschatting van de invloed van bepaalde omgevingsfaktoren.

- Het gemiddelde provinciale beleid, deels tot uitdrukkíng komend' in de be-

stemming van de provinciale gelden in het verleden, is mede van invloed

op het objektief-veronclersÈelde verklarings- en verdeelmodel.

- De keuze welke r¡erklarende variabelen zullen worden gebruikt is zodanig

subjektief, dat op grond van andere even plausibele (en subjektieve)

keuzen meerdere konsistente verklarings- en verdeelmodellen kunnen worden

vervaardigd.

In maart 1981 is in Maanschrift ekonomie een artikel verschenen dat inhou-

detijk overeenkomt met het rapport onontkoombare subjektíviteit. Intussen

kan worden vastgesteld dat de zojuist opgesomde algemene bezwaren van de

onderzoekmethode door het IOO niet konden \^/orden weerlegd'

Begin 1982 hebben de provínciale Besturen van Brabant en Gelderland kontakt

gehad met enige leden van de vaste Kommissie voor Binnenlandse Zaken uit

de T\¡¡eede Kamer. Tijdens deze gedachtenwisseling kwam de verdeelsleutel

ger^rogen vaan^/egen ter sprake, en met name het gewicht dat' aan deze faktor

in het ïoo-onderzoek wordt toegekend.. Naar aanleiding van deze diskussie

verscheen het rapport [De faktor vaarwegen als verdeelmaatstaf voor het

Provinciefonds " .

fn afwijking van het voorgaande rapport spitste deze notit'ie zich toe op

slechts één specÍfiek punt en behelsde een aanvullende kritische beschou-

wing rondom de methodische aspekten van de verdeelmaatstaf vaarwegen- Het

ging hierbij uitsluitend om de wíjze h¡aarop aan de algemene onderzoekfilo-

sofie konkreet gestalte werd gegeven met be,trekking tot de faktor vaarwe-

gen. Samenvattend kwamen wíj tot de vo}gende konklusies:

- De theoretisChe ondeLbou\ÀIing voor de gebruikte varÍabelen in het ver-

klaringsmodel is met betrekking tot de specifikatie voor de netto water-

staats- en milieu-uitgaven gebrekkig. Het gevonden kwantitatieve ver-

(
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band is daardoor mogelijk in belangrijke mate statistisch van aard. In
dat geva.l j-s d.e verklaringswaarde geri.ng"

- De à priori koëfficiënten en standaarddeviaties in het verdeel-model wijken
zeer sterk af van cle kleinste kwadratenschattingen. Dit leidt in de ge-

mengde schattingsprocedure tot een onnauwkeurige weging van de koêfficiën-
ten. Toepassing van deze specifieke schattingstechniek is onder die om-

standiqheden niet verantwoord. In het onderhavige geval zijn de eind.uit-
komsten dan ook nauwelijks beinvloed cioor de kleinste kwadratenschattin-
gen.

- Een grote d,iskrepantie tussen de koëfficiënten kan erop duiden dat de

theoretische modelspecifikatie onjuist is en/of dat de à priori in.forma-

tie onbetrouwbaar is. In beide situaties leidt dit tot een onjuiste ge-

wichtsbepaling van de faktor vaar,$/egen.

- De struktuur van het verdeelmodel met betrekking tot de faktor vaar\"regen

is j.rr de tijd gezien zeer instabie"t. Hierdoor mogen Ce uitkomsten in fei-
te niet gebruikt worden voor eerr verdeelvraagstuk dat betrekking heeft op

de toekomst.

- De methode waarl-angs het IOO à priori stand"¡arddeviaties heeft berekend,

is niet korr:ekt. De theoretische standaardcleviaties van de koëfficiênten
zijn bijna L5 maal groter dan de in het rapport becijferde deviaties.. Dit
heeft tot gevolg dat de uitkomsten van d.e gemengde schattingsprocedure
sterk neigen naar d.e à priori koëfficiënten.

De zojuist opgesomde punten van kritiek leiden tot de eindkonklusie dat het
gewicht van de faktor vaarvregen in de voorgestelde verdeelsleutel is over-
schat. De m¿rte waarin dit het geval is kan op voorhand evenwel niet exakt

worden aangegeven. Gezien de elkaar versberkende opwaartse invloeden die
van de onderscheiden punten uitgaan op het berekend.e gewicht van de faktor
vaarwegen, is het vermoeden gerechtvaardigd dat d.e overschatting mog'elijk
zeer aanzienlijk zal zíjn.
Lopende het ond.erzoek naar de faktor vaarwegen werd ons duidelijk dat d.e

reikwijdte van onze k:ritiek met betrekking tot de berekening van de stan-
daarddeviaties zich niet beperkte tot cle faktor vaar!/egen. De door het fOO

gekozen uitgangspunten en beinvloedde ons inziens het gewicht van aIIe be-

iekende verdeelmaatstaven.
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Teneinde meer zekerheid te verkrijgen over de juistheid van onze ziens-

wijze hebben wíj deze problematiek voorgelegd aan een tweetal deskundigen

(prof.dr. P, Nijkamp, Vrije Universiteit Amsterdam, prof. dr- P.J. Paelinck,

Erasmus Universiteit Rotterdam). Toen bleek dat onze opvattingen volledig
werden onderschreven verleend.e de Provincie Gelderland. ons de opdracht

om de berekeningen van het IOO op dat punt te herzíen. De resultaten daar-

van staan vermeld in hoofdstuk twee van ons rapport "Verandering in Verde-

Iing". Voorts bleek het mogelijk om binnen de door het IOO gehanteerde on-

derzoekmethode en de daarbij aangelegde kriteria het verklaringsmod.el zo-

danig te herzien dat dit op 100 3 varr de uitgaven betrekking had,.., Hiermee

diende de mogelijkheid zich aan om voor een andere tekortkoming van het

onderzoek (de cirka 21 % onverklaarde uitgaven) tot een wetenschappetijk

meer aanvaardbare oplossíng te komen. De uitkomsten daarvan worden beschre-

vèn in hoofdstuk drie van ons rapport "Verandering in Verdeling".'

In het weerwoord van het IOO meent het tOO een ongerijmdheid te konstate-

ren in het feit dat het ETt voor Gelderland een alternatieve verdeelsleu-
tel presenteerb, welke gebaseerd is op de lOO-onderzoekmethodiek, terwijl
deze methodiek in een eerder stadium verguisd werd. IIet IOO stelt zich

vervolgens d"e vraag welk gewicht het ETI voor Gelderland thans aan haar

eerdere opvattingen toekent, hoe serieus de krítiek moet worden genomen

en of de -soms wat lichtzinnige - bekommentariëríng niet met aI te
grote stelligheid naar voren is gebracht.

Zowel in het voorwoord, als op verscheidene andere plaatsen van ons rapport

"Verandering in Verdeling" wordt echter nadrukkelijk vermeld dat alle ove-

rige, in het verled.en door ons gesignaleerde tekortkomingen van d.e onder-

zoekmethode, tevens van toepassing zijn op onze eigen studie. Gegeven

het feit clat het loO-rapport door het Ministerie van Binnenland,se Zaken

als basis werd en wordt gebruikt voor het wetsontwerp VlijzÍging Regeling

provinciefonds r, beoogde onze vervolgstudie slechts op een aantal punten

een in theoretisch opzicht minder omstreden all-ernatief te bieden- ffij
zijn daarmee overigens niet van mening dat ons onderzoekresultaat als
onaantastbaar rnoet word,en gezien. In een onderlinge vergelijking van de

twee onclerzoekingen (beÍden gebaseerd op de zelfde onderzoekme'bhode) kan

echter gekonstabeerd worden dat het alternatief op wezenlijke punten minder

I
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subjektieve elementen bevat. Hierdoor is naar onzê overtuigíng de alter-
natieve berekeníng te prefereren boven het onderzoekresultaat van het

rapport "Verdeling in Verandering". De algemene kritiek bJ-ijft echter

in beide gevallen onvermind.erd van kracht.

Wanneer het IOO opmerkt dat "het ETI voor _Gelderland 
aldoende wijzer

1íjkt te worden" dan kunnen wij deze opvatting van harte ondersteunen.

Vfíj hebben de indruk dat van het IOO nÍet. hetzelfde kan worden beweerd.

I

I
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2. Hn.r UTTGEBRETDE vERKLARTNGSMoDEL

Landwegen

In de alternatieve berekeningen zijn d.e uitgaven voor landwegen niet af-
gesptitst van de totale uitgaven van de dienst Verkeer en Vlaterstaat (zie

hoofdstuk 3 "Verandering in Verdeling"). Hiermee werd enerzijds bereikt

dat de totale verklaard.e variantie van de vergelijking voor Verkeer en

lfaterstaat en Milieu in het verklaringsmodet ligt toenam en anderzijds dat

de omvang van de in het IOO-rapport onverklaard gebleven uitgaven belang-

rijk afnam.

IIet IOO is het met deze zienswijze nieb eens (zie pagina 5 en verder

Aantekeningen) op grond van het argument dat volgens ftet IOO de verklaar-
de variantie van de alternatieve benadering niet, hoger is en de kwaliteit
van de verklaring derhalve aanmerkelijk zou afnemen.

Hoewel onze bewijsvoering in ons ra¡'rport t'Verandering in Verdelinq" reeds

uitvoerig aan d.e orde is gekomen zal hier andermaal op worden ingegaan.

De oorspronkelijke regressies ven het IOO hadclen betrekking op de totale
netto uitgaven r¡oor VerkeeL, VüatersEaat en Mj-lieu (exklusief de uitgaven

voor landwegen) De gemiddelde R2 van deze vergelijkingen bedroeg 0,87. ïn
de alternatieve specifikaties voor Verkeer, Vlaterstaat en Milieu (inklu-

)
sief landwegen) bedraagt de gemiddelde R.- O,'17. In vergelijking met de oor.-

spronkelijke resultaten neemt de R2 dus inderdaad af met gemiddeld 11 å.

Hier staat echter tegenover dat de uitgavenkategorie waarop de verklaring
betrekkíng heeft toeneemt met ruim 27 z (de uitgaven voor landwegen maken

gemiddeld 27 e" viL van de totale uitgaven voor Verkeer, waterstaat en

Milieu) .

Doordat de oorspronkelíjke regressies op een kleinere uitgavenkategorie be-

trekking hebben, zijn de alternatieve specifikaties hiermee niet zond.er meer

vergel:-jkbaar. Teneinde te'kunnen bepalen welke vergelijkingen bij voorkeur

opgenomen moeten worclen Ín het verklaringsmodel, kan als kriterium worden

genomen de mate v/aarin de interprovinciale uitgavenverschillen worden ver-
.>

klaard (R').
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Ðeze maatstaf kan eenvoudig worden berekend door met behulp van de gevonden

vergetijkingen een simulatie te maken van de uitgaven, en deze te vergelijken
met de werketijk gedane uitgaven.

De simulatie met de oorspronkelijke vergrelijkingen rnoet dan echter nog ù/orden

aangevuld met een simulatie van de uitgaven voor land\¡¡egen, omd.at deze ka-
tegorie niet in de betreffende vergelijkingen is opgenomen maar een onder-

deel vormt van de totale onverklaarde uítgaven. De aanvullende simulatie
voor landwegen moet dus geschieden overeenkomslig de wijze v¡aarop door het
IOO de totale onverklaarde uitgaven zíjn verdeeld (het gemiddelde van een

verd.eling in elf gelijke delen en een verdeling waarbij de gewíchten van

de exogene faktoren proportioneel r¡orden verhoogd voor het gewicht van

de onverklaarde uitgavenkategorie)

v,lanneer de simulatie van de oorspronkelÍjke regressie*vergelijkingen te-
samen met de gesimuleercle uitgaven voor landwegen worden vergeleken met

de feiÈelijke uitgaven voor Verkeer en Waterstaat en Milieu, dan resulteeri
gemíddeld voor 1970, Ig75 en 1977 u"t R2 van 0,74.
De gesimuleerde uitgaven volgens de alternatieve specifikaties geven een

)
gemiddelde R- van O,77.

Dat het IOO niettemin van mening is dat de verklaarde variantie van de

oorspronketijke vergelijkingen hoger is dan van de alternatieve specifi-
katies, komt omdat in de optiek van het IOO de omvang van de uitgaven-
kategorie buiten beschouwing wordt gelaten. Het.fOO vergelijkt dus de

eerder genoemde R2 lran Or87 met de alternatieve R2 lran Or77, zond.er

daarbij rekening te houden met het feit dat de Rt2 van 0,87 op een

uitgavenkategorie betrekking heeft dLe 27 ? lager ís. lfordt dit gegeven

wel verdiskonteerd dat daald de R2 van het IOO van 0,87 naar O ,74. HeE

IOO laat dit element overigens niet buíten beschouwing omd,at de bereke-
)

ningstechníek van de aldus gekorrigeerde R" wordt betwist, doch omd.at

d.e uitkomst volgens het IOO in theoretisch opzicht zonder betekenis is.
Het IOO merkt in dit verbarid op (pagina 6, aântekeningen)

De uitkomst van die handelswijze is echter zonder bet,ekenis. Zij is
gebaseerd op de onjuiste stelling dat het geheel van de niet afzonder-

lijk verklaarde uitgavenkategorieën net zo over d,e provincies is
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verdeeld als het totaal van alle uitgaven en op de even onjuiste stelling
dat de netto uitgaven ten behoeve van landwegen dan ook nog op d.ezelfd.e

wijze over de provincies zijn vercleeld. Dàt wat voor het totaal geldt,
behoeft echter geenszins voor eLk onderdeel te gelden. De analyses in
"Verdeling in verandering" laten zien dat zulks ook feitelijk niet het
geval is.

Vùij delen de opvatLingen van het IOO met betrekking tot d.eze stelling
volledig. ZL) is door ons dan ook nimmer geponeerd. De ironie wil evenwel

dat juist de ÏOO-onderzoekmethodiek enige elementen uit deze stelling
bevat. Teneinde het probleem van de onverklaarde uitgaven op te lossen
draagt het IOO een tweetal extrene mogelijkheden aan. Eén extreme oplos-
sing verloopt via de veronderstelling dat het onverklaarde deel van d.e

uitgaven in het geheel niet samenhangt met exogene faktoren als inwoner-
tal, oppervlalcte etc. Bij deze oplossing worden de onverklaarde uitgaven
daarom opgeteld bij het. konstante cleel (c.q. het gelijke bedrag per pro-
vincie). De andere extreme oplossÍng, in wezen gebaseerd op de veronder-
stelling <lat de onverklaarde taken afzonclerlijk weliswaar niet samenhangen

met de exogene fakboren, maar hun som wel behelst dat het onverklaarde
deel proportioneel wordÈ omgeslagen oveï alle exogene faktoren (exklusj-ef

de faktor vaar\^regen) .

Deze oplossing komt clus in konkreto neer op de zojuist aangevochten stel-
ling dat het geheel van de niet afzonderlijk verklaarde uitgavenkatego-

rieën net zo over de provincies is verdeeld als het totaal van atle uit-
gaven. Dit impliceert dat ook het tweede - en al even onjuiste deel -
van de stelting in de lOO-methodiek zit vervat. lrlanneer als systematiek
het totaal van de onverklaarde uitgaven naar evenred.igheid van de wel-
verklaarde uitgaven wordt verdeeld, dan worden in wezen alle samenstellende

delen naar rato verdeeld

In het vervolg van de IoO-studie wordt gewerkt met het gemiddelde van

beide extreme oplossingen. Het eindresultaat van het onderzoek wor,lt,

bepaald door enerzijds de verklaarde uitgaven en anderzijds door de geko-

zen omslagtechniek voor de onverklaarde uitgaven. Het gevolg van de keuze

om de uitgaven voor landr¡¡egen af te splitsen van de uitgavenkategorie

11
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Verkeer en Waterstaat is dat zij onverklaard blijven. Deze uitgaven worden

vervolgens langs een bepaalde methodiek toegedeeld aan de gewichten van

de faktoren van de wel verklaarde uitgaven. In hoeverre d.e aldus toege-

deelde uitgaven voor Landv¡egen aansluiten bij <le werkelijke provinciale
uitgaven kan met behulp van een simulatie en een daaruit te berekerr"r, R2

worden bepaald. Hierbij wordt dus een simulatie berekend van de uitgaven
voor landwegen op basis van de verandering die het totale verklarings-
model heef'E ondergaan nadat het oorspronkelijke model is opgehcogd voor
dat deel van de onverklaarde uitgaven r¡/elke het. gevolg zijn van de uitga-
ven voor landwegen. Tenslotte kan d.an voor de totaliteit een nieuwe R2

worden berekend. Ðeze R2 geeft voor de totale uitgavenkaLegorie Verkeer,

!{aterstaat en Mitieu (inklusief landwegen) aan in welke mate de in het
model gekwantificeerde uitgavenrelaties aansluiten bij de werkelijke inter-
provinciale uitgavenverschillen in het verleden. Deze n2 i" vergelijkbaar

)
met de R- van onze alternatieve specifikaties, waarbij geen onverklaard.e

uitgaven resteren.

Samenvattend kan worden gesteld dat onze simulatie-exercitie niet meer

is dan een rekentechniek om de invloed te elimineïen van de verschillende
gewichten die aan de determinatie koëfficiënten (r<2) kunnen worden toege-

kend, op grond van de verschillende omvang van de desbeÈreffende uitgaven*
kategorieën. De opmerkingen van het TOO raken derhalve niet onze bereke-
ning van de feiteli¡ke n2, doch uitsluitend haar eigen onderzoekmetho-

diek. Dat de uitkomsten daarvan door de gehanteerde omslaemethorl.e zonder

betekenis zijn hebben wij reeds betoogd in ons rapport "Veràndering in
Verdel.ing" (pagina 29) .

(!üorden de oorspronkelijke regressie-resultaten zod.anig aangepast dat
ook de onverklaarde uitgaven als het ware door het model "verklaard"
worden, dan verliest het model als beschrijving var¡ de oorzakelijke rela-
ties zijn betekenis. De verkregen koëfficiënten kunnen niet eenduidig

geinterpreteerd r^/order¡, zodat de vergelijkingen geen bruikbaar Ínzicht
verschaffen Ín de funktionele samenhang der beschour^¡de verschijnselen).

Het IOO merkt op pagina 6 van de notitie Aantekeningen over de daling van

de verklarj-ngskracht nog het volgende op:

t2
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De ver¡nindering van de verklaringskracht is het gevolg van de omstandig-

heid dat de netto uitgaven ten behoeve van de landwegen op zich in geen

enkele relatie staan met de als "verklarend" aangemerkte grootheden.

Uit een relatering van de (over I9-lO, 1975 en 1977 qemiddelde) netto uit-
gaven ten behoeve van landwegen aan de provinciale inwonertallen (bij

inkorporatie van een konstante faktor) blijkt niet meer dan 2 procent

van de uitgavenvariatie statistisch te kunnen worden verklaard (1, bij-

Iage H.IV, blz. 13). Opname van de netto uitgaven aan landwegen in
de te verklaren uitgavennivo's vermindert dan uiteraard de verklarings-

kracht van het geheel

De door het IOO in de bijlage (H.IV, bladzijde 13) geanalyseerde uitgaven

voor landhregen hebben slechts betrekking op dat deel van de uitgaven l^raar-
c

tegenover geen gedeetbelijke dekking staat van de Vltff-gelden.. De kate-
gorie waar het hierom gaat bestaat echter uit de totale netto uitgaven

voor landl¡/egen.

Op de volgende pagina staan de regressie resultaten vermeld. van de analyses

waarbJ.j deze uitgavenkategorie afzonclerlijk met de variabele inwonertal

wordt gekorreleerd. Blijkens clit overz-i-cht bedraagt de gemicldetcle R2 O,1.4.

Deze waarde is inderdaacl niet bijsb.er h<.roE. De vraag rijst evenwel of de

theore'tische uitgangspunten van de lOO-onderzoekopzet zich in zo'n geval

verzetten tegen een integrale analyse.

Zoals in ons rapport "Verandering in Verdeling" al werd opgemerkt (pagina

50) tigt de beperkende eis dat alle afzonderlijke uitgaven van het te ana-

lyseren beleidsonderdeel ook individueel beschouwd. een signifikante samen-

hang zouden moeten vertonen met de verklarend,e variabelen die voor het

integrale taakgebied gelclen, niet in de door het IOO gehanteerde methode

besloten. Hierbij werd als voorbeeld genoemd het feit dat de uitgaven voor

niet-personele apparaatskosten !üaterstaat in een afzonderlijke analyse

geen samenhang vertonen met de globale omgevingsfaktoren. Nochtans vormd,e

deze omstandigheid voor het IOO geen aanleiding om de desbetreffende

uitgavekategorie buiten de analyses voor het integrale taakgebied te
houden.

rilustratief:in dit verband is wellicht ook de samenvoeging van de uit-

gaven voor Verkeer en !'Taterstaat met die voor Milieu-
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2De enkelvoud.ioe R voor de milieu-uitgaven bedraagt, zoals uit de tabellen
op paginal3b bfijkt, gemiddeld slechts 0,11. Niettemin worden beide uitgave-
kategorie,än door het IOO integraal geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de

door ons gevolgde analysetechniek konsistent is met de IOO-methode.

Tot slot van deze paragraaf kan nog het volgende worden opgemerkt. AI zou

het IOO gelijk hebben in de bewering dat de verklaringskracht van de al-
ternatieve specífikaties lager is dan van de oorspronkelijke vergelijkingen,
dan dient een beoordeling over de ernst daarvan af te hangen van de mate

waarin daardoor het integrale modeL aan verklaringskracht inboet.
Hiervoor kan de R2 ,ru.n <le gemengde schattingsprocedure worden gebruikt.

.)

De geuriddelde R'over de jaren Ig7O, 1973, L975 en 1977 bedyaagt in de ge-
mengde schattingen van het IOO na de eerste iteratie Or97. Voor de alterna-
tieve schattingen is de gemiddelde R2 0,98-

Opnieuw kan gekonklud.eerd worden dat gerelateerd aan het eindresultaat de

alternatieve vergelijkingen een betere passing vertonen waardoor opname in
het verklaringsmoclel een reële optie is" Daarenboven pleit voor de alter-
natieve specifikaties dat hierdoor geen onverklaarde resten ontstaan met

alle implikaties van dien

Onderwijs, sport en kultuur

Tegen de alternatieve vergelijking voor de uitgavenkategorie Onderwijs,
sport en kultuur, tel:ent het IOO in haar reaktie geen bezwaar aan. Slecht.s
wordt de relatieverende opmerking gemaakt dat de betekenis van het uitgebreide
model gering is: er wordt - aldus het IOO - 1 procent van de provinciale
uitgaven aan d.e afzonderlijk verklaarde groep toegevoegd. Van onze kant
kunnen wij daarbij nog aantekenen dat gemiddeld in de periode l97A - 7977

ongeveer 1 ? van de totale provinciale uitgaven op deze kategorie betrek-
king had. Bij de huidige omvang van het Provinciefonds van circa I niljard
gulden is dat dus 10 niljoen gulden. Geplaatst in de financiële provin-
ciale verhoud.ingen i-s dit een aanzienlijk bedrag en is de verdeling daar-
van niet onbelangrijk.

\
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Resterend.e onverklaard.e uitgaven

De laatste komponent van het herziene verklaringsmodeL bestaat uit, een

vergelijking waarin de resterende - en in eerste instantie onverklaard.

gebleven - uitgaven h¡orden verklaard. Het betreft hier de gesommeerde

uitgaven voor:

- Algemeen bestuur, openbare orde en veili.gheid..

- Ekonomische aangelegenheden.

- Monumentenzorg en oudheidkunde

- Huisvesting griffie en overig.

Hoewel de vergelijking aan de statistische kriteria voor signifikantie
en betrouwbaarheid voldoet, twijfelt het IOO aan de betekenis van het
geschat'Ee verband. op grond van de volgende overweEingen (pagina 7, Aante-
keningen) :

Omdat op vrijwel elk van deze ond.erdel.en per provincie heftige fluktua-
ties van de uitgaven plaatsvinden en zi-i tezamen niet als een eniger-
mate homogene groep kunnen hrorden beschouwd, ís het allerminst uitge-
sloten dat het als een gemiddelde over. dríe peiljaren geschatte model-

uitsluitend op toeval berust en derhalve moeilijk van een werkeli.jke
verkLaring kan worden gesproken.

Deze bezwaren vallen uiteen in een drietal punten:

A. De uitgavenonderdelen vertonen heft,ige fluktuaties-
B. De uitgaven votrnen geen homoqene groep.

C. Het als een gemi.ddelde over drie peiljaren geschatte verband berust
mogelijk op toeval.

AdA

over de problematiek dat soms de uitgaven van jaar op jaar sterk ku¡rnen

fluktueren, wordt in het IOO-rapport "Verdeli.ng in Verandering" op pagina
32 opgemerkt:

Gevormde fonclsen kunnen er mede toe hebben bijgedragen dat de schomme-

Iingen van jaar tot jaar, ook per afzonderlijke provincie en per taak

15
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bezien, soms erg groot zijn. Zeer aanzienlijke procentuele stijgingen
per jaar kunnen worden gewisseld met geringe stijgingen, zonder dat men

redelijkerwijs kon veronderstellen dat heviEe fluktuaties in de externe
faktoren hieraan ten grondslag lagen. Bij d.ie taken waarbij d.it verschijn-
sel zich in storende mate voordeed hebben we als regel gewerkt met een

geniddelde uitgaaf over een aantal jaren.

Op pagina 124 wordt in een beschouwing over de uitgaven voor V'laterkeringen,

waterwegen en waterbeheersing gekonkludeerd dat de beschouwd.e uitgaven

van jaar tot jaar betrekkelijk instabiel zijn. Naar aanleiding daarvan

wordt vervolgens opgemerkt:

Om het verstorende effekt dat van deze schommelingen kan uitgaan (en

1975 of elk ander willekeurig jaar tot een minder evenwichtig peiljaar
kan maken) te elimineren, analyseren v/e vervolgens het gerniddelde uit-
gavennivo over de jaren zeventig.

Tenslotte staat in het hoofdstuk over de uitgaven voor ekonomische aange-

Iegenheden vermeld (pagina 191 en I92):

Het feit dat de onderlinge variaties in het geregÍstreerde uitgavenbe-
loop niet een bij benadering stabiele verhouding vertonen en het gege-

van dat de opbouw van de geregistreercle uitgaven niet uniform is, is
van bijzonder belang voor de te volgen methode van onderzoek. Het bete-
kent immers in de eerste plaats dat tle keuze van een peiljaar, of ook

van meerdere peiljaren, van invloed zal zijn op een te leggen verband.

met objektieve omgevingsomstandighed,en. Verschilt een mogelijk gevonden

statistisch verband van jaar tot jaar aanmerkelijk, dan zal niet van

een "objekÈief" verband mogen worden gesproken, maar moet dit eerder

als toevallig worden aangemerkt. Írlelk verband in elk willekeurig jaar
ook zou worden gTevonden, tabel VI.2 geeft op voorhand aan dat er sprake

zaL zíjn van een in deze zin toevallig verband.

Ðit probleem zou kunnen v¡orden ondervangen door d.e over een langere
periode geakkr'.nuleerde netto uitgaven te anal-yseren-

In verband met de fluktuaties in het uitgavenbeloop van de totale onver-
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klaarde uitgaven hebben wij konform de ui-tgangspunten van het IOO de gemid-

delde uitgaven van de periode I971. t/m 1977 geanalyseerd (zie pagina 61

en verder van ons rapport "Verandering in Verdeling"). Wanneer het IOO thans

kritiek heeft op deze handelwijze, dan wekt dit de schijn van een gelegen-

heidsargument.

Door het IOO wordt gesteld dat de door ons samengevoegde uitgaven een hete-
rogeen karakter bezitten. Deze omsÈandigheden gelden echter ook voor vrij-
wel alle afzonderlijke deeltaken van de in het lOo-onderzoek gegroepeerde

uitgavenkategorieën.
Hoewel een aantal afzonclerlÍjke uitgavenkategorieën geen (of geen bevre-
digende) relatie vertoonde met de verkl.arende variabelen, bestaat de theo-
retische mogelijkheid dat hun som - of delen daarvan - wel samenhangt met

een of meer objektieve omgevingsfakboren. Zo kon bijvoorbeeld de deeltaak
Milieuhygiëne afzonderlijk beschouwd niet goed worden verklaard. Samenge-

voegd met de uitgaven voor Verl<eer en Waberstaat kon door het IOO evenwel

een statistisch bevredigend verband worden gevonden. Ook binnen de afzon-
derlijke taken zelf kon soms voor een bepaald onderdeel van de uitgaven geen

goede verklaring worden gevonden terwijl dit voor de totale taak wel noge-

lijk was.

Over de uitqaven ten behoeve van waterkeringen, waterwegen en waterbeheer-

sing wordt door heb IOO in het rapport "Verdeling in Verand.ering" (pagina

120 en verder) bijvoorbeeld opgemerkt dat deze gekenmerkt zijn door een

grote interprovinciaLe variatie, die bovendien van jaar op jaar nogal ver-
schilt; dat de uitgaven sterk afhankeliJk zijn van specifieke faktoren
en het provinciale beleid en dat de aktiviteiten zeer heterogeen zijn.
Voorts wordt over de uitgaven voor openbaar vervoer opgemerkt (pagina 126)

dat deze bijzonder scheef over de provincies zijn verdeeld als gevolg van

specifieke omstandigheden en het eigen provinciale beleid. De uitgraven-

verschillen op het gebied van de ontgronclingen konden om d,ezelfde redenen

statistisch niet verklaard, worden (pagina 141). Ten aanzien van de niet-
personele apparaatskosten waterstaat wordt, opgemerkt (pagina 119) dat voor
een verklaring van de provinciale verschilLen specifieke faktoren de over-
hand hebben.

B
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Tezamen met nog een groot aantal andere aktiviteiten vormen de zojuist
genoemde deeltaken de in het IOO-verklaringsmodel opgenomen uitgaven-
kategorie verkeer, waterstaat en milieu (exklusief landwegen).

Op pagina 234 van het IOo-rapport wordt over de samenvoeging van de

kategorie milieu en d.e kategorie verkeer en waterstaat ondermeer opge-

merkt:

Spec.ifíeke omstandigheden die op elk deelterrein van de hier samen-

gevatte aktiviteiten een rol spelen, blijken te kunnen worden terug-
gebracht tot een globale exogene faktor als de bevolkingsomvang (die

op zich een veelheid van achterliggend.e processen tot uitdrukkingr zal
brengen)

Tegelijk bestaat er een betrekkelijk groot deel van de netto uitgaven
(cirka 40 %) dat de provincies - door allerlei mogelijke oorzaken -
gemeenschappelijk hebben, en dat in elk geval onafhankelijk is van

de hier genoemde exogene faktcren.

AlIe specifieke ornstandigheden en beleidsafhankelijke invloeden zijn
met de thans gevonden, samenvattende verklaring uiteraard niet. onge-

daan gemaakt. In de nu gevonden verklaringr worden evenÌ¡rel de globaal
overheersende invloeden onderkend., die niet het gewicht dat zij aanne-

men - en in samenhangi met een betrekkelijk grote konstante (onafhankelijke)
faktor - tevens uitdrukking geven aan de vele specifieke achtertiqgende
of ermee samenhangend,e processen en omstandigheden.

Uitgaande van de onderzoekmethod.e van het IOO is er geen aanleiding om

à priori te veronderstellen dat de in eerste instantie onverklaarde akti-
viteiten niet eveneens zouden kunnen worden teruggebracht tot een aantal
globale exogene faktoren. Zoals uit onze analyses is gebleken (zie 'rVer-
andering in Verdeling" pagina 62) kon wel degelijk een bevredigend ver-
band wi;rden gevonden tussen deze uitgaven en de omgevíngsfaktoren in-
wonertal en bevölkingsdichtheid (die ieder op zich een veelheid, van achter-
liggende processen toÈ uitdrukking brengen). Daarnaast bestaat er ook voor
deze uitgaven èen betrekkelijk groot deel van de netto uitgaven (cirka
38 s) dat de provincies gemeenschappelijk hebben, en dat in elk geval on-
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afhankelijk is van de hier genoemde exogene faktoren (waarrnee uitdrukking
wordt gegeven aan de vele specifieke achterli-ggende of ermee samenhangende

processen en omstandigheden) .

De heterogeniteit van de gesonìmeerde onverklaarde uitgaven is niet vrezen-

lijk anders dan de heterogeniteit binnen cle in het IOO-rapport "Verdeling
in Verand.ering" gegroepeerde en geanalyseerde uitgavenkategorieën. In de

Ioo-studie wordt er evenwel van uitgegaan dat door aggregatie het- taken-
pakket in zekere mate homogener wordt en dat een veelheid van specifieke
omstandigheden tot uitdrukking komen in een aantal globale en algemeen

werkende faktoren. ïn dit licht bezien is een nadere analyse van d.e totale
onverklaarde uitgaven kosistent tnet c1e ÏOO-onderzoekmethode.

Adc

Het door ons berekende gemiddelde berust niet op slechts drie peiljaren
zoals het IOO opmerkb in de notitie Aantekenj-ngen, maar op het gemiddelde

van de afzonderlijke jaren t97I t/n 19"17 en omvat dus zeven peiljaren.
onl vervolgens te toetsen of de resultaten van de uitgevoerde arralyses

op toeval berusten zijn de standaardclevÍal-ies van de regressie-koêffi-
ciënten berekend. Op basis varì <le uitkomst-en kan worden vastgesteld dat

alle para-meters zich op het gebruikelijke signifikantie-nivo van 95 %

bevinden (zie "Verandering in Verdel-ing pagina 62). Dat niettemin regres-

sie-resultaten op toeval kunnen berustern b-fijft in het algemeen altijd
mogelijk, ook wanneer de d.aarvoor bestaande stabistische toetsen het,

tegendeel uitwijzen. Dit risiko is inherent aan iedere ekonometrische

benaderingswij ze.

Dat het IOO uitgerekend op dit punt krj-tiek uitoefent wekt dan ook enige

bevreemding. In het IOO-rapport "Verdeling in Verandering" wordt regel-
matig gewerkt met de gemiddelde cijfers over de jaren !g7O, 1975 en L977

of soms alleen met het gemiddelde over 1970 en 1975. Kennelijk zijn in
die gevallen twee of drj-e peiljaren wel voldoende om toeval uit te slui-
ten. Daarnaast zijn in het oorspronkelijke verklaringsmodel door het IOo

vergelijkingen opgenomen waarbij zelfs aan het statistische kriterium
voor betrouwbaarheid niet wordt volclaan (voor de overige uitgaven ten be-

hoeve van onderwijs, sport en kultuur r¡¡erd voor 1970 een vergelijking
opgenomen waarin de konstante faktor niet signifikant is. In de verge-

19



l'-

r

t-

t-

t-

t-

t

Stichting Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland

Iijking voor 1975 was de konstante faktor wederom niet signifikant,
terwijl voor 7977 ín het geheel geen vergelijkinq werd opgenomen).

I

I
I
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3. OMSLAG VAN DE ONVERKLAARDE UITGAVEN

Het verklaringsmodel en de daaraan ontleende procentuele gewichten van

de omgevingsfaktoren hebben betrekking op ca . lg Z van de totale netto uit-
gaven. Ruim 2! z van de uitgaven bleef onverklaard. In de door het IOO

gevolgde onderzoekmethode wordt de verdeelsleutel voor het Provinciefonds

afceleid van he't verklaringsmodel. Deze verdeelsleutel dient zodanig te
zijn dac,,de individuele provincies in staat worden gesteld uit de provin-
ciefond.suitkering de benodigde netto uitgaven te financieren. Voorts

geldt als kriterium dat de verdeelsleutel ten nauwste dient samen te hangen

met de in het verleden gedane feitelijke uitgaven. Gezien deze uitgangs-
punten is het noodzakelijk dat het verklaringsmodel op 100 % van de uit-
gaven betrekking heeft. De nog resterende onverklaarde uitgaven (ca- 21. %)

vormden aldus een nog op te lossen verklaringsprobleem" Dit probleem werd

door het IoO opgelost door het verklaringsmodel langs twee versch.iÌlende

r¡¡egen naar 100 % te titlen. Tenslotte rverd als eindresultaat het gemiddel-

de van beide uitkomsten genomen

fn ons rapport "Verand,ering in verdeling" (pagi.na 29 en verder) hebben

rvij betoogd dat naar onze mening (en naar de mening van de door ons ge*

raadpleegde deskundigen) de handelwijze ten aanzien van de onverklaarde

uitgaven in theoretisch opzicht niet geoorloofd is. Wanneer het IOO in de

notitie Aantekeningen (pagina 11) zegt niet Ín te zien waarom een verdeel-
sleutel niet zou krrnnen aansluiten bij wat in de kern verklaard. is, dan

kan daarop het volgende worden geantwoord.

Als theoretische konceptie heeft het IOO gekozen voor een onderzoekmethode

waarbi-j op basis van waarnemÍngen uit het verleden een verklaringsmodel

wordt opgesteld voor de interprovinciale uitgavenverschillen, Wanneer

Iangs deze methodiek voor 79 ? van cle totale uitgaven een verklaringr
kan v¡orden gevonden dan kunnen daaraatr - gegeven de gekozen uitgangspunten -
wetenschappelijk onderbouwde argumenten hrorden ontleend om het nieuwe ver-
deelsysteem tot een aandeel van 79 % op de uitkomsten van het modeÌ te ba-
seren, Op grond van dezelfde argumentatie moet echter tevens gekonkludeerd

worden dat voor de resterende 21 å geen op onderzoek berustend verdeel-
systeem kan worden geformuleerd. Er dienen zich vervolgens twee mogelijk-
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heden aan. Ofwel er wordt voor de 2l % noq aanvullend onderzoek uitge-
voerd, of er wordt naar een politieke oplossing gezocht. De weg welke

het IoO bewandeld. zou als politieke keuze wellicht nog te verded,igen

zLjn, gezien het daarin besloten ligigende theoretische spanningsveld

is deze oplossing op wetenschappelijke gronden niet of nauwelijks ver-
dedigbaar.

Strikt genomen hadden onze beschouwingen over di.t punt hiermee kunnen

eindigen, ware het niet dat het IOO voor de feitelijke ophoging van

het verklaringsmodel ook nog een arbitrai.re methodiek heeft gehanteerd.

Terwijl ophoging op zich zelf al aanvechtbaar is, geldt dit and.ermaal

voor de wijze waarop hieraan in de praktijk gestalte is gegeven. In ons

rapport "Veranilering in Verdeling" hebben wij uitvoerig uiteengezet om

welke redenen wij van oordeel zijn dat de gekozen benadering arbitraír
is, en op welke wijze de ophoging min<1er subjektief had kunnen geschie-

den.

Het genriddelde IoO-verklaringsmodel had voor de ophoging de volgende

relatieve gewicht-en:

- Gelijke delen 24,L e.

- Inwonertal 35 r7 z

- ¡evolkingsdichtheid 2 '9 z

- oppervlakte 9,3 Z

- Gewogen vaar\^/egen 614 z

_ Onverklaard 2!,6 Z

Veronderstel nu heÈ hypothetische geval dat een model \^tas gevonden dat wel

op 100 % van de uitgaven was gebaseerd. In vergelijking met het 79 å-model

zor¡fen de gewichten van één of meer verklarende faktoren d.an toenemen met

in totaliteit 2 L,6 % (het huidige onverklaarde deel) . De vraag kan worden

gesteld wat in dat geval voor ied.er gewicht afzonderlijk de meest extreme

verandering zou kunnen zijn ten opzichte van het 79 %-model, Het is evident

dat voor een bepaalcle faktor dit maximum bereikt wordt wanneer in het lOO e"-

model het totale gewicht van de onverklaarde uitgaven zou toevallen aan

die betreffende faktor. Het gaat daarbij niet om de vraag of deze verande-

ring waarschÍjnlijk is, maar uitsluitend orn het bepalen van het theoretisch
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maximale gewicht. Voor alle faktoren geldt dan daL bij een onverklaard
deel van ruim 21 % de resulterende grenzen zeer ruim zijn. Het uitein-
delijke - en meest waarschijnlijke * gewicht woidt echter pas in de

volgende fase berekend via de gemengde schattingsprocedure. Hierbij worden

als à priori koëfficiënten ingevoerd de gemiddelde waarden van d.e

uiterste grenzen.

Op pagina t2 van de notitÍe Aantekeningen merkt het IOO hierover op:

Overigens kan geíllustreerd worden da'L de ETI-veronderstelling niet tot
plausibele uitkomsten leidt. De hand,elwijze teidt bijvoorbeeld tot de

mogetijkheid dat ruLm 26 procent van de totale netto provinciale uit-
gaven naar mate van de provinciale bevolk:'-ngsdichtheden zou kunnen

zijn verdeeld. Die stelling is dan uiteindelijk wel gebaseerd op de kon-

statering dat van ongeveer 80. procent van de uitgaven waarschijnlijk
niet meer dan 4 procent is verdeeld naar bevolkingsdichtheden ("Verde-

ling in Verandering, bladzijcle 399 - 401). ¡at kan niet ineer te maken

hebben met het zoeken naar Ì/üaarschijnli-jke grenzen voor de gewichten van

verklarende grootheden, maar leidt. Lot uitspraken die d.e greitzen van wab

plausibel is verre te buiten çfaan.

Deze voorstelling van zaken ís niet alleen onjuist, maar ook uiterst sug-
gestief. In tabel 1 staan de gemiddelde waard,en vermeld van de door ons

herberekende gewichten. Nadat ook de daarbij behorencle standaardd.eviaties
zijn berekencl wordt. vervolgens via d.e gemengde schattingsprocedure be-
paald wat - gegeven deze å priori inforrnatie - de meest waarschijnlijke
gewichten zi.jn. De uitkomsten daarvan staan eveneens in de tabel vermeld.

Zoals daaruit blijkt bed,raagt het herberekende gewicht van de faktor be-
volkingsdichtheid 7 s.. In vergetijking met de verdeelsleutel volgens het
ïOO-rapport (waarin deze faktor een gewicht Van 5 s heeft) is dit aller-
minst een dramatische verschuiving waarmee de grenzen van wat plausibel
is verre te buíten r¡\Torden gegaan.
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Tabel 1. Gemiddelde waarde van de herberekende extrene
gewichten, en de daarvan afgeleide verdeelsleutel
(Verandering in Verdeling, pagína 32 en 43)

Gemiddelde gewichten van
het herberekend.e IOO-
model

Verdeelsleutel na uít-
voering van d,e gemengde
schattingsprocedure

I

celíjke delen

Inwonertallen
Bevolkingsdichtheid
Oppervlakte

Gewogen vaarwegen

35,1 z

46,9 4

I4,I z

19,7 %

6,5 z

398
31 a

7z
t9%
4z

I

I

I

I
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4. TOEPASSING VAN DE GEMBNGDE SCHATTTNGSPROCBDURE

Het IOo is van mening dat in onze alternatieve berekeningen ten onreehte
gebruik is gemaakt van de g:emengd.e schattingsprocedure. Opgemerkt wordt
dat heL herziene model op 100 % van d.e uitgaven betrekking heeft en dat
derhalve kan worden volstaan met de uitkomsten van het verklaringsmod,el.
Het IOO vervolgt dan op pagina 9 van Aantekeningen.

Indien het ETI voor Gelderland. van meníng is dat zijn statistische
verklaring van d.e uitgavenonderdelen juist is, dan behoort het in het
kader van het hier gestelde probleem de geaggregeerde schattingen van

de afzonderlijke uitgavenkategorieän (gekorrigeerd voor de invloed van

provincial-e belastingmjddelen) tot voorslel van een verd.eelmod.el te
maken. tliettemin wordt het mo.fel - zonder dat d.aartoe dus in de bena-

dering van het ETf voor Gelderland eniqe noodzaak bestaat - uitge-
breíd met extra schattingen voor het totaal van de proviniiale uitga-
ven.

Een dergelijke method.e is in, beginse-L ech.ter alleen nuttig, indien
zulks tot doel heeft te beoordelen of de geaggregeerd.e schattingen
van onclerdelen van de uitgaven stroken met één enkel-e schatting van

d.e geaggregeerde uitgaven

Merkwaardigerwijs geeft het IOO mel deze opvaLting bfijk van een wel

zeer ongebruikelijke interpretatie van de gemengde schattinqsprocedu-
re. Het IOO is van mening dat met deze method,e getoetst wordt of de

geagregeerde scltatbingen van onderdelen stroken met één enkele schat-
ting. Het wezenskenmerk van de gemengd.e schattingsprocd.ure behelsÈ ons

inziens niet de uitvoering van een toetst in de door het lOO-bedoelde

zin. Blijkens het artikel "On pure and mixed statistical estimation in
economics" (International Economic Review, Vol.2. no.1. January 1961),

waarin de auteurs Theil en Goldberger de gemengde schattingsprocedure
presenteren, is de techniek.geboren uit onvrede over d.e situatie d.at

geen efficÍênt.e analyse-method.e voorhanden v¡as waarin zowel op basis

van waarnemingen uit het verleden (bijvoorbeeld de kleinste kwadraten-

methode) als op basis van å*priori informatie een gekombineerde schat-
ting kon worden uitgevoerd. Derhalve werd een method.e geintroduceerd
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Het ETI voor Gelderland is het centrale onderzoek-, dokumentatie-

en voorlichtingsinstituut in de provincie op sociaal-ekonomisch ge-

bied.

De onderzoeken worden voornamelijk uitgevoerd voor de provincie, de

gemeenten en de kamers van koophandel in Gelderland. Daarnaast ver-
lenen Gelderse instellingen en bedrijven opdrachten aan het instituut.
Binnen het sociaal-ekonomische terrein kunnen de onderzoeken op de

meest diverse zaken betrekking hebben. Voorbeelden zijn:
- regionale en lokale arbeidsmarktonderzoeken

- sociaal-ekonomisch en demografisch onderzoek ter onderbouwing van

struktuur- en bestemmingsplanner¡

- kapaciteitsberekeningen van bedrijfsterreínen
- sociaal-ekonomische kosten-baten-analyses van investeringsprojekten

- prognoses en toekomstscenariors.

Een groot deel van de dokumentatie van het ETf heeft een publiek ka-
rakter. De informatie die erin is opgenomen, staat dus kosteloos voor

ieder ter beschikking.
Illat r^/etenschappelijke rapporten en statistische gegevens betreft is
de d.okumentatie van het instituut ten aanzien van sociaal-ekonomische

zaken binnen de provincie Gelderland vrijwel kompleet.

De voorlichtings- en adviestaak van het ETI is gefundeerd in de beide

andere taken, onderzoek en dokumentatie. Het instituut geeft advies

en informatie aan tal van instellingen en personen, zoaLs gemeenten,

bedrijven en onderwijsinstellinqen, maar ook studenten en scholieren.

In het bestuur van het ETI zijn de provincie Gelderland, de Geld.erse

gemeentenr kamers van koophandel en de vakorganisaties vertegen-
woordigd. HierbÍj $rerken zij allen samen om tret statutaire d.oel van

het ETI - bevordering van de welvaart in Gelderland - te realiseren.
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