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Samenvatting & Conclusies

In dit rapport zijn de maatschappelijke kosten en baten van de RijnlandRoute op een rij gezet.
Hierbij zijn twee alternatieven voor de RijnlandRoute geanalyseerd: het alternatief Zoeken naar
Balans (ZnB) en het alternatief Churchill Avenue (CA).
De resulterende MKBA-tabel is opgenomen op de volgende pagina. De tabel laat allereerst zien dat
in beide alternatieven de maatschappelijke baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Voor
beide alternatieven resulteert een positieve netto contante waarde en een baten-/kostenverhouding
hoger dan 1.
De tabel laat daarnaast zien dat vanuit maatschappelijk-economisch perspectief Zoeken naar
Balans de voorkeur heeft boven Churchill Avenue. Het alternatief Zoeken naar Balans heeft lagere
kosten dan Churchill Avenue en hogere baten. Dit resulteert in een hoger saldo van kosten en
baten en een hogere baten-kostenverhouding. Het saldo van kosten en baten is in Zoeken naar
Balans € 899 mln Euro positief, tegenover € 384 mln Euro in Churchill Avenue. De
baten/kostenverhouding bedraagt 1,9 voor Zoeken naar Balans tegenover 1,3 voor Churchill
Avenue. Let wel, in deze uitkomsten komen de kwalitatief gescoorde effecten niet tot uiting. Bij de
kwalitatief gescoorde effecten komt naar voren dat Zoeken naar Balans duidelijk positiever scoort
dan Churchill Avenue voor wat betreft robuustheid en de effecten tijdens de realisatiefase. Daar
staat tegenover dat Churchill Avenue duidelijk positiever scoort voor wat betreft de effecten op
natuur, landschap en cultuurhistorie.
Uit de tabel komt naar voren dat de reistijdwinsten de belangrijkste baten van de RijnlandRoute
zijn. Dit vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak in het gegeven dat het verkeer niet alleen in de
ochtend- en de avondspits, maar ook in de restdag profiteert van kortere reistijden. In beide
alternatieven wordt de huidige gelijkvloerse oost-westverbinding tussen de A4 en Katwijk
vervangen door een overwegend ongelijkvloerse verbinding. De RijnlandRoute is daarmee meer
dan een infrastructuurproject dat zich vooral richt op het reduceren van congestie. Het project leidt
gedurende de gehele dag tot kortere reistijden in vergelijking met de situatie zonder het project.
Daarbij beperken de effecten zich niet uitsluitend tot de ‘oost-westcorridor’ tussen de A4 en Katwijk.
Een belangrijk verkeerskundig effect is dat door de RijnlandRoute de verbinding over de A44 en
N14 tussen Leiden-West en de A4 wordt ontlast, zodat verkeer ook op deze route beter kan
doorstromen. Het betekent onder meer dat wachttijden op de A44 bij Wassenaar en op de N14
zullen afnemen. Ook deze effecten komen in de tijdwinsten tot uiting.
Het is gebruikelijk om in MKBA’s om door middel van doorrekening van een hoog en een laag
economisch groeiscenario de bandbreedte van de uitkomsten inzichtelijk te maken. Hiermee
worden belangrijke onzekerheden en daaraan verbonden risico’s in termen van maatschappelijke
kosten en baten expliciet gemaakt. De uitkomsten hiervoor geven zicht op de uitkomsten in een
hoog economisch groeiscenario. In een gevoeligheidsanalyse zijn de uitkomsten voor een laag
economisch groeiscenario bepaald. In deze analyse zijn de baten van beide alternatieven
beduidend lager. In een laag economisch groeiscenario worden de baten-kostenverhoudingen
kleiner dan 1. Voor Zoeken naar Balans resulteert een baten-/kostenverhouding van 0,7 en van
Churchill Avenue van 0,5. De onderlinge verhouding tussen beide alternatieven verandert niet in de
uitgevoerde analyses. De robuustheid van de uitkomsten is verder getoetst in een aantal
aanvullende gevoeligheidsanalyses. In alle analyses zijn de gemonetariseerde effecten van Zoeken
naar Balans groter dan van Churchill Avenue.
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Tabel 0.1 Uitkomsten MKBA RijnlandRoute (bedragen in mln Euro en in prijspeil 2012)

Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

ZnB

CA

Bereikbaarheid
Reistijdwinst

Aantal uren (in mln)

3,1

2,8

€ 1.362

€ 1.148

Reisbetrouwbaarheid

VVU* (in miljoenen)

2,3

2,1

€ 287

€ 249

Robuustheid

++

+

Variabele reiskosten

Euro (in mln)

-€ 3,5

-€ 2,5

-€ 53

-€ 38

Accijnsinkomsten

Euro (in mln)

€ 3,9

€ 2,8

€ 61

€ 43

0/-

--

Effecten tijdens realisatie

€ 7,5

€ 6,4

€ 166

€ 140

-8

-10

€ 37

€ 48

Plaatsgebonden risico

0

0

Groepsgebonden risico

+

0

Indirecte effecten

Euro (in mln)

Veiligheid
Verkeersveiligheid

Letselslachtoffers

Leefomgeving
Broeikasgassen

Uitstoot (tonnen)

13.424

12.054

-€ 11

-€ 10

Luchtkwaliteit

Uitstoot (kg)

10.136

11.506

€3

-€ 3

Geluidsbelasting

Aantal gehinderden

142

-34

€6

€ 10

Natuur

--

-

Landschap

--

0/+

--/-

0

-

0

-/0

-/0

Bodem en (grond)water

-

-/0

Barrièrewerking

+

++

€ 1.859

€ 1.587

Cultuurhistorie
Recreatie
Archeologie

Totaal baten

Kosten
Investeringskosten

Euro (in mln)

-€ 949

-€ 1.095

-€ 708

-€ 817

Apparaatskosten

Euro (in mln)

-€ 33

-€ 50

-€ 25

-€ 37

Vermeden investeringen

Euro (in mln)

€0

€0

€0

€0

Beheer- en Onderhoud

Euro (in mln)

-€ 18

-€ 28

-€ 227

-€ 349

-€ 960

-€ 1.203

€ 899

€ 384

1,9

1,3

Totaal Kosten

Uitkomst MKBA
Saldo van kosten & baten

NCW* (in mln)

Baten/Kostenverhouding

Verhoudingsgetal

*VVU: voertuigverliesuren; *NCW: netto contante waarde
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Inleiding

1.1

Achtergrond
Probleemanalyse Rijn landroute
Het (hoofd)wegennet in Holland Rijnland en omgeving is sterk noord-zuid georiënteerd, met de A4
en A44 als belangrijkste noord-zuid verbindingen. Er is een beperkt aantal oost-west verbindingen,
waarvan de N206 de belangrijkste is.
Als gevolg van de zware verkeersbelasting kampt de N206 tussen Katwijk, A44 en A4 op
verschillende plaatsen met congestie. Dit zorgt op de N206 voor langere reistijden voor het verkeer
en een verminderde bereikbaarheid van diverse locaties die door deze verbinding worden
ontsloten. Als gevolg van verschillende ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de regio,
waaronder de beoogde ontwikkeling van voormalig vliegveld Valkenburg, zal de mobiliteit en
daarmee ook de verkeersproblematiek de komende jaren toenemen.
De bereikbaarheidsproblemen hebben ook een negatief effect op de kwaliteit van de leefomgeving.
Dit geldt allereerst voor de omwonenden van de N206. Maar de congestie resulteert ook in
sluipverkeer, omdat weggebruikers de verkeersknelpunten op de N206 richting de A44 of de A4
proberen te vermijden door een andere route te kiezen. Hierdoor staat de leefbaarheid langs
verschillende wegen in regio onder druk door luchtverontreiniging en geluidsoverlast.
De problematiek beperkt zich niet tot de oost-westverbindingen in de regio. Als gevolg van het
ontbreken van een goede oost-westverbinding in Holland Rijnland wordt momenteel veelvuldig de
route over A44/N44 en N14 langs Wassenaar gevolgd. Het oost-westverkeer draagt hiermee bij
aan de verkeersbelasting en congestie op de noord-zuidroute en de leefbaarheidsproblematiek in
Wassenaar.
Doelstellingen RijnlandRoute
Tegen deze achtergrond spant de provincie Zuid-Holland zich al verschillende jaren in voor de
RijnlandRoute: een hoogwaardige wegverbinding in Holland-Rijnland tussen de A4, de A44 en
Katwijk. Primair doel van de verbinding is het verbeteren van de regionale autobereikbaarheid in de
oost-westrichting. Daarbij ontlast de verbinding het stedelijk wegennet van Leiden, waardoor ook de
leefomgeving verbeterd. Daarnaast wordt met de RijnlandRoute een alternatieve route geboden
voor verkeer over de N14 en draagt de RijnlandRoute bij aan een spoedige realisatie van aantal
ruimtelijke plannen in de Leidse regio zoals de ontwikkeling van Valkenburg.
Hoofddoelen van de RijnlandRoute zijn:
•

Een significante verbetering van de bereikbaarheid van Holland Rijnland voor verkeer oostwestelijke richting;

•

De leefbaarheid in de regio verbeteren;

•

Het mogelijk maken van ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de regio.

Subdoelen van de RijnlandRoute zijn:
•

Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek;

•

Het verbeteren van de doorstroming tussen Leiden en de kust;

•

Het verminderen van het sluipverkeer in de oost-west relaties;

•

Het verbeteren van de robuustheid van het verkeerssysteem;
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•

De leefbaarheid op de bestaande oost-westverbinding (N206-Churchilllaan) verbeteren;

•

Het ontsluiten van de locatie Valkenburg;

•

Het verbeteren van de bereikbaarheid en van ruimtelijk-economische
ontwikkelingsmogelijkheden, zoals Greenport, Bio Science Park en ESA/ESTEC.

Twee alternatieven; Zoeken naar Balans en Churchill Avenue
Na bestuderen van verschillende oplossingsrichtingen en projectalternatieven, zijn momenteel nog
twee alternatieven in overweging: (1) het alternatief Zoeken naar Balans en (2) het alternatief
Churchill Avenue. Het alternatief Zoeken naar Balans betreft de aanleg van een nieuwe verbinding
tussen de A4 en de A44 langs de zuidrand van Leiden in combinatie met opwaardering van de
bestaande N206 tussen Leiden en Katwijk en de aanleg van een bypass door de Oostvlietpolder. In
het alternatief Churchill Avenue wordt de bestaande verbinding tussen A4 en A44 door Leiden
opgewaardeerd door de realisatie van een tunnel voor doorgaand verkeer. In dit alternatief worden
eveneens de N206 tussen Leiden en Katwijk opgewaardeerd en een bypass door de
Oostvlietpolder gerealiseerd.
Beide alternatieven zijn daarmee identiek voor wat betreft het tracé tussen de A44 en Katwijk. Ze
verschillen in de te nemen maatregelen tussen de A4 en de A44.

1.2

Doel van deze studie
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken dit voorjaar een afweging tussen beide alternatieven
voor de RijnlandRoute. Voor de tracékeuze zijn verschillende toetsingscriteria vastgesteld
waaronder maatschappelijke kosten en baten (MKBA). Doel van dit rapport is hierop nader inzicht
te geven. De studie is daarmee een onderdeel van de totale beslisinformatie voor de provincie
Zuid-Holland over het project.
Een MKBA is een economisch getinte onderzoeksmethodiek om de relevante welvaartseffecten
van een project op een consistente en integrale wijze tegen elkaar af te wegen. De effecten zijn in
de MKBA zijn zoveel mogelijk gemonetariseerd (in geld uitgedrukt), zodat de kosten en baten die
uit het project voortvloeien tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is wordt
een kwantitatieve of kwalitatieve beschrijving van het effect gegeven.
Kenmerkend voor een MKBA is daarnaast dat ieder project maar eenmaal wordt opgenomen. Een
bereikbaarheidsproject als de RijnlandRoute heeft allereerst effecten voor de weggebruiker, maar
kan ook zijn effecten hebben op bijvoorbeeld woning- en vastgoedprijzen in een gebied. Deze
prijseffecten zijn echter feitelijk de weerslag van een verbeterde bereikbaarheid en zijn derhalve
geen additionele effecten. In een MKBA komen deze effecten reeds in de bereikbaarheidseffecten
tot uiting.

1.3

Onderzoeksaanpak in hoofdlijnen & Uitgangspunten
In deze rapportage worden de opzet, de uitvoering en de uitkomsten van de MKBA RijnlandRoute
beschreven. De hoofdpunten hierbij op een rij:
•

In dit rapport worden de eerdergenoemde twee projectalternatieven voor de RijnlandRoute
(Zoeken naar Balans en Churchill Avenue) met elkaar vergeleken ten opzichte van een
referentiesituatie, waarin de situatie zonder de realisatie van de RijnlandRoute wordt
beschouwd.
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•

De MKBA is uitgevoerd conform de geldende richtlijnen uit de Leidraad Overzicht Effecten
Infrastructuur (OEI) en het Kader OEI bij MIRT-verkenningen. Dit betekent effectief dat de
MKBA is opgesteld tegen de nationaal voorgeschreven richtlijnen voor MKBA’s en dat in de
MKBA de effecten op nationaal schaalniveau (de effecten voor de “BV Nederland”) inzichtelijk
worden gemaakt.

•

De MKBA bouwt voort op de uitgevoerde effectenstudies voor de RijnlandRoute. De
investeringskosten en de kosten voor beheer en onderhoud zijn opgesteld door respectievelijk
Advin en de provincie Zuid-Holland. De verkeersstudie is opgesteld door Goudappel Coffeng,
de plan-mer door Tauw en de regionaal-economische effectenstudie door Ecorys. Alle
ontvangen input heeft Ecorys op hoofdlijnen op plausibiliteit getoetst alvorens deze te
verwerken in de MKBA.

•

Waar mogelijk is afstemming gezocht met de parallel aan deze studie opgestelde MKBA voor
1

het HOV-netwerk Hollands Midden . Waar mogelijk zijn voor beide MKBA’s vergelijkbare
uitgangspunten, onderzoeksmethodieken en kengetallen gehanteerd. In deze en onderliggende
studies is overigens niet van de realisatie van het HOV-netwerk uitgegaan.
In het vervolg van deze rapportage worden deze aspecten nader toegelicht en uitgewerkt.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt kort toelicht wat een MKBA is. De resultaten van het onderzoek komen aan
bod in de volgende hoofdstukken. In hoofdstuk 3 worden het referentie-alternatief en de
verschillende projectalternatieven beschreven. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de
projecteffecten aan bod en de resultaten van de MKBA. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de
eindconclusies van deze MKBA uiteengezet.
In de bijlagen wordt dieper ingegaan op de toegepaste methodiek voor de MKBA en de ontvangen
verkeersgegevens.

1

Ecorys (2012), Quick-scan MKBA HOV-netwerk Hollands Midden.
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2

Wat is een MKBA?

2.1

De leidraad OEI
De aanleg van grootschalige infrastructuur heeft niet alleen verkeerseffecten en effecten op de
leefomgeving, maar legt eveneens een groot beslag op de beschikbare overheidsmiddelen. Voor
een betere transparantie en verzakelijking van de beleidsinformatie over nut en noodzaak van
infrastructuurprojecten hebben het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van
Economische Zaken eind jaren ’90 het initiatief genomen voor de zogeheten OEEI-leidraad.
Het CPB en Ecorys (voorheen NEI) hebben in 1999 deze leidraad opgesteld, waarbij gebruik is
gemaakt van diverse deelonderzoeken. OEEI (inmiddels omgedoopt tot OEI) staat voor
Onderzoeksprogramma (Economische) Effecten van Infrastructuur. In dit programma is een
methodologisch kader ontworpen voor maatschappelijke evaluaties (kosten-batenanalyses) van
grote infrastructurele projecten. In de afgelopen jaren is de systematiek voor uitvoering van
maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) verder uitgewerkt en vastgelegd in een aantal
aanvullingen. Voor alle projecten die zijn of beogen te worden opgenomen in het MIRTprojectenboek geldt een MKBA-plicht. Dit geldt derhalve voor alle rijksprojecten, maar ook voor veel
regionale projecten wordt een MKBA in toenemende mate voorgeschreven om zorgvuldige
besluitvorming mogelijk te maken.
Voor rijksprojecten en voor grote regionale projecten die streven naar een rijksbijdrage geldt sinds
juni 2010 het zogeheten kader OEI bij MIRT-Verkenningen – Kader voor het invullen van de
formats (Projectdirectie Sneller & Beter, 1 augustus 2010), opgesteld door Ecorys. Dit kader geeft
richtlijnen voor de uitvoering van MKBA’s en dit kader is ook voor deze studie gehanteerd.

2.2

Drie typen effecten
In een MKBA zijn de effecten van de maatregel het verschil tussen de situatie zonder de maatregel
(referentie- of nulalternatief) en de situatie met de maatregel (projectvariant of -alternatief). De
verschillen tussen beide situaties zijn de projecteffecten die in een MKBA worden opgenomen.
Een MKBA is geen nieuw effectenonderzoek. In een MKBA worden de effecten van een project op
systematische wijze conform voorgeschreven richtlijnen geordend en vervolgens in monetaire
termen gewaardeerd. De MKBA is daarmee een ‘kop’ op het effectenoverzicht van een project. In
de MKBA komen de effecten van een infrastructuurproject op onder meer bereikbaarheid,
leefomgeving en economie samen. Door het waarderen van alle effecten kunnen deze op dezelfde
grondslag onderling vergeleken worden, zodat discussies over het belang van specifieke effecten
geobjectiveerd gevoerd kunnen worden. Daarnaast ontstaat met de resulterende totaaluitkomsten
van de MKBA een beeld van de maatschappelijk-economische wenselijkheid van een project.
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse berekent het sociaaleconomisch rendement van
investeringen op een vergelijkbare manier zoals dat in een financiële analyse gebeurt. In een
MKBA worden echter niet alleen de financiële kosten en baten voor de direct betrokkenen, maar
alle mogelijke effecten van een maatregel voor alle partijen meegenomen. Hierbij wordt over het
algemeen een onderscheid gemaakt naar directe, indirecte en externe effecten van een maatregel.
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Directe effecten
Directe effecten zijn de effecten voor de eigenaar / exploitant en gebruikers van het de
RijnlandRoute, evenals effecten elders in het transportsysteem. In deze MKBA gaat het dan om de
kosten van realisatie en van beheer en onderhoud van de RijnlandRoute evenals de effecten op
reistijden, reiskosten en reisbetrouwbaarheid voor verkeer.
Indirecte effecten
Indirecte effecten betreffen effecten die optreden op andere markten als gevolg van het doorgeven
van de directe effecten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de arbeidsmarkt: forenzen kunnen als
gevolg van een reistijdwinst een beter betaalde baan verder van huis gaan zoeken.
Externe effecten
Externe effecten zijn effecten op goederen waar geen markten voor zijn en waarvoor dus ook geen
marktprijzen bestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om emissies, geluidshinder, verkeersveiligheid,
aantasting van de open ruimte, barrièrewerking en doorsnijding van het landschap.

2.3

Algemene uitgangspunten van een MKBA
Tijdshorizon en prijspeil
In een MKBA worden de effecten voor een lange tijdsperiode in kaart gebracht. Idealiter wordt
uitgegaan van een oneindige tijdshorizon. In deze studie zijn om praktische redenen de effecten
geraamd tot en met 100 jaar na ingebruikname van de RijnlandRoute.
In een MKBA wordt gewerkt met een vast prijspeil. Dit houdt in dat alle kostenberekeningen en
waarderingen in prijzen van een en hetzelfde jaar worden uitgevoerd. Vervolgens worden eventueel
alleen reële (boven op de inflatie) kostenveranderingen ten opzichte van dit prijspeil meegenomen.
Alle bedragen in deze rapportage zijn uitgedrukt in prijspeil 2012.
Discontovoet, (netto-)contante waarde en baten-kostenverhouding
In een MKBA worden alle projecteffecten in de tijd uitgezet en vervolgens met een discontovoet
contant gemaakt naar het huidige jaar (in dit geval het jaar 2012). Een dergelijke discontering houdt
in dat effecten die later in de tijd optreden minder zwaar meewegen dan effecten die eerder
optreden. De gewogen optelsom over de jaren die zo ontstaat voor een effect heet de contante
waarde. Conform de meest recente afspraken hieromtrent wordt in deze studie voor zowel de
kosten als de baten een discontovoet van 5,5 procent (2,5 procent plus 3 procent risico-opslag)
gehanteerd.
Een MKBA presenteert de uitkomsten op twee manieren:
1. Het saldo van alle contant gemaakte effecten (de baten minus de kosten) wordt de netto
contante waarde genoemd. Indien de netto contante waarde hoger is dan nul, is het project
vanuit maatschappelijk-economisch perspectief rendabel (en vice versa).
2. De baten-kostenverhouding geeft de verhouding weer van de baten en kosten van het project
door de baten door de kosten te delen. Een project met een baten-kostenverhouding van 1 of
hoger is maatschappelijk gezien een rendabel project.
Schaalniveau van een MKBA
Het schaalniveau van een MKBA conform de OEI-systematiek betreft Nederland als geheel. Dit
betekent dat effecten die een herverdeling van welvaart tussen regio’s in Nederland betreffen
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(bijvoorbeeld verschuiving van werkgelegenheid als gevolg van het project van de regio Utrecht
naar de regio Leiden) niet als baten in de MKBA worden opgenomen.
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3

Referentie- en Projectalternatieven

Het oplossende vermogen van de projectalternatieven voor de RijnlandRoute wordt vastgesteld
door de alternatieven te vergelijken met een zogenaamde referentiesituatie. Dit hoofdstuk beschrijft
de referentiesituatie en de twee alternatieven voor de RijnlandRoute. Het hoofdstuk laat derhalve
de toekomstsituatie zien met en zonder de RijnlandRoute. Dit vormt de basis voor de
effectbeschrijving en de MKBA in het vervolg van dit rapport.
In de verschillende effectenstudies voor de RijnlandRoute is veelal het jaar 2020 als uitgangspunt
gekozen. Voor dit zichtjaar worden dan ook de alternatieven beschreven.

3.1

Referentiesituatie
In de referentiesituatie wordt de RijnlandRoute niet aangelegd. Echter, dit betekent niet dat de
referentiesituatie gelijk is aan de huidige situatie; het referentiealternatief in de MKBA staat niet
gelijk aan ‘niets doen’.
Ontwikkelingen en vastgestelde maatregelen (autonome ontwikkeling) waarvan zeker is dat deze
voor 2020 zullen plaatsvinden, maken deel uit van het referentiealternatief. Het betreft ondermeer
infrastructurele wijzigingen, woningbouwlocaties en de ontwikkelingen van bedrijventerreinen en
kantoren met een significante toename van het aantal arbeidsplaatsen.
Deze autonome ontwikkelingen maken ook deel uit van de projectalternatieven.
Ruimtelijke-economische ontwikkelingen tot 2020
In lijn met diverse nationale prognoses is uitgangspunt voor de MKBA een situatie waarin het aantal
inwoners en arbeidsplaatsen in Holland Rijnland (inclusief omliggende regio’s) de komende jaren
zal toenemen. Tussen nu en 2020 groeit het aantal inwoners in de gemeenten in de regio tot circa
408.000 inwoners en 180.000 arbeidsplaatsen.
In deze cijfers zitten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder onder andere
•

Woningbouwontwikkeling Nieuw Valkenburg in Katwijk (circa 2.000 woningen en 10 hectare
bedrijventerrein in 2020);

•

Uitbreiding bedrijventerrein Bio Science Park (circa 15.000 arbeidsplaatsen);

•

Woningbouwontwikkeling ‘t Duyfrak in Katwijk (circa 760 woningen);

•

Woningbouwontwikkeling Kooiplein in Leiden (circa 430 woningen);

•

Realisatie bedrijventerrein Dobbewijk (circa 1.050 arbeidsplaatsen);

•

Kantoren ontwikkeling Leiden centraal (circa 2.560 arbeidsplaatsen);

•

Realisatie bedrijventerrein Oostvlietpolder ( circa 2.280 arbeidsplaatsen);

•

Ontwikkeling van recreatiewoningen en -appartementen bij recreatiegebied Vlietland (totaal
circa 220);

•

Woningbouwontwikkeling Roomburg in Leiden (circa 970 woningen);

•

Realisatie bedrijventerrein Leeuwenhoek (circa 2.800 arbeidsplaatsen).

Deze gegevens zijn opgenomen in de verkeersprognoses voor 2020. In het bijlageboek verkeer
e

van de 2 fase MER is een meer gedetailleerde beschrijving van de sociaal-economische en
ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen.
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Uitgangspunt bij in de prognoses is dat de regio zich ontwikkelt conform een relatief hoog
groeiscenario voor de demografische en economische ontwikkeling van Nederland. Aansluitend
hierbij wordt in de verkeersprognoses uitgegaan van het European Coordination (EC)-scenario in
het verkeersmodel RVMK en van het Global Economy (GE) voor berekeningen met het NRM. Deze
scenario’s zijn gedefinieerd door het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het
Ruimtelijk Planbureau voor de toekomstige ontwikkeling van de fysieke leefomgeving voor een
aantal thema's: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Het GE2

scenario is een van de vier lange termijnscenario’s uit de meest recente studie van de
planbureaus. Het gehanteerde EC-scenario in de uitgevoerde verkeersstudie voor het RVMK komt
uit een eerder studie van de planbureaus waarin vier lange termijnscenario’s zijn geanalyseerd en
die feitelijk de voorloper waren van de huidige WLO-scenario’s . Het EC-scenario sluit het meest
aan bij het GE-scenario (Global Economy) wat het hoogste groeiscenario is in de momenteel
gehanteerde lange termijnscenario’s.
Tegen deze achtergrond wordt bij de waardering van effecten in de MKBA uitgegaan van het GEscenario en zijn de uitkomsten van de MKBA in een gevoeligheidsanalyse ook geanalyseerd in een
lager groeiscenario (zie paragraaf 4.8).
Uit bovenstaand overzicht van ruimtelijke ontwikkelingen blijkt eveneens dat in de referentiesituatie
wordt uitgegaan van de ontwikkeling van Valkenburg. De beleidsmatige koppeling van Valkenburg
aan de RijnlandRoute (‘eerst bewegen dan bouwen’) is in deze studie, en ook in de onderliggende
studies, niet gevolgd.
Wegen- en OV netwerk in 2020
Ten aanzien van het wegennet is verondersteld dat geplande investeringen in het wegennet
waarvan de financiering rond is, ook gerealiseerd zijn. Aanpassingen aan het wegennet betreffen
onder andere:
•

Verbreding van de A4 naar 2 x 3 rijstroken tussen Burgerveen en Leiden;

•

Realisatie parallelstructuur A4 ter hoogte van Leiden en Leiderdorp;

•

Realisatie stadsring Leiden/Ringweg Oost;

•

Verleggen van de N206 ter hoogte van woonwijk Duinvallei in Katwijk.

In de verkeersprognoses voor de MKBA is geen rekening gehouden met de realisatie van het HOVnetwerk Hollands Midden.

3.2

Projectalternatief 1: Zoeken naar Balans
Figuur 3.1 toont het tracé van de RijnlandRoute in het alternatief ‘Zoeken naar Balans’
De variant Zoeken naar Balans (hierna: ZnB) bestaat uit het verbreden van de N206 tussen Katwijk
en Leiden tot 2 x 2 rijstroken, in combinatie met het aanleggen van een nieuwe wegverbinding
tussen de A44 en de A4 met eveneens 2 x 2 rijstroken ten zuiden van Leiden en aan de noordkant
van Voorschoten.

2
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CPB, MNP, RPB (2006) Welvaart en leefomgeving (WLO); een scenariostudie voor Nederland in 2040.
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Figuur 3.1 RijnlandRoute : Zoeken naar Balans

De bestaande Tjalmaweg (N206) wordt op het bestaande tracé, tussen de aansluiting met de
Wassenaarseweg (N441) en de knoop Leiden-west, uitgebreid naar 2x2 rijstroken. De weg krijgt
tussen de Wassenaarseweg (N441) en de aansluiting Leiden-west twee nieuwe aansluitingen op
het onderliggend wegennet. De Tjalmaweg (N206) krijgt tussen de Wassenaarseweg (N441) en de
aansluiting Leiden-west twee nieuwe aansluitingen op het onderliggend wegennet. Op ca. 500m
vanaf de huidige kruising Wassenaarseweg (N441) en de N206 wordt een aansluiting voor
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Valkenburg gecreëerd door middel van een Haarlemmermeer-oplossing met één verbindingsweg
aan de zuidwest kant van de N206. Hierop wordt ook de Wassenaarseweg (N441) aangesloten via
een parallelweg. De huidige de kruising van de N206 en de N441 komt te vervallen.
Een tweede ongelijkvloerse (Haarlemmermeeroplossing) kruising bij de Binnenweg sluit de
projectlocatie Valkenburg aan op de N206. De Torenvlietsbrug wordt éénzijdig verbreed met 3
rijstroken.
Knoop Leiden West (aansluiting A44) wordt middels extra verbindingslussen / rijstroken
opgewaardeerd en de RijnlandRoute sluit hier op aan.
De A44 wordt verbreed met twee rijstroken aan weerszijde van de A44. Er bestaat daarbij een
weefmogelijkheid tussen RijnlandRoute en de A44. De bestaande brug over de Oude Rijn wordt
eenzijdig verbreed. Bij knooppunt Maaldrift is sprake van een volledige aansluiting waarbij de
RijnlandRoute het knooppunt onderlangs passeert.
De Stevenshofjespolder wordt gepasseerd middels een half verdiepte ligging (wegdek op 2 meter
onder maaiveld met daarnaast grondwallen). Vanaf de spoorkruising in de Stevenshofjespolder tot
halverwege landgoed Berbice is sprake van een verdiepte ligging in een open bak (wegdek op 4
meter onder maaiveld). Een gedeelte van Landgoed Berbice, de Voorschoterweg en de
nieuwbouwlocatie Krimwijk worden gepasseerd middels een gesloten tunnelbak.
De Oostvlietpolder wordt gepasseerd middels een verdiepte ligging in een open bak (wegdek op 5
meter onder maaiveld). De weg loopt hier, ten opzichte van tracéalternatief N11-West, meer naar
het noorden (noordelijk van het gasverdeelstation). Ook de aansluiting op de A4 is noordelijk
gesitueerd. Bij het knooppunt met de A4 passeert de RijnlandRoute de A4 met een onderdoorgang
en is sprake van een volledige aansluiting. Tevens wordt in de Oostvlietpolder een bypass
aangelegd als verbinding tussen de bestaande aansluiting A4 Zoeterwoude-Dorp en de aansluiting
Churchilllaan. De aansluiting A4 Zoeterwoude-Dorp wordt opgewaardeerd met extra rijstroken op
de toe- en afritten. Daarnaast wordt de parallelstructuur van de A4 die momenteel wordt
gerealiseerd doorgetrokken zodat de RijnlandRoute hierop kan worden aangesloten.

3.3

Projectalternatief 2: Churchill Avenue
Figuur 3.2 toont het tracé van de RijnlandRoute in het alternatief ‘Churchill Avenue’
De variant Churchill Avenue (hierna: CA) bestaat eveneens uit het verbreden van de N206 tussen
Katwijk en Leiden tot 2 x 2 rijstroken, in combinatie met het aanleggen van een tunnel met 2 x 2
rijstroken vanaf Knoop Leiden West tot aan de Oostvlietpolder.
Het Tjalmaweg (N206) tussen Katwijk en de Knoop Leiden-West wordt op dezelfde wijze
vormgegeven als in het ZnB alternatief.
Bij de Knoop Leiden-west (aansluiting A44) gaat de Tjalmaweg (N206) over in de Plesmanlaan. De
Knoop Leiden-west wordt net als in het ZnB alternatief opgewaardeerd en voorzien van twee extra
afritten en een verplaatste oprit ten opzichte van het knooppunt in de huidige situatie.
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Figuur 3.2 RijnlandRoute : Churchill Avenue

Bij de Knoop Leiden-west verbinden twee tunnelbuizen de tunnelmond ter hoogte van Haagse
Schouwweg met de tunnel in- en uitritten bij de Haagweg en de Voorschoterweg. Ter hoogte van
de kruising van de RijnlandRoute (Churchilllaan) en de Haagweg is verkeersuitwisseling tussen de
tunnel en het maaiveld mogelijk door middel van een tunnelinrit voor verkeer naar de
Oostvlietpolder/A4 en een tunneluitrit voor verkeer vanaf de Oostvlietpolder/A4. De tunnel heeft
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zodoende twee ingangen (bij de Haagweg en de Voorschoterweg) en drie uitgangen (bij de Haagse
Schouwweg, de Haagweg en de Voorschoterweg). Er is op deze locaties sprake van (halve)
aansluitingen met op maaiveldniveau verkeerslichten.
Boven op de tunnel is sprake van wegen voor lokaal verkeer (2 x 1 rijstrook). Ter hoogte van de
Haagweg wordt de Churchillbrug verbreed. In de Oostvlietpolder wordt een bypass gerealiseerd
voor het doorgaande verkeer van en naar de tunnel.
De route voor het lokale verkeer, via Lammenschansplein, wordt opgewaardeerd. De aansluiting
A4 Zoeterwoude-Dorp wordt opgewaardeerd met extra rijstroken op de toe- en afritten, een extra
afrit vanaf de A4 en het viaduct over de A4 wordt verbreed.

3.4

Nulplusalternatief
In deze MKBA voor de RijnlandRoute worden de effecten van beide alternatieven worden bepaald
door ze te vergelijken met het hiervoor beschreven nulalternatief. Dit nulalternatief is de meest
waarschijnlijke ontwikkeling die zal plaatsvinden indien het project niet wordt uitgevoerd. Het is dus
niet hetzelfde als ‘niets doen’, maar gaat uit van de beleidsmaatregelen waartoe al is besloten. Zie
paragraaf 3.1.
In deze MKBA wordt geen nulplusalternatief voor de RijnlandRoute bekeken. Het nulplusalternatief
is in de MKBA-systematiek een alternatief waarin kleinschalige ingrepen worden gedaan om
problemen op te lossen zonder dat er een noodzaak is tot grootschalige investeringen. Indien dit
het geval is, dienen dergelijke maatregelen in het nulalternatief te worden opgenomen, of dient dit
als een apart alternatief te worden opgenomen in de analyse.
Een mogelijk nulplusalternatief is de afgelopen jaren door de provincie Zuid-Holland onderzocht. Uit
verkeerskundige analyses is gebleken dat beperkte maatregelen wel verkeersproblemen rondom
het Lammenschansplein kunnen oplossen, maar dat er dan elders problemen zouden ontstaan met
doorstroming van verkeer op het wegennet in Leiden, ondermeer op de Churchilllaan. Tegen deze
achtergrond is in voorliggende studie geen nulplusalternatief beschouwd.
Nota bene: Eerder in het proces rondom de RijnlandRoute is de term nulplusalternatief ook
e

gebezigd in het kader van de besluitvorming naar aanleiding van het 1 fase MER. Hierbij werd
gedoeld op de aanleg van een tunnel in Leiden, enigszins vergelijkbaar met het huidige alternatief
Churchill Avenue. Dit is een volledig ander alternatief dan hiervoor beschreven en betreft in de
MKBA-systematiek ook geen nulplusalternatief. Daarvoor zijn te ingrepen te groot van karakter.
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Maatschappelijke kosten-batenanalyse

In dit hoofdstuk worden de MKBA-resultaten voor beide projectalternatieven beschreven. Paragraaf
4.1 beschrijft in het kort hoe de MKBA is aangepakt. Vervolgens worden in de paragrafen 4.2 tot en
met 4.5 de projecteffecten beschreven en gewaardeerd. De resultaten van de MKBA en de
conclusies komen tenslotte aan bod in de paragrafen 4.6 tot en met 4.8.

4.1

Aanpak van de MKBA
Aansluiting bij kader OEI bij MIRT-Verkenningen
De MKBA voor beide alternatieven voor de RijnlandRoute is opgesteld conform het kader OEI bij
MIRT-Verkenningen en het format voor wegenprojecten.
Het kader kon voor dit onderzoek nagenoeg één-op-één worden gevolgd. Verschillend ten opzichte
van het kader is dat in de uitgevoerde verkeersstudie niet primair gebruik is gemaakt van het NRM
(het door de Rijksoverheid voorgeschreven verkeersmodel), maar van het regionale verkeersmodel
RVMK. Dit vindt mede zijn oorzaak in het gegeven dat met het RVMK het lokale en regionale
wegennet beter gemodelleerd is dan in het NRM, en zodoende tot betere prognoses leidt.
Wel zijn de RVMK-berekeningen in de verkeersstudie voor de RijnlandRoute gecorrigeerd voor
3

effecten die met het NRM bepaald zijn. Het Achtergrondrapport Verkeer gaat hier dieper op in.
Daarbij wordt (voor zover door Ecorys kon worden nagegaan) in het RVMK gerekend met sociaaleconomische gegevens (ontwikkeling inwoners en arbeidsplaatsen) die licht verschillen ten
opzichte van die in het NRM. De uitgangspunten tussen beide modelberekeningen sluiten daarmee
niet volledig één-op-één op elkaar aan. Voor zover kon worden nagegaan heeft dit echter geen
significante implicaties voor de gepresenteerde effecten in het vervolg van dit hoofdstuk.
Onderliggende studies voor de MKBA
De uitgevoerde MKBA bouwt voort op vijf informatiebronnen:
•

Investeringskosten; Advin (2012) Volledige kostenraming RijnlandRoute; Zoeken naar Balans

•

Effecten op beheer en onderhoud; gegevens aangeleverd door de provincie Zuid-Holland;

•

Verkeerstudie: Goudappel Coffeng (2012), 2e fase MER RijnlandRoute, Achtergrondrapport

en Churchill Avenue, NWR0900801 versie D, 13-4-2012;

verkeer en Bijlagenboek, Concept tbv projectgroep 22 maart 2012, versie 19 maart 2012. Op
verzoek van Ecorys heeft Goudappel Coffeng achterliggende modelresultaten aangeleverd voor
de MKBA (onder andere verplaatsingen- en reistijdenmatrices, ontwikkeling voertuigverliesuren
en voertuigkilometers);
•

Plan-MER: Tauw (2012) 2e fase MER RijnlandRoute (versie 2.0) 4 april 2012 en bijbehorende
achtergrond rapporten:
-

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport Geluid versie 2.0, Concept, 13 maart 2012;

-

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport Luchtkwaliteit versie 2.0, Concept, 14
maart 2012;

3

Goudappel Coffeng (2012), 2e fase MER RijnlandRoute, Achtergrondrapport verkeer en Bijlagenboek, Concept tbv
projectgroep 22 maart 2012, versie 19 maart 2012.
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-

2e fase MER RijnlandRoute, Achtergrondrapport landschap, cultuurhistorie en recreatie
versie 2.0, 22 februari 2012;
4

-

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport archeologie versie 2.0, datum: pm ;

-

2e fase MER RijnlandRoute, Achtergrondrapport Oppervlaktewater v. 2.0, Concept, 1 maart
2012;

-

2e fase MER RijnlandRoute, Achtergrondrapport Bodem en grondwater versie 2.0, Concept
versie 1, februari 2012;
e

-

2 fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport Natuur versie 2.0, 13 maart 2012;

-

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport: Ontwerp - Bijlage A, versie 05 maart 2012;

•

Op verzoek van Ecorys heeft Tauw de effecten op geluid en emissies in een aparte notitie voor

•

Economische effecten; Ecorys (2012) Regionaal-Economische EffectenStudie (REES)

5

de MKBA inzichtelijk gemaakt;
RijnlandRoute.
In het vervolg komen verschillende effecten uit genoemde studies aan bod. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de genoemde studies.
Uitgangspunten voor de berekeningen
Voor de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

Beide alternatieven voor de RijnlandRoute zijn als één integraal alternatief beoordeeld. Vanuit
OEI-perspectief zou het project ook gezien kunnen worden als een combinatie van meerdere
deelprojecten die ieder afzonderlijk op hun merites zouden kunnen worden beoordeeld. De
verbinding A4-A44 zou los kunnen worden beoordeeld van de verbinding A44-Katwijk en de
bypass Oostvlietpolder (laatstgenoemde specifiek in Zoeken naar Balans). De provincie ZuidHolland en de andere betrokken overheden bij het project zien ieder alternatief echter als een
integrale oplossing om de verkeersproblematiek aan te pakken. Deze visie is ook voor deze
MKBA gevolgd. Conclusies worden dan ook op het totaalniveau getrokken.

•

De verkeersprognoses liggen voor een belangrijk deel ten grondslag aan de bepaling van de
baten. Gedetailleerde verkeersprognoses zijn uitgevoerd voor beide alternatieven voor het
zichtjaar 2020. Om baten te kunnen bepalen voor de periode na 2020, zijn aannames gedaan
voor de ontwikkeling van het wegverkeer (personen- en vrachtverkeer) na 2020. Hierbij is
aangesloten bij de door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voorgestelde methode
6

voor het bepalen van baten van transportinfrastructuur na 2020 . Voor de ontwikkeling van het
wegverkeer na 2020 wordt uitgegaan van prognoses voor wegverkeer op nationaal niveau uit
de WLO scenario’s voor de zichtjaren 2020 en 2040, waarbij de verkeerontwikkeling in de jaren
tussen 2020 en 2040 is geïnterpoleerd. Voor na 2040 stelt het KiM voor dezelfde jaarlijkse
mobiliteitstoename te hanteren als tussen 2020 en 2040.
•

Toekomstscenario’s. In de MKBA worden de effecten van de RijnlandRoute voor een langere
tijdsperiode in kaart gebracht. Om zicht te krijgen op toekomstige ontwikkelingen wordt gebruik
gemaakt van scenario’s. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de lange
termijnscenario’s uit het project Welvaart en Leefomgeving (WLO). In de MKBA voor de
RijnlandRoute is gebruik gemaakt van hoge groeiscenario bij Global Economy (GE). Hiermee
wordt aangesloten bij het scenario dat in het verkeersmodel is gebruikt. Naast berekeningen
met het GE scenario is in de MKBA ook een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarin de kosten

4
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Ontvangen door Ecorys 9 maart 2012.
Tauw (2012) Memo Emissiebepaling RLR voor MKBA, 20 maart 2012.
KiM (2009) Memo Baten transportinfrastructuur na 2020, 12 november 2009.
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en baten van de RijnlandRoute zijn bepaald voor een laag groeiscenario; Regional
Communities (RC).
•

Prijspeil en belastingen. In een MKBA wordt gewerkt met een vast prijspeil. Dit houdt in dat alle
kostenberekeningen en waarderingen in prijzen van een en hetzelfde jaar worden uitgevoerd.
Vervolgens worden eventueel alleen reële (boven op de inflatie) kostenveranderingen ten
opzichte van dit prijspeil meegenomen. Alle bedragen in deze rapportage worden uitgedrukt in
prijspeil 2012. Conform de “Praktische werkinstructie ten behoeve van het werken met
7

consistente prijzen bij MKBA’s” worden effecten gewaardeerd tegen marktprijzen, dus inclusief
BTW en andere kostprijsverhogende belastingen. Dit geldt zowel voor de kosten als de baten.
•

Andere uitgangpunten:
-

Uitgangspunt is dat beide alternatieven in 2020 in gebruik worden genomen. De baten zijn
vervolgens bepaald tot en met het zichtjaar 2111;

4.2

-

De kosten en baten zijn verdisconteerd met een discontovoet van 5,5%;

-

De kosten en baten zijn verdisconteerd naar het jaar 2012;

-

De MKBA laat de kosten en baten voor Nederland zien.

Directe kosten
Investeringskosten
De onderstaande tabel toont de investeringskosten voor de verschillende delen van de
RijnlandRoute voor de twee alternatieven. De investeringskosten zijn gebaseerd op
8

kostenramingen door Advin . Zoals beschreven in de vorige paragraaf, worden de kosten
gecorrigeerd voor prijspeil 2012 en zijn ze inclusief BTW.
Tabel 4.1 Investeringskosten RijnlandRoute (in mln EURO)
Onderdeel

Zoeken naar Balans

Churchill Avenue

pp.2010

pp.2010

pp.2012

pp.2010

pp.2010

pp.2012

excl btw

incl btw

incl btw

excl btw

incl btw

incl btw

Katwijk - A44

92,8

110,5

113,3

86,2

102,6

105,3

A44

58,0

69,0

70,8

21,8

25,9

26,6

A44 - A4 via Voorschoten

425,6

506,5

519,8

0,0

0,0

0,0

A44 - A4 via Churchilllaan

28,7

34,1

35,0

616,5

733,7

752,9

Bypass Oostvlietpolder

44,8

53,3

54,7

111,7

132,9

136,4

A4

20,1

24,0

24,6

0,0

0,0

0,0

Totaal bouwkosten

670,0

797,4

818,3

836,3

995,2

1.021,3

Overige kosten*

107,0

127,3

130,6

60,5

72,0

73,9

Totaal

777,0

924,7

948,9

896,8

1.067,2

1.095,2

* Overige kosten bestaan uit kosten voor vastgoed, engineering, Kabels en leidingen + overige bijkomende kosten en project
onvoorzien. Deze kosten zijn in de kostenraming niet aan de in de tabel genoemde tracédelen.

Tabel 4.2 laat het totaalbedrag van de investeringskosten zien, waarbij apparaatskosten (ook wel
BLD-kosten) conform het Kader OEI bij MIRT, apart inzichtelijk zijn gemaakt. Naast het

7
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Kernteam OEI (2011), Praktische werkinstructie ten behoeve van het werken met consistente prijzen bij MKBA’s, 30 juni
2011.
Advin (2012) Volledige kostenraming RijnlandRoute; Zoeken naar Balans en Churchill Avenue, NWR0900801 versie D,
13-4-2012.
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resulterende absolute totaalbedrag toont de tabel ook de contante waarde van deze kosten over de
gehele analyseperiode.
Uit deze tabel blijkt dat de investeringskosten van de Churchill Avenue alternatief circa 15%hoger
liggen dan in Zoeken naar Balans.
Voor de MKBA is verondersteld dat de realisatie van de RijnlandRoute plaatsvindt tussen 2016 en
2019 en dat de RijnlandRoute per 2020 operationeel is. De investeringskosten en apparaatskosten
zijn gelijkmatig verspreid over de periode 2016-2019.
Tabel 4.2

Investeringskosten en apparaatskosten RijnlandRoute (in mln EURO, incl. BTW, prijspeil

2012)
Investerings- en apparaatskosten

ZnB

CA

Absolute waarde

€ 949

€ 1.095

Contante waarde

€ 708

€ 817

Absolute waarde

€ 33

€ 50

Contante waarde

€ 25

€ 37

Investeringskosten

Apparaatskosten

Vermeden investeringen
Uit de door de provincie Zuid-Holland verstrekte informatie voor deze MKBA volgt dat er niet van
kan worden uitgegaan dat reeds afgesproken of toegezegde investeringen kunnen worden
vermeden door de realisatie van de RijnlandRoute in een van beide alternatieven. Baten als gevolg
van vermeden investeringen zijn in deze MKBA dan ook niet opgenomen.
Tabel 4.3

Vermeden investeringen RijnlandRoute (in mln EURO, incl. BTW, prijspeil 2012)

Vermeden investeringen

ZnB

CA

Absolute waarde

0 (Niet van toepassing)

0 (Niet van toepassing)

Contante waarde

0 (Niet van toepassing)

0 (Niet van toepassing)

Kosten beheer en onderhoud
De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van de infrastructuur zijn geraamd door de provincie
Zuid-Holland. Voor het alternatief Churchill Avenue zijn deze jaarlijkse kosten circa tien miljoen
euro hoger dan voor het alternatief Zoeken naar Balans. Deze kosten zijn inclusief de operationele
kosten van de tunnels in beide alternatieven. De resulterende kostenverschillen tussen beide
alternatieven worden met name veroorzaakt door de relatief hoge kosten voor beheer en
onderhoud van de tunnel in Churchill Avenue.
Tabel 4.4 laat naast de absolute waarde (cijfer 2020) voor de jaarlijkse kosten voor beheer en
onderhoud, ook de contante waarde ( = over de gehele zichtperiode) van de kosten voor beheer en
onderhoud zien. De (netto contante waarde) van de beheer- en onderhoudskosten valt in het
alternatief Churchill Avenue over de gehele zichtperiode 122 miljoen Euro hoger uit dan in het
alternatief Zoeken naar Balans (349 tegenover 227 miljoen Euro).
Tabel 4.4
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Beheer- en onderhoudskosten RijnlandRoute (in mln EURO/, incl. BTW, prijspeil 2012)

Beheer- en onderhoudskosten

ZnB

CA

Absolute waarde (per jaar)

€ 18

€ 28

Contante waarde

€ 227

€ 349
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4.3

Directe effecten
De directe effecten zijn de bereikbaarheidseffecten van het project. Het gaan hier om de
veranderingen in de gegeneraliseerde transportkosten van alle verkeersdeelnemers, de primaire
gebruikers van het project. Er wordt onderscheid gemaakt naar de effecten van het alternatief op
de verwachte reistijden, op de reisbetrouwbaarheid en op de variabele reiskosten en
accijnsopbrengsten. Dit zijn ook de factoren die een centrale rol spelen in de overweging van een
weggebruiker in zijn / haar mobiliteitsgedrag.
Effecten op reistijden
De reistijdeffecten zijn veelal de belangrijkste effecten van infrastructuurprojecten in MKBA’s. Dit
geldt ook voor de RijnlandRoute.
De RijnlandRoute betekent allereerst dat er een snellere verbinding ontstaat tussen de A4 en
Katwijk. In beide alternatieven wordt de bestaande N206 tussen Leiden en Katwijk verbreed en
deels ongelijkvloers gemaakt. De reistijden tussen beide kernen (en verder gelegen bestemmingen)
nemen hierdoor af.
De grootste effecten treden echter op door aanpassingen op de N206 tussen de A4 en de A44. In
beide alternatieven wordt daar een snel alternatief gerealiseerd voor de huidige en (zeker in de
spitsperiodes) zwaar belaste doorgaande route door Leiden over de Churchilllaan met bovendien
verschillende verkeerslichten. In Zoeken naar Balans wordt de verbinding tussen A4 en A44
volledig ongelijkvloers vormgegeven (ook de aansluitingen met respectievelijk A4 en A44) en ook in
het alternatief Churchill Avenue is sprake van grotendeels ongelijkvloers vormgegeven
aansluitingen. Wel geldt in Zoeken naar Balans op het traject tussen A4 en A44 een hogere
maximumsnelheid dan in Churchill Avenue. Daarbij wordt in Zoeken naar Balans in aanvulling op
de nieuwe verbinding tussen A4 en A44, ook de bypass Oostvlietpolder gerealiseerd. Deze bypass
verbetert specifiek in Zoeken naar Balans nog verder de doorstroming op en rond het
Lammenschansplein en op de A4. De bypass is een integraal onderdeel van Churchill Avenue
maar wordt in Zoeken naar Balans aanvullend aan de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de
A44 ook gerealiseerd.
Niet alleen in de ochtend- en de avondspits, maar ook in de restdag profiteert het verkeer hiermee
van kortere reistijden. De RijnlandRoute is daarmee meer dan een infrastructuurproject dat zich
vooral richt op het reduceren van congestie. Het project leidt gedurende de gehele dag tot kortere
reistijden in vergelijking met de situatie zonder het project.
Daarbij beperken de effecten zich niet uitsluitend tot de ‘oost-westcorridor’ tussen de A4 en de A44.
Een belangrijk verkeerskundig effect is dat door de RijnlandRoute de verbinding over de A44 en
N14 tussen Leiden-West en de A4 wordt ontlast, zodat verkeer ook op deze route beter kan
doorstromen. Het betekent onder meer dat wachttijden op de A44 bij Wassenaar en op de N14
zullen afnemen.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de reistijdeffecten wordt verwezen naar de uitgevoerde
verkeersstudie door Goudappel Coffeng.
Het is daarbij van belang om op te merken dat in deze verkeersstudie gebruik is gemaakt van
statische en dynamische verkeersmodellen om reistijdeffecten inzichtelijk te maken, terwijl in
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verkeersstudies voor grote infrastructuurprojecten door het Rijk normaliter gebruik wordt gemaakt
9

van statische verkeersmodellen .
Tegen deze achtergrond schrijven de MKBA-richtlijnen ook voor dat in MKBA’s gebruik wordt
gemaakt van de uitkomsten van statische verkeersmodellen. De reistijdberekeningen hierna
bouwen dan ook voort op de uitkomsten van de statische verkeersmodellen. Deze uitkomsten
geven een onderschatting van de verwachte reistijdeffecten van beide alternatieven. In een van de
uitgevoerde gevoeligheidsanalyses van deze studie (zie paragraaf 4.8) zijn derhalve de statische
modeluitkomsten ‘verrijkt’ met de uitkomsten van de dynamische modeluitkomsten.
Tabel 4.5 laat de totale reistijdwinsten in 2020 zien in zowel uren, uitgesplitst naar
verplaatsingsmotief voor het totaal van de ochtend- en de avondspits. Vergelijkbare cijfers voor de
restdag zijn op genomen in tabel 4.6. De tabel geeft de totale reistijdeffecten op netwerkniveau
weer; de afname van de reistijden wordt niet alleen veroorzaakt door de verbeterde doorstroming
op de RijnlandRoute, maar dus ook door veranderingen in de doorstroming van verkeer elders in
het wegennet.
Tabel 4.5

Afname van de reistijden in de ochtend- en de avondspits (in uren, cijfers 2020)

Reistijdwinsten spitsperioden

ZnB

CA

Woon-werk

429.000

343.000

Zakelijk

136.000

99.000

Overig

463.000

372.000

Vracht

91.000

55.000

Totaal*

1.118.000

869.000

*Door afrondingsverschillen kan het totaal afwijken van de som van de in de tabel genoemde reistijdwinsten per motief

Tabel 4.6

Afname van de reistijden in de restdag (in uren, cijfers 2020)

Reistijdwinsten restdag

ZnB

CA

Woon-werk

518.000

484.000

Zakelijk

319.000

288.000

Overig

1.027.000

993.000

Vracht

153.000

126.000

Totaal*

2.018.000

1.892.000

*Door afrondingsverschillen kan het totaal afwijken van de som van de in de tabel genoemde reistijdwinsten per motief

De tabellen laten zien dat er niet alleen in de spitsperiodes maar ook in de restdag sprake is van
significante afnames van de reistijden. In totaal nemen in Zoeken naar Balans per etmaal de
reistijden af met 3.136.000 uur en in Churchill Avenue met 2.761.000 uur.
Voor de MKBA zijn deze veranderingen in reistijden gewaardeerd op basis van de
reistijdwaardering van ieder verplaatsingsmotief. Tabel 4.7 laat zowel de resulterende totale
reistijdeffecten in absolute termen (aantal uren) in 2020 zien, als de contante waarde in Euro van
de gemonetariseerde reistijdeffecten over de gehele periode van analyse.

9
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De keuze om in de verkeersstudie voor de RijnlandRoute ook dynamische modellen te gebruiken komt is gebaseerd op
het feit dat dynamische op lokaal niveau beter in staat reistijden in te schatten. Dit kan echter maar voor een beperkt deel
van het wegennet worden gedaan. Voor een uitgebreidere toelichting op de kenmerken van beide modellen wordt
verwezen naar de genoemde rapportage van Goudappel Coffeng.

MKBA RijnlandRoute

Tabel 4.7

Afname van de reistijden in uren ( 2020) en in contante waarde (in mln EURO, incl. BTW,

prijspeil 2012)
Reistijdeffecten
Woon-werk

Uren (2020)
Contante waarde

Zakelijk

Uren (2020)
Contante waarde

Overig

Uren (2020)
Contante waarde
Uren (2020)

Vracht
Contante waarde
Uren (2020)
Totaal
Contante waarde

ZnB

CA

947.000

827.000

€ 266

€ 231

455.000

387.000

€ 419

€ 355

1.490.000

1.365.000

€ 342

€ 312

244.000

181.000

€ 335

€ 249

3.136.000

2.761.000

€ 1.362

€ 1.148

Om de contante waarde voor de gehele zichtperiode te bepalen, zijn de effecten voor de andere
10

jaren afgeleid van de effecten voor 2020 conform de geldende richtlijnen .
De prognoses voor de ontwikkeling van de mobiliteit na 2020 zijn gebaseerd op prognoses voor
wegverkeer (personen- en vrachtverkeer) op nationaal niveau uit de WLO-scenario’s

11

voor de

zichtjaren 2020 en 2040. Binnen de scenario’s wordt tussen 2020 en 2040 de
mobiliteitsontwikkeling geïnterpoleerd. Er is een jaarlijkse groei van 1,0% in autokilometers
4

verondersteld en een groei van 1,4% in congestie voor het GE-scenario . Om tijdswinsten na 2020
te ramen wordt aangenomen dat er nagenoeg geen capaciteitstekort is op de oostwestverbindingen in het regionale wegennet na de realisatie van de RijnlandRoute. De baten uit de
reistijdwinsten nemen dan toe met de toename van de vraag (de mobiliteitstoename). Voor na 2040
is uitgegaan van dezelfde groeipercentages van de mobiliteit als in de periode 2020-2040. Ook
voor de economische waardering van reistijd wordt aangesloten bij prognoses uit de WLOscenario’s voor 2020 en 2040 voor tijdswaardering (Value of Time), waarbij de ontwikkeling tussen
2020 en 2040 wordt geëxtrapoleerd. Na 2040 wordt de tijdswaardering constant verondersteld.
Effecten op reisbetrouwbaarheid
Bereikbaarheid heeft ook betrekking op de reisbetrouwbaarheid wat tot uiting komt in
(veranderingen in) het onverwachte oponthoud bij verplaatsingen als gevolg van onverwachte files
of stremmingen. In de meeste alternatieven is een afname van de congestie op het netwerk te zien.
Als gevolg hiervan neemt ook de reisbetrouwbaarheid, de mate van voorspelbaarheid van de
reistijd, toe.
De verandering in voertuigverliesuren geeft een goede indicatie voor de verandering van de
betrouwbaarheid van de reistijd. Het biedt inzicht in de mate waarin de problemen op de
wegvakken en kruisingen worden opgelost. De realisatie van de RijnlandRoute heeft een positief
effect op de voertuigverliesuren en daarmee de betrouwbaarheid van een reis.
In tabel 4.8 zijn de veranderingen in voertuigverliesuren (VVU) weergegeven. Ten opzichte van de
referentie neemt in 2020 het aantal voertuigverliesuren in het ZnB alternatief af met circa 2.335.000
uur en in het CA alternatief met circa 2.101.000 uur. De cijfers hebben betrekking op het
studiegebied van de RijnlandRoute.
10
11

KiM (2009) Memo Baten transportinfrastructuur na 2020, 12 november 2009.
WLO staat voor Welvaart en Leefomgeving en verwijst naarde meest actuele lange termijnscenario’s van het Centraal
Planbureau en Planbureau voor de Leefomgeving. Zie ook www.welvaartenleefomgeving.nl.
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Tabel 4.8

Afname van de voertuigverliesuren (in uren, cijfers 2020) 12

Effecten op voertuigverliesuren
Absolute afname

ZnB

CA

2.335.000

2.101.000

Conform het kader OEI bij MIRT-Verkenningen zijn de effecten op betrouwbaarheid gewaardeerd
door een percentage van 25% te hanteren voor de waarde van de reistijdwinsten (of –verliezen) die
worden veroorzaakt door de verandering in congestie (lees: voertuigverliesuren). Tabel 4.9 toont de
waarde van veranderingen in reisbetrouwbaarheid in Euro’s voor de twee alternatieven. Zoeken
naar Balans resulteert in een grotere afname van voertuigverliesuren dan Churchill Avenue en
daarmee ook in hogere betrouwbaarheidswinsten.
Tabel 4.9

Effecten op reisbetrouwbaarheid in 2020 en in totale periode (in mln Euro, prijspeil 2012)

Reisbetrouwbaarheid

ZnB

CA

Absolute waarde (2020)

€ 12,4

€ 10,8

Contante waarde

€ 287

€ 249

De betrouwbaarheidsbaten zijn op dezelfde wijze geëxtrapoleerd als de reistijdwinsten. Voor
betrouwbaarheidsbaten na 2020 is aangenomen dat de baten toenemen met de landelijke toename
van de congestie. Ook hiervoor zijn prognoses beschikbaar voor 2020 en 2040 uit de WLO
scenario’s en is de ontwikkeling tussen 2020 en 2040 wordt geëxtrapoleerd. Voor de periode na
2040 is dezelfde groei van congestie verondersteld als in de periode 2020-2040.
Robuustheid
Robuustheid is nauw gerelateerd aan betrouwbaarheid. Ook bij robuustheid gaat het om de kans
dat de weggebruiker een bestemming binnen de verwachte reistijd bereikt, waarbij de vraag
centraal staat in welke mate extreme reistijden als gevolg van incidenten (ongevallen, extreem
weer, werkzaamheden en evenementen) voorkomen kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld
ook om de vraag in hoeverre bij incidenten alternatieve routes beschikbaar zijn.
Het effect van de RijnlandRoute op de robuustheid van reistijden kan hier enkel kwalitatief worden
geanalyseerd, omdat gedetailleerde kwantitatieve informatie ontbreekt. In het kader van de
onderzoeken naar de RijnlandRoute is niet in detail gekeken naar de effecten op robuustheid.
De studie Robuustheid RijnlandRoute – Vergelijking van effecten van stremmingen bij ZnB en CA
(Goudappel Coffeng, 2012) gaat hier voor een deel op in, maar beoordeelt uitsluitend of het
wegennet en vooral de Rijnlandroute in beide alternatieven voldoende capaciteit heeft om
verkeersstromen ongehinderd (zonder congestie) af te wikkelen indien zich op bepaalde plekken
(met name op de Rijnlandroute) incidenten voordoen waarbij de weg ter plekke wordt afgesloten.
De studie laat echter niet zien wat de kans op dergelijke incidenten is en wat het gevolg is,
gemeten in reistijdverliezen voor gebruikers en het uitwijkgedrag. Daarbij geeft de analyse geen
beeld van in welke mate de Rijnlandroute juist als alternatief kan fungeren als zich elders op het
netwerk incidenten zouden voordoen, zoals op de N14 of de Utrechtse Baan bij Den Haag, wat
momenteel veelgebruikte oost-westverbindingen zijn tussen Holland Rijnland en de A4
De algemene conclusie van het onderzoek van Goudappel Coffeng wordt door Ecorys gedeeld: ‘Als
algemene conclusie kan gesteld worden dat het alternatief Zoeken naar Balans een robuuster
verkeerssysteem oplevert dan Churchill Avenue, omdat er in dit alternatief meer infrastructuur
wordt aangelegd, die onafhankelijk van stedelijke hoofdroutes kan functioneren’. In aanvulling
12
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Net als de reistijdveranderingen zijn ook deze cijfers afkomstig uit de statische modelberekeningen.
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hierop geldt dat Zoeken naar Balans in geval van calamiteiten op de Utrechtse Baan (A12) en
Noordelijke randweg Haaglanden (N14), als gevolg van de meer nabijgelegen ligging meer ten
opzichte van beide wegen, naar de mening van Ecorys meer bijdraagt aan een robuuster wegennet
dan Churchill Avenue.
De resulterende kwalitatieve oordelen zijn opgenomen in onderstaande tabel:
Tabel 4.10 Effecten op robuustheid (kwalitatief oordeel)
Robuustheid

ZnB

CA

Robuustheid

++

+

Variabele reiskosten en accijnzen
De variabele reiskosten van verplaatsingen kunnen eveneens veranderen door de realisatie van de
RijnlandRoute, doordat de gemiddelde reisafstand verandert als gevolg van wijzigingen in de
routekeuze of een kortere verbinding. De verkeersanalyses laten zien dat in beide alternatieven het
totale aantal gereden autokilometers toeneemt. Dit leidt tot een negatief effect op de variabele
reiskosten, zoals opgenomen in tabel 4.11. De effecten in Zoeken naar Balans zijn groter dan in
Churchill Avenue.
Tabel 4.11 Effecten op variabele reiskosten in 2020 en in totale periode (in mln Euro, prijspeil 2012)
Reiskosten

ZnB

CA

Absolute waarde (2020)

€ -3,5

€ -2,5

Contante waarde

€ -53

€ -38

Een deel van de welvaartswinst van automobilisten wordt door de overheid afgeroomd door middel
van accijnzen. Een toename in gereden kilometers gaat gepaard met een toename in de
accijnsinkomsten, zoals weergegeven in tabel 4.12.
Tabel 4.12 Effecten op accijnzen in 2020 en in totale periode (in mln Euro, prijspeil 2012
Accijnzen

ZnB

CA

Absolute waarde (2020)

€ 3,9

€ 2,8

Contante waarde

€ 61

€ 43

Effecten tijdens de realisatieperiode (effecten tijdens de bouwfase)
De MKBA-richtlijnen schrijven ook voor in een MKBA aandacht te besteden aan de effecten tijdens
de realisatiefase. Als de doorstroming van het autoverkeer gedurende langere tijd hinder ondervindt
van de realisatie van een project dienen deze effecten in kaart te worden gebracht.
De effecten tijdens de realisatieperiode zijn in de verschillende studies voor de RijnlandRoute niet
in kaart gebracht. Uit de stukken en gesprekken volgt dat vooral de realisatie van de (tunnel in de)
Churchill Avenue voor langere tijd (gedurende 3 à 5 jaar) de doorstroming van het verkeer over de
bestaande route sterk kan hinderen. Zeker bij gebrek aan alternatieve routes is de verwachting dat
dit in zware verkeershinder kan resulteren. Dit geldt in veel mindere mate voor Zoeken naar Balans
omdat hier tussen de A4 en de A44 grotendeels een nieuw tracé gerealiseerd wordt. Op het
wegvak tussen de knoop Leiden-West en Katwijk zijn beide alternatieven niet onderscheidend.
Dit leidt tot de volgende kwalitatieve oordelen:
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Tabel 4.13 Effecten tijdens de realisatieperiode (kwalitatief oordeel)
Effecten tijdens de realisatie
Effecten

4.4

ZnB

CA

0/-

--

Indirecte effecten
Indirecte effecten in MKBA’s
Indirecte effecten betreffen effecten die aan andere markten dan de markten voor projectdiensten
(in dit geval de transportmarkt) worden doorgegeven. Zo kunnen veranderingen in bereikbaarheid
doorgegeven worden aan de woningmarkt, de arbeidsmarkt en/of de grondmarkt. Indirecte effecten
zijn de zogeheten ‘tweede orde effecten‘ van infrastructuurprojecten. Het bepalen van indirecte
effecten is niet eenvoudig en is ook aan veel discussie tussen economen onderhevig:
Figuur 4.1 Doorwerking bereikbaarheidsverbetering in de economie 13

De discussie spitst zich met name toe op de vraag of de effecten aanvullend zijn ten opzichte van
de directe effecten. In een MKBA mogen effecten maar één keer worden opgenomen. Vaak zijn
indirecte effecten een gevolg van het doorgeven van directe effecten in de economie (tweede orde
effecten).
Zoals ook figuur 4.1 laat zien, resulteert een verandering in bereikbaarheid in een veranderde
concurrentiepositie voor bedrijven, en daarmee werkgelegenheidseffecten of effecten op de
vastgoedprijzen. Deze effecten zijn echter de weerslag van de verbeterde bereikbaarheid. Onder
de directe effecten (de bereikbaarheidseffecten) komen deze effecten al in de MKBA aan bod. De
indirecte effecten zonder correcties in de MKBA opnemen, resulteert in ‘dubbeltellingen van
effecten’ wat volgens de OEI-systematiek niet is toegestaan. Daarnaast betreffen indirecte effecten
vaak herverdelingen tussen regio’s. Een toename van werkgelegenheid in een regio als gevolg van
13
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Zie onder meer: F.R. Bruinsma & P. Rietveld (1992), De structurerende werking van infrastructuur – Een state of the art
review, RPB (2005), Kennisassen en kenniscorridors – Over de structurerende werking van infrastructuur in de
kenniseconomie; zie ook verschillende onderzoeken eind jaren ’90 in het kader van Onderzoeksprogramma Economische
Effecten van Infrastructuur in opdracht van de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, en Economische Zaken.
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een infrastructuurproject gaat vaak ten koste van de groei van de werkgelegenheid in een andere
regio. Per saldo blijft de nationale werkgelegenheid onveranderd en leidt een infrastructuurproject
‘uitsluitend’ tot een herverdeling van de nationale werkgelegenheid. Ook kan extra
werkgelegenheid vaak leiden tot verdringing van andere werkgelegenheid.
Directe effecten worden in eerste instantie doorgegeven, en leiden dus niet altijd tot extra welvaart.
Zoals de ‘leidraad OEI’ aangeeft – de internationale wetenschappelijke literatuur op dit punt
volgend – geldt het ‘Nee, tenzij-principe’ bij indirecte effecten die additioneel zijn ten opzichte van
de directe effecten, en dus wel tot extra welvaart leiden. Indirecte effecten ontstaan enkel op de
volgende vier manieren:
•

Er worden marktimperfecties op de arbeidsmarkt opgeheven of verminderd. De arbeidsmarkt is
geen ‘perfect werkende markt’; vraag en aanbod zijn niet met elkaar in evenwicht, er is sprake
van werkloosheid die bovendien van regio tot regio verschilt. Door een verbetering in de
bereikbaarheid worden deze imperfecties verkleind doordat gebieden dichterbij elkaar komen te
liggen en arbeidskrachten in een groter gebied naar werkgevers kunnen zoeken.

•

Er kunnen cluster- en agglomeratievoordelen optreden. Regio’s worden door een verbeterde
bereikbaarheid dichterbij elkaar gebracht, waardoor er schaalvoordelen en agglomeratieeffecten optreden; het resultaat kan een betere concurrentiepositie zijn, die weer kan resulteren
in verdere schaalvoordelen en daarmee werkgelegenheidseffecten.

•

Er kan een internationale herverdeling optreden. Door een verbeterde bereikbaarheid wordt een
gebied aantrekkelijker als vestigingslocatie voor internationale bedrijven. Hierdoor kan een
gebied internationale activiteiten aantrekken die zich anders in een ander land zouden vestigen.
Per saldo levert dit extra arbeidsplaatsen op.

•

Er zijn overige effecten: een betere bereikbaarheid werkt door op de woning- en grondmarkt.
Deze markten zijn gereguleerd en werken dus niet vrij. Onder dergelijke omstandigheden
kunnen additionele indirecte effecten optreden, omdat activiteiten gestimuleerd worden die
anders te weinig (of te veel) zouden worden voortgebracht. Verder kunnen er niet-rationele
psychologische effecten optreden, met name ten aanzien van het imago van een regio. Indien
het imago van een gebied verbetert, zullen meer bedrijven er zich vestigen dan op basis van
kostendalingen zou mogen worden verwacht.

In het algemeen is de omvang van de werkloosheid en van de werkgelegenheidseffecten bepalend
voor de vraag of er sprake is van (significante) indirecte effecten. Hoe groter de
werkgelegenheidseffecten, des te groter veelal ook de indirecte effecten zijn.
Effecten van het RijnlandRoute op andere markten
In het rapport Quick-scan Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute (Ecorys, 2012) is
een analyse gemaakt van de doorwerking van de bereikbaarheidsverbetering van beide
alternatieven in de economie. Onderstaande tabel vat de resultaten uit dat rapport samen.
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Tabel 4.14 Overzicht uitkomsten Regionaal Economische Effectenstudie RijnlandRoute
Zoeken naar Balans

Churchill Avenue

Regionale effecten: Arbeidsmarkt & Werkgelegenheid:

-

Transportkosten voor bedrijven:

-

Bereikbare banen:

-49 mln EUR /jaar

-40 mln EUR/jr

++

++

- Vanuit Katwijk:

+ minimaal 114.000 banen

+minimaal 114.000 banen

- Vanuit Leiden-West (A44-zone)

+ minimaal 114.000 banen

+minimaal 114.000 banen

- Vanuit Leiden-Oost (A4-zone)

+ minimaal 34.000 banen

+minimaal 34.000 banen

+530 banen

+470 banen

++/+

+

-

Toename aantal banen:

-

Totaaloordeel arbeidsmarkt & werkgelegenhd

Regionale effecten: Andere regionale effecten

-

Toerisme & Recreatie Holland Rijnland:
- Dagbezoek Noord- en Katwijk (bestedingen)
- Dagbezoek andere attractiepunten

-

+/0

+/0

+4% (+1,5 mln Euro)

+4% (+1,5 mln Euro)

Minimale effecten

Minimale effecten

Koopstromen:
- Effecten op binnenstad Leiden:
- Effecten op winkelpositie Katwijk

0/+

+

Mogelijk significant

Mogelijk significant

Effecten op specifieke economische sectoren:

-

BioScience Park / Life sciences (Leiden)

-

Greenport Duin en Bollenstreek

-

+

0

++/+

+

ESA/ESTEC (Noordwijk)

+

+

Congreswezen (Noordwijk)

+

+

Toerisme en recreatie (Noordwijk en Katwijk)

+

+

0

-

Effecten op specifieke gebiedsontwikkelingen:

-

Zichtlocatie Churchillaan (Leiden)

-

Woonklimaat Voorschoten

-/--

0

-

BioSciencePark (Leiden)

+

0

-

Ontwikkeling Valkenburg (Katwijk)

++

++

Kansen op nieuwe gebiedsontwikkelingen:

+

+/0

Tijdelijke economische effecten tijdens de bouw

0

--

Indirecte effecten in MKBA RijnlandRoute
De effecten in voorgaande tabel zijn in MKBA-termen primair een weerslag van de
bereikbaarheidseffecten in de economie. Naar verwachting betreft het grotendeels
herverdelingseffecten op het schaalniveau van Nederland en maar in beperkte mate additionele
effecten. Extra werkgelegenheid of bestedingen in Holland Rijnland als gevolg van de
RijnlandRoute gaan vooral ten koste van werkgelegenheid of bestedingen elders in Nederland. Op
het oog zijn de additionele effecten beperkt. Hoewel dit laatste niet in detail onderzocht is, lijkt het
project hiermee niet af te wijken van vergelijkbare projecten in Nederland.
De planbureaus KIM en CPB

14

schatten dat voor grote infrastructuurprojecten zoals de

RijnlandRoute de indirecte effecten zich tussen de 0 en 30 procent van de directe vervoersbaten

14
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Zie onder meer CPB en KIM (2009), Het belang van openbaar vervoer – De maatschappelijke effecten op een rij.
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bewegen. In de praktijk worden percentages tegen de bovengrens van deze bandbreedte
omgegaan in MKBA’s maar zeer terughoudend toegepast, met zeker als er sprake is van een
relatief lage werkeloosheid in het invloedsgebied van een project. Dit laatste geldt ook voor Holland
Rijnland. De regionaal-economische effectenstudie laat onder meer zien dat de werkeloosheid in
de agglomeratie Leiden vergelijkbaar is met het gemiddelde van Nederland. Op basis hiervan wordt
in voorliggende studie een percentage van 10 procent van de directe baten voor de indirecte
effecten van het project opgenomen. Dit is ook in lijn met diverse andere studies.
Tabel 4.15 laat de resulterende indirecte effecten opgenomen. In lijn met eerdere tabellen worden
zowel de cijfers voor het zichtjaar 2020 als voor de gehele zichtperiode opgenomen.
Tabel 4.15 Indirecte effecten in 2020 en in totale periode (in mln Euro, prijspeil 2012)

4.5

Indirecte effecten

ZnB

CA

Absolute waarde (2020)

€ 7,5

€ 6,4

Contante waarde

€ 166

€ 140

Externe effecten
Externe effecten betreffen effecten van de RijnlandRoute op veiligheid en de leefomgeving.
Veranderingen in het aantal gereden kilometers, routes en doorstroming van het verkeer die
ontstaan als gevolg van de RijnlandRoute, hebben effect op veiligheid. Het gaat hierbij om
verkeersveiligheid en de externe veiligheidssituatie.
Net als bij veiligheid zullen veranderingen in verkeersstromen effect hebben op diverse elementen
van de leefomgeving, zoals luchtkwaliteit en geluid . Daarnaast betreft de RijnlandRoute uiteraard
een ingreep die zichtbaar is in de fysieke omgeving. Binnen het plan-MER zijn de verschillende
effecten op de leefomgeving in kaart gebracht.
De effecten op de verkeersveiligheid zijn bepaald door Goudappel Coffeng en effecten op
leefomgeving door Tauw (emissies, geluidsbelasting). Aan de hand van deze input zijn de effecten
gemonetariseerd.
De overige externe effecten, zoals effecten op externe veiligheid, bodem, natuur en landschap,
worden kwalitatief beschreven maar niet gemonetariseerd. Deels omdat gedetailleerde
kwantitatieve informatie hierover ontbreekt en deels omdat methodieken voor waardering nog in
ontwikkeling zijn. Tegen deze achtergrond schrijft het kader OEI bij MIRT-verkenningen uitsluitend
de waardering van een select aantal externe effecten voor. Bij de uitvoering van deze MKBA is
hierbij aangesloten.
Een groot deel van de behandelde externe effecten van beide alternatieven bouwt voort op het
plan-MER voor beide alternatieven van de RijnlandRoute. Voor een gedetailleerde beschrijving van
deze effecten wordt dan ook verwezen naar het plan-MER.
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Veiligheid: Verkeersveiligheid
15

Binnen het plan-MER zijn de effecten van de RijnlandRoute op verkeersveiligheid onderzocht . Op
basis van de verkeersuitkomsten zijn hier inschattingen gemaakt van het effect op het aantal
ernstig gewonden als gevolg van de RijnlandRoute.
Voor wat betreft verkeersveiligheid resulteert een beeld dat beide projecten tot een verbetering van
de verkeersveiligheid leiden; Churchill Avenue wat meer dan Zoeken naar Balans. Churchill
Avenue leidt naar verwachting op jaarbasis tot gemiddeld 10 minder ernstige slachtoffers,
tegenover 8 voor Zoeken naar Balans.
Tabel 4.16 geeft zowel het effect op aantallen gewonden als de resulterende contante waarde. Als
gevolg van het lagere aantal ernstig gewonden resulteert Churchill Avenue op dit aspect in grotere
baten dan Zoeken naar Balans.
Tabel 4.16 Effecten op verkeersveiligheid (in mln Euro, prijspeil 2012)
Verkeersveiligheid
Absolute waarde (2020)
Contante waarde

ZnB

CA

-8 ernstige slachtoffers

-10 ernstige slachtoffers

€ 37

€ 48

Veiligheid: Externe veiligheid
De plan-MER laat de effecten op externe veiligheid zien. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar
de effecten op het plaatsgebonden risico en op het groepsrisico:
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbeschermde persoon
op een bepaalde locatie naar aanleiding van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Hierop blijken in
beide alternatieven geen significante effecten op te treden.
Het groepsgebonden risico (GR) geeft de hoogte van de kans weer dat zich een ramp met veel
slachtoffers voordoet. De plan-MER laat zien dat op dit aspect Zoeken naar Balans positiever
scoort dan Churchill Avenue. Voor de directe omgeving zijn beide alternatieven niet
onderscheidend, maar Zoeken naar Balans leidt tot wel substantiële daling van het
groepsgebonden risico van vervoer van gevaarlijke stoffen op de Utrechtse Baan in Den Haag. In
Zoeken naar Balans zal de nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en A44 namelijk een groot deel
van het transport van gevaarlijke stoffen tussen de A4 en de A44 overnemen van de
Utrechtsebaan. Het Churchill Avenue alternatief zal niet zorgen voor een verandering in het
transport van gevaarlijke stoffen in het plangebied. Dit alternatief loopt door de bebouwde kom
waar geen doorgaand transport van gevaarlijke stoffen is toegestaan.
Dit leidt tot de resulterende effecten op externe veiligheid.
Tabel 4.17 Effecten op externe veiligheid (kwalitatief oordeel)
Externe veiligheid

15

34

ZnB

CA

Plaatsgebonden risico

0

0

Groepsgebonden risico

+

0

2e fase MER RijnlandRoute, achtergrondrapport verkeer versie 2.0, bijlagenboek, Bijlage 14 Analyse verkeersveiligheid,
versie 19 maart 2012.
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Leefomgeving: Effecten op luchtkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen
In het plan-MER zijn de effecten van de RijnlandRoute op broeikasgassen en luchtkwaliteit
weergegeven. Op verzoek van Ecorys heeft Tauw hier nog een nadere analyse op uitgevoerd door
inzichtelijk te maken hoe de totale uitstoot van CO2, NOx en PM10 verandert in beide alternatieven
16

ten opzichte van het referentie-alternatief . Daarbij is de uitstoot uitgesplitst voor binnen en buiten
de bebouwde kom.
Uit de analyses volgt dat er sprake is van een toename van uitstoot buiten en een afname van
uitstoot binnen de bebouwde kom. Per saldo neemt de uitstoot toe. Dit betekent niet
noodzakelijkerwijs een negatieve baat in de MKBA; emissies die effect hebben op de luchtkwaliteit
buiten de bebouwde kom worden (als gevolg van de lagere bevolkingsdichtheid) in MKBA’s minder
negatief gewaardeerd dan emissies binnen de bebouwde kom.
De resulterende effecten zijn opgenomen in tabel 4.18. De tabel laat de verandering in absolute
uitstoot in 2020 zien alsmede de contante hiervan over de gehele zichtperiode. In de cijfers komen
de effecten van eventueel nog te nemen mitigerende maatregelen nog niet tot uitging. De effecten
op broeikasgassen (CO2) en luchtkwaliteit (NOx,en PM10) zijn apart van elkaar gewaardeerd in de
MKBA. In beide varianten neemt de uitstoot van emissies toe, zowel de broeikasgassen als de
emissies die effect hebben op de luchtkwaliteit. Ondanks de toename van emissies leidt dit voor
luchtkwaliteit in het alternatief Zoeken naar Balans toch tot een positieve waardering. Dit is het
resultaat van de verschuiving van PM10 emissies van binnen de bebouwde kom naar buiten de
bebouwde kom. Deze uitstoot buiten de bebouwde kom wordt lager gewaardeerd dan de uitstoot
binnen de bebouwde kom.
Tabel 4.18 Effecten op luchtkwaliteit en broeikasgassen voor 2020 (verandering in absolute zin) en
voor de gehele zichtperiode (cijfers in mln Euro’s, prijspeil 2012)
Luchtkwaliteit / broeikasgassen

ZnB

CA

Broeikasgassen (in tonnen)

13.424

12.054

Luchtkwaliteit (in kg)

10.136

11.506

€ -11

€ -10

€3

€ -3

Uitstoot (2020)

Contante waarde
Broeikasgassen (in mln euro's)
Luchtkwaliteit (in mln euro's)

Leefomgeving: Geluidsbelasting
Veranderingen in verkeersstromen zijn ook van invloed op de geluidsbelasting van woningen.
Deze effecten worden in de plan-MER in detail beschreven. Op verzoek van Ecorys heeft Tauw
hier nog een nadere analyse op uitgevoerd door inzichtelijk te maken hoe het aantal blootgestelde
woningen in gehele invloedsgebied van de RijnlandRoute verandert ten opzichte van de referentie.
Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende geluidsklassen. Tabel 4.19 laat de resultaten van
deze analyse zien.

16

Tauw (2012) Memo Emissiebepaling RLR voor MKBA, 20 maart 2012.
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Tabel 4.19 Aantal gehinderden per geluidsklasse ten opzichte van referentie
Aantal gehinderden

ZnB

CA

tot 48 dB

-401

9.418

48-53 dB

5.083

-3.488

53-58 dB

-4.259

-3.632

58-63 dB

633

-1.465

63-68 dB

-480

-501

68 + dB

-434

-366

Totaal

142

-34

Per saldo neemt in Churchill Avenue het aantal gehinderden met 34 af, terwijl in Zoeken naar
Balans het aantal gehinderden met 142 toeneemt.
In tabel 4.20 zijn deze effecten voor 2020 opgenomen inclusief de waardering van dit effect over de
gehele zichtperiode.. In Zoeken naar Balans is er weliswaar sprake van een toename van
gehinderden maar omdat er ook sprake is van een verschuiving van de geluidsbelasting naar
lagere geluidsklassen resulteert per saldo een baat.
Nota bene: de geluidseffecten zijn door Tauw, in lijn met vergelijkbare studies, bepaald zonder
rekening te houden met nog mitigerende maatregelen. Dit betekent dat de baten maar ook de
kosten van eventuele geluidsmaatregelen (bijvoorbeeld de aanleg van geluidsschermen) nog niet in
de cijfers tot uiting komen.
Tabel 4.20 Effecten op geluidsbelasting, in aantallen gehinderden en in miljoenen euro’s, prijspeil 2012
Geluidsbelasting

ZnB

CA

Aantal gehinderden (2030)

142

-34

Contante waarde

€6

€ 10

Leefomgeving: Effecten op natuur, landschap en andere externe effecten
De RijnlandRoute heeft naast bovengenoemde externe effecten ook effecten op natuur en
landschap. Daarnaast is sprake van andere externe / milieueffecten. Deze effecten worden hierna
17

beschreven . Zoals eerder aangegeven zijn deze effecten uitsluitend kwalitatief beoordeeld. Tenzij
anders vermeld zijn de resulterende oordelen en scores uit de planMER hieronder overgenomen.
De RijnlandRoute heeft negatieve effecten op de natuur. Dit geldt voor beide alternatieven, maar
het sterkst voor Zoeken naar Balans. Dit alternatief grenst aan het landgoed Berbice, doorsnijdt de
Papenwegsepolder en kent ruimtebeslag bij Maaldrift. Deze gebieden zijn nu nog relatief
onaangetast en vormen het leefgebied van diverse (beschermde) planten- en dierensoorten. Ook
het alternatief Churchill Avenue tast natuur aan, maar in minder sterke mate. Voor een
gedetailleerde beschrijving voor de natuureffecten wordt verwezen naar de plan-MER.
Beide alternatieven voor de RijnlandRoute hebben ook effect op het landschap. Dit geldt vooral
voor Zoeken naar Balans dat verschillende landschappelijk waardevolle gebieden doorsnijdt.
Churchill Avenue heeft beduidend minder negatieve effecten op het landschap dan Zoeken naar
Balans. Voor Churchill Avenue worden mogelijk zelfs een licht positief effect verwacht als gevolg

17
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In de plan-MER worden daarnaast nog de effecten op gezondheid onderscheiden. Deze effecten zijn de resultante van de
effecten van geluidhinder, luchtverontreiniging en externe veiligheid. Deze effecten zijn hiervoor reeds benoemd.
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van de binnenstedelijke ondertunneling en het groenere profiel op maaiveld. Ook hier geldt dat voor
een uitgebreide toelichting voor de effecten op het landschap wordt verwezen naar de plan-MER.
Op het gebied van recreatie (areaal, doorsnijding, kwaliteit enz) heeft Churchill Avenue een
neutraal effect en Zoeken naar Balans een licht negatief effect. Dit is vooral toe te schrijven aan de
doorsnijding van verschillende recreatiegebieden in Zoeken naar Balans..
Voor wat betreft cultuurhistorie (uitgedrukt in effecten voor belangrijke gebieden voor historische
geografie en voor bouwhistorie) geldt dat Churchill Avenue een neutraal effect heeft en dat de
effecten in Zoeken naar Balans negatief zijn. Dit vindt primair zijn oorzaak in de doorsneden
gebieden zoals hiervoor beschreven bij de effecten op natuur en landschap.
Voor wat betreft archeologie (effecten op bekende en verwachte archeologische waarden) hebben
beide alternatieven een neutraal tot licht negatief effect.
De effecten op bodem en (grond)water (effecten op onder andere grondverzet, waterkwaliteit en
oppervlaktewater) zijn redelijk vergelijkbaar. De effecten zijn neutraal tot licht negatief in Churchill
Avenue en (licht) negatief in Zoeken naar Balans. Ten aanzien van bodemverontreiniging scoren
beide alternatieven positief, waarbij Zoeken naar Balans meer baten zal genereren dan Churchill
Avenue. Het uitvoeren van een bodemsanering is een positieve ontwikkeling en wordt ook als
zodanig beoordeeld.
Beide alternatieven hebben tenslotte positieve effecten op barrièrewerking en oversteekbaarheid.
In de planMER wordt hierbij Churchill Avenue als positiever beoordeeld dan Zoeken naar Balans
vooral omdat Churchill Avenue resulteert in de sterkste afname van het bovengrondse verkeer in
Leiden. De barrièrewerking en oversteekbaarheid van de huidige route verbetert hierin het meest.
De resulterende scores zijn weergegeven in tabel 4.21. Op alle effecten scoort Churchill Avenue
vergelijkbaar dan wel beter dan Zoeken naar Balans.
Tabel 4.21 Effecten op natuur, landschap en andere externe effecten (kwalitatief oordeel)
ZnB

CA

Natuur

--

-

Landschap

--

0/+

--/-

0

-

0

Cultuurhistorie
Recreatie
Archeologie

-/0

-/0

Bodem en (grond)water

-

-/0

Barrièrewerking & Oversteekbaarheid

+

++

Verschillende van de negatieve effecten van beide tracéalternatieven die in deze paragraaf zijn
beschreven, kunnen verder worden beperkt door het nemen van mitigerende en compenserende
maatregelen. In sommige gevallen is er een wettelijke verplichting om dergelijke maatregelen te
treffen (dit kan met name het geval zijn ten aanzien van het aspect ‘water’). In dat geval dient het
definitieve ontwerp zo te worden opgesteld dat sprake is van een neutrale of positieve beoordeling
op het betreffende aspect. Dit is dan al meegenomen in de scores op het betreffende aspect in de
mer. Bovendien moeten de kosten voor dergelijke verplichte maatregelen al onderdeel zijn van de
investeringsraming. Voor zover mitigerende of compenserende maatregelen niet verplicht zijn , kan
het dus mogelijk zijn negatieve effecten op bovengenoemde aspecten verder te reduceren. Om
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dubbeltellingen te voorkomen zijn noch de positieve effecten die deze maatregelen teweeg kunnen
brengen, noch de kosten die daaraan verbonden zijn, opgenomen in de MKBA.

4.6

Uitkomsten MKBA
In tabel 4.22 zijn de resulterende uitkomsten van de MKBA opgenomen. In de tabel komen de
effecten terug zoals ze in de voorgaande paragrafen zijn beschreven. Een groot deel van de
effecten zijn gemonetariseerd. De effecten die niet gemonetariseerd konden worden zijn kwalitatief
opgenomen.
De effecten in de tabel zijn weergegeven in de contante waarde. Dit betekent dat het geen jaarlijkse
effecten zijn, maar een optelsom over de zichtperiode van de MKBA. De resulterende uitkomsten
worden weergegeven in de netto contante waarde (het saldo van kosten en baten) en de
baten/kostenverhouding. Bij een positieve contante waarde en een baten/kostenverhouding van
groter dan 1 is er sprake van een rendabel project vanuit maatschappelijk-economisch perspectief.
In de tabellen zijn waar mogelijk ook de effecten voor het zichtjaar 2020 opgenomen, zoveel
uitgedrukt in de bijbehorende eenheid van het desbetreffende effect.
De tabel geeft daarmee zo goed mogelijk een totaalbeeld van de effecten van beide alternatieven
voor de RijnlandRoute vanuit maatschappelijk-economisch perspectief.
De tabel laat allereerst zien dat in beide alternatieven de maatschappelijke baten hoger zijn dan de
maatschappelijke kosten. Voor beide alternatieven resulteert een positieve netto contante waarde
en een baten-/kostenverhouding hoger dan 1.
De tabel laat daarnaast zien dat vanuit maatschappelijk-economisch perspectief Zoeken naar
Balans de voorkeur heeft boven Churchill Avenue. Het alternatief Zoeken naar Balans heeft lagere
kosten dan Churchill Avenue en hogere baten. Dit resulteert in een hoger saldo van kosten en
baten en hogere baten-kostenverhouding. Het saldo van kosten en baten is in Zoeken naar Balans
€ 899 mln Euro positief, tegenover € 384 mln Euro in Churchill Avenue. De baten/kostenverhouding
bedraagt 1,9 voor Zoeken naar Balans tegenover 1,3 voor Churchill Avenue.
Let wel, in deze uitkomsten komen de kwalitatief gescoorde effecten niet tot uiting. Bij de kwalitatief
gescoorde effecten komt naar voren dat Zoeken naar Balans duidelijk positiever scoort dan
Churchill Avenue voor wat betreft robuustheid en de effecten tijdens de realisatiefase. Daar staat
tegenover dat Churchill Avenue duidelijk positiever scoort voor wat betreft de effecten op natuur,
landschap en cultuurhistorie.
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Tabel 4.22 Uitkomsten MBA RijnlandRoute

Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

ZnB

CA

Bereikbaarheid
Reistijdwinst

Aantal uren (in mln)

3,1

2,8

€ 1.362

€ 1.148

Reisbetrouwbaarheid

Afname VVU* (in mln)

2,3

2,1

€ 287

€ 249

Robuustheid

++

+

Variabele reiskosten

Euro (in mln)

-€ 3,5

-€ 2,5

-€ 53

-€ 38

Accijnsinkomsten

Euro (in mln)

€ 3,9

€ 2,8

€ 61

€ 43

0/-

--

Effecten tijdens realisatie

€ 7,5

€ 6,4

€ 166

€ 140

-8

-10

€ 37

€ 48

Plaatsgebonden risico

0

0

Groepsgebonden risico

+

0

Indirecte effecten

Euro (in mln)

Veiligheid
Verkeersveiligheid

Letselslachtoffers

Leefomgeving
Broeikasgassen

Uitstoot (tonnen)

13.424

12.054

-€ 11

-€ 10

Luchtkwaliteit

Uitstoot (kg)

10.136

11.506

€3

-€ 3

Geluidsbelasting

Aantal gehinderden

142

-34

€6

€ 10

Natuur

--

-

Landschap

--

0/+

--/-

0

-

0

-/0

-/0

Bodem en (grond)water

-

-/0

Barrièrewerking

+

++

€ 1.859

€ 1.587

Cultuurhistorie
Recreatie
Archeologie

Totaal baten

Kosten
Investeringskosten

Euro (in mln)

-€ 949

-€ 1.095

-€ 708

-€ 817

Apparaatskosten

Euro (in mln)

-€ 33

-€ 50

-€ 25

-€ 37

Vermeden investeringen

Euro (in mln)

€0

€0

€0

€0

Beheer- en Onderhoud

Euro (in mln)

-€ 18

-€ 28

-€ 227

-€ 349

-€ 960

-€ 1.203

€ 899

€ 384

1,9

1,3

Totaal Kosten

Uitkomst MKBA
Saldo van kosten & baten

NCW* (in mln)

Baten/Kostenverhouding

Verhoudingsgetal

* VVU: voertuigverliesuren; *NCW: netto contante waarde
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4.7

Vergelijking uitkomsten MKBA met eerdere studies
Voor de RijnlandRoute zijn de afgelopen jaren meerdere MKBA’s uitgevoerd. Ten behoeve van de
trechtering van het aantal alternatieven voor de RijnlandRoute is in 2007 door DHV in opdracht van
de provincie Zuid-Holland een MKBA opgesteld. Daarnaast is in het kader van de Integrale
Benadering Holland Rijnland in 2009 ook een MKBA voor de RijnlandRoute opgesteld.
MKBA RijnlandRoute - Studie 2007 / 2008
In oktober 2007 is de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) RijnlandRoute verschenen.
Dit rapport is door DHV opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van
de behandeling door de colleges en twee second opinions zijn een aantal vraagpunten naar voren
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gekomen. Dit heeft geleid tot een herziene MKBA die in mei 2008 verschenen is .
In desbetreffende MKBA is geen saldo van kosten en baten, of een baten-/kostenverhouding
opgenomen. De alternatieven die in grote lijnen vergelijkbaar zijn met Zoeken naar Balans hebben
een contante waarde van -300 à -410 miljoen Euro voor de kosten en een contante waarde van
330 à 370 miljoen Euro voor de baten. Een baten-/kostenverhouding is niet opgenomen maar kan
hier wel uit herleid worden. Deze varieert tussen 0,9 en 1,1. De Churchill Avenue, of een alternatief
dat hiermee enige overeenkomsten vertoont, is in de studie niet onderzocht.
De voorliggende MKBA heeft beduidend hogere scores. Voor zover kan worden nagegaan is dit
vooral een gevolg van de beduidend hogere reistijdwinsten in deze MKBA. In de studie van DHV
zijn uitsluitend de reistijdwinsten in de spitsperiodes bepaald, terwijl in deze MKBA alle
reistijdwinsten tot uiting komen. Tabel 4.5 en 4.6 hiervoor laten zien dat juist het merendeel van de
reistijdwinsten buiten de spitsuren gerealiseerd. Gedurende de gehele dag profiteert het verkeer
van een betere doorstroming. Daarbij zijn in de studie van DHV de indirecte en de externe effecten
niet gewaardeerd. De MKBA-resultaten hiervoor laten zien dat ook op deze punten substantiële
baten resulteren.
MKBA RijnlandRoute - Studie 2009
In opdracht van het Projectteam Integrale Benadering Holland Rijnland is door RIGO in 2009 een
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KKBA van de RijnlandRoute opgesteld .
In deze MKBA zijn (voorlopers) van de huidige alternatieven Zoeken naar Balans en Churchill
Avenue onderzocht. Voor Zoeken naar Balansvarianten resulteert een baten-/kostenverhouding
van 0,3 à 0,4 en voor de Churchill Avenuevarianten een baten-/kostenverhouding van 0,2 à 0,3.
Zowel in vergelijking met de studie van DHV als voorliggende studie betreft het (zeer) lage scores.
In de analyses van RIGO valt met name op dat de reistijdwinsten zeer beperkt zijn ten opzichte van
de huidige analyses. De reistijdwinsten bedragen circa 110 à 130 miljoen Euro voor de Zoeken
naar Balansvarianten (tegenover 1.362 miljoen Euro in deze studie) en 75 à 105 miljoen Euro voor
de Churchill Avenuevarianten (tegenover 1.148 miljoen Euro in deze studie).
Deze verschillen kunnen deels verklaard worden uit de toegepaste systematiek. RIGO laat de
baten na 2040 constant. In deze studie groeien de baten door na 2040, zie ook de toelichting op de
bepaling van de reistijdbaten na 2040 hiervoor. Dit verklaart echter niet het volledige verschil. Deels
zit het verschil ook in een betere benadering van de reistijdeffecten ten opzichte van de studie van
18

19

40

DHV (mei 2008), RijnlandRoute – Structurerend element in de AS Leiden Katwijk – Maatschappelijke kostenbatenanalyse.
RIGO (2009), KKBA van de RijnlandRoute – Conceptrapport OEI bij MIT-planstudies.
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RIGO uit 2009. Navraag bij RIGO en Goudappel Coffeng (uitvoerder van de
vervoerwaardeberekeningen voor de Integrale Benadering Holland Rijnland) heeft geleerd dat er
destijds grote vraagtekens waren bij de plausibiliteit van de modeluitkomsten buiten het directe
invloedsgebied van de RijnlandRoute. Destijds is (noodgedwongen) besloten om de
reistijdverschillen alleen mee te nemen van het studiegebied en een cirkel van zo'n 15 kilometer
daaromheen. Dit betekende bijvoorbeeld dat een groot deel van de reistijdwinsten op noordzuidrelaties niet werden meegenomen. Ook binnen het invloedsgebied zijn nog correcties
uitgevoerd waar cijfers niet plausibel oogden. Voor voorliggende studie was er sprake van
plausibele verkeersgegevens en hoefden dergelijke correcties niet te worden uitgevoerd.
Voorliggende studie geeft daarmee naar verwachting een beduidend beter beeld van de
reistijdeffecten dan de studie van RIGO.
Daarnaast wordt het verschil verklaard doordat de verkeersveiligheidsbaten in deze studie
beduidend hoger zijn. Daarnaast worden in deze studie indirecte effecten opgenomen en in de
studie van RIGO niet.

4.8

Uitkomsten gevoeligheidsanalyses
De uitkomsten van de MKBA zijn nader getoetst in drie gevoeligheidsanalyses:
•

In lijn met de richtlijnen voor MKBA’s zijn de maatschappelijke kosten en baten ook inzichtelijk
gemaakt voor een laag economisch groeiscenario (het zogenaamde RC-scenario).

•

De uitkomsten hiervoor zijn, conform de richtlijnen, gebaseerd op de uitkomsten van
berekeningen met een statisch verkeersmodel. Deze berekeningen liggen ook ten grondslag
aan de planMER. In de verkeersstudies voor de RijnlandRoute zijn aanvullend berekeningen
gemaakt met een dynamisch verkeersmodel om beter zicht te krijgen in de veranderingen in
reistijden en de doorstroming van verkeer op aansluitingen. In een gevoeligheidsanalyse zijn de
uitkomsten uit de statische modelberekeningen ‘verrijkt’ met de effecten uit de dynamische
modelberekeningen om een zo goed mogelijk totaalbeeld te schetsen van de reistijdeffecten.

•

De uitkomsten hiervoor zijn gebaseerd op ingebruikname van de RijnlandRoute in 2020. In een
gevoeligheidsanalyse is getoetst wat het effect is van een ingebruikname in 2025.

Gevoeligheidsanalyse lager economisch groeiscenario
De verkeersstudies voor de RijnlandRoute, en daarmee studies als de plan-MER, de REES en
voorliggende MKBA, gaan uit van het European Coordination-scenario. Dit betreft een relatief hoog
groeiscenario voor wat betreft de demografische en economische ontwikkeling van Nederland. De
baten zijn in dit alternatief relatief hoog omdat wordt uitgegaan van een ‘voorspoedige’ ontwikkeling
van Holland Rijnland en de rest van Nederland de komende jaren.
Deze benadering is gebruikelijk in grote infrastructuurprojecten, maar tegelijkertijd schrijven de
MKBA-richtlijnen ook voor om de maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk te maken voor een
laag scenario. Door het gebruik van twee of meer scenario’s worden belangrijke onzekerheden en
daaraan verbonden risico’s in termen van maatschappelijke kosten en baten expliciet gemaakt.
Immers in een minder voorspoedige economische ontwikkeling zal ook de mobiliteitsvraag minder
snel toenemen en worden ook de effecten van de RijnlandRoute geringer.
In deze studie zijn derhalve ook de maatschappelijke baten bepaald tegen de achtergrond van het
Regional Communities (RC)-scenario; het laagste van vier groeiscenario die de planbureaus
hanteren. Het is gangbaar in MKBA’s voor rijksprojecten om de effecten ook tegen dit
achtergrondscenario te beschouwen. Met de uitgevoerde gevoeligheidsanalyse voor het RCscenario, in aanvulling op de basisberekeningen, wordt daarmee de bandbreedte van
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maatschappelijke kosten en baten bij een verschillende toekomstige ontwikkeling inzichtelijk
gemaakt.
Aan deze gevoeligheidsanalyse is als volgt invulling gegeven. Voor de RijnlandRoute zijn geen
verkeersberekeningen voor een ander groeiscenario uitgevoerd. Derhalve is ervoor geopteerd de
uitkomsten van de voorliggende MKBA af te schalen op basis van de verhouding tussen RC en GE
in andere recent uitgevoerde MKBA’s. Daarbij is met name gekeken naar de reistijdeffecten in het
RC en GE scenario van de MKBA Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Dit project lijkt in een aantal
opzichten op de Rijnlandroute. De NWO is net als de Rijnlandroute een nieuwe verbinding tussen
twee snelwegen en lost daarmee dus niet alleen een deel congestie op, maar levert ook een
daadwerkelijk snellere verbinding op. Uit de MKBA NWO kwam naar voren dat de
bereikbaarheidsbaten in het RC scenario circa 1/3 zijn van die in het GE-scenario. Deze
verhouding is ook toegepast voor de Rijnlandroute.
Naast afschaling van de reistijdwinsten, zijn ook de groeicijfers aangepast. In het RC scenario is er
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een jaarlijks negatieve groei van -0,2% in autokilometers en -3,5% in congestie gehanteerd .
Tevens zijn de kengetallen aangepast aan het RC scenario.
De uitkomsten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Als de uitkomsten worden vergeleken valt op
dat in het RC-scenario voor beide projectalternatieven geldt dat de maatschappelijke baten niet
opwegen tegen de maatschappelijke kosten. De onderlinge verhouding blijft gelijk, Zoeken naar
Balans scoort beter dan Churchill Avenue.
Tabel 4.23 Uitkomsten MKBA RijnlandRoute in RC scenario (bedragen in mln Euro en in prijspeil 2012)

Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

ZnB

CA

Bereikbaarheid
Reistijdwinst

Aantal uren (in mln)

2,1

1,8

€ 476

€ 413

Reisbetrouwbaarheid

Afname VVU* (in mln)

1,6

1,4

€ 64

€ 56

++

+

Robuustheid
Variabele reiskosten

Euro (in mln)

-€ 3,4

-€ 2,5

-€ 42

-€ 30

Accijnsinkomsten

Euro (in mln)

€ 3,8

€ 2,7

€ 41

€ 29

0/-

--

Effecten tijdens realisatie

€ 4,4

€ 3,8

€ 54

€ 47

-8

-10

€ 32

€ 41

Plaatsgebonden risico

0

0

Groepsgebonden risico

+

0

Indirecte effecten

Euro (in mln)

Veiligheid
Verkeersveiligheid

Letselslachtoffers

Leefomgeving

20

42

Broeikasgassen

Uitstoot (tonnen)

13.411

12.042

-€ 9

-€ 8

Luchtkwaliteit

Uitstoot (kg)

10.126

11.495

€3

-€ 3

KiM (2009) Memo Baten transportinfrastructuur na 2020, 12 november 2009.
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Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

ZnB

CA

142

-34

€6

€ 10

Natuur

--

-

Landschap

--

0/+

--/-

0

-

0

-/0

-/0

Bodem en (grond)water

-

-/0

Barrièrewerking

+

++

€ 625

€ 555

Geluidsbelasting

Aantal gehinderden

Cultuurhistorie
Recreatie
Archeologie

Totaal baten

Kosten
Investeringskosten

Euro (in mln)

-€ 949

-€ 1.095

-€ 708

-€ 817

Apparaatskosten

Euro (in mln)

-€ 33

-€ 50

-€ 25

-€ 37

Vermeden investeringen

Euro (in mln)

€0

€0

€0

€0

Beheer- en Onderhoud

Euro (in mln)

-€ 18

-€ 28

-€ 227

-€ 349

-€ 960

-€ 1.203

-€ 335

-€ 649

0,7

0,5

Totaal Kosten

Uitkomst MKBA
Saldo van kosten & baten

NCW* (in mln)

Baten/Kostenverhouding

Verhoudingsgetal

* VVU: voertuigverliesuren; *NCW: netto contante waarde

Gevoeligheidsanalyse correctie reistijden op basis van inzichten dynamisch verkeersmodel
De RijnlandRoute heeft een grote invloed op de reistijden in en rond Holland Rijnland. Daarbij zijn
de effecten op reistijden in deze MKBA (in lijn met MKBA’s van vergelijkbare projecten) de grootste
baten van het project.
De basisberekeningen hiervoor zijn uitgevoerd op basis van berekeningen met de statische
verkeermodellen RVMK en NRM. In statische modellen wordt het verkeer (al dan niet iteratief) voor
de gehele (spits)periode aan het netwerk toegedeeld, waarna intensiteiten en snelheden per
wegvak worden berekend. Hierbij wordt wel rekening gehouden met directe vertragingen
(reistijdverliezen) als gevolg van capaciteitsproblemen, maar niet met ‘indirecte’ effecten zoals
wachtrijvorming en blokkades. Dit betekent dat in een statisch model de berekende reistijden
onnauwkeuriger worden op het moment dat aanzienlijke congestie (wachtrijvorming) optreedt.
Zeker in projecten die een stedelijk verkeersprobleem aanpakken, zoals de RijnlandRoute, leidt dit
tot een onderschatting van de reistijdwinsten.
Reistijden kunnen correcter worden berekend met zogenaamde dynamische verkeersmodellen. In
deze modellen wordt het verkeer in (tijd)stappen aan het netwerk toegedeeld en kan wel rekening
gehouden worden met wachtrijvorming en daaruit voortvloeiende verliestijden. Gezien het
detailniveau van deze methoden is het (nog) niet mogelijk om dit voor grote stedelijke gebieden uit
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te voeren. Voor een MKBA is dit echter wel noodzakelijk omdat in een MKBA alle reistijdeffecten
van een project tot uiting komen, niet alleen de effecten in de directe omgeving van het project.
Tegen deze achtergrond zijn de reistijdeffecten hiervoor bepaald op basis van de statische
modeluitkomsten. Daarbij is dit ook voorgeschreven in de MKBA-richtlijnen. In de vorm van een
gevoeligheidsanalyse is getracht de uitkomsten van de statische modelberekeningen te ‘verrijken’
met de additionele reistijdeffecten zoals deze uit de dynamische berekeningen volgen.
Op verzoek van Ecorys en de provincie Zuid-Holland heeft Goudappel Coffeng geprobeerd een
inschatting te maken van de onderschatting van de reistijdeffecten in de statische
modelberekeningen. Goudappel Coffeng concludeert op basis van expert opinion dat het aantal
voertuigverliesuren in de referentiesituatie met circa 25 procent lijkt te worden onderschat in de
statische modelberekeningen.
Op basis van dit percentage heeft Ecorys de reistijdwinsten en de betrouwbaarheidseffecten in de
basisberekeningen aangepast. Verondersteld is dat de reistijdbaten als gevolg van verminderde
congestie in de basisberekeningen met 25 procent onderschat zijn. Tabel 2.4 laat de resulterende
uitkomsten zien. De tabel laat zien dat als gevolg van deze correctie de baten-kostenverhouding
voor Zoeken naar Balans toeneemt van 1,9 naar 2,3 en de baten-kostenverhouding van Churchill
Avenue van 1,3 naar 1,6.
Tabel 4.24 Uitkomsten MKBA bij correctie reistijden (bedragen in mln Euro en in prijspeil 2012)

Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

ZnB

CA

Bereikbaarheid
Reistijdwinst

Aantal uren (in mln)

3,8

3,3

€ 1.650

€ 1.389

Reisbetrouwbaarheid

Afname VVU* (in mln)

2,9

2,6

€ 359

€ 312

++

+

Robuustheid
Variabele reiskosten

Euro (in mln)

-€ 3,5

-€ 2,5

-€ 53

-€ 38

Accijnsinkomsten

Euro (in mln)

€ 3,9

€ 2,8

€ 61

€ 43

0/-

--

Effecten tijdens realisatie

€ 9,1

€ 7,8

€ 202

€ 171

-8

-10

€ 37

€ 48

Plaatsgebonden risico

0

0

Groepsgebonden risico

+

0

Indirecte effecten

Euro (in mln)

Veiligheid
Verkeersveiligheid

Letselslachtoffers

Leefomgeving
Broeikasgassen

Uitstoot (tonnen)

13.424

12.054

-€ 11

-€ 10

Luchtkwaliteit

Uitstoot (kg)

10.136

11.506

€3

-€ 3

Geluidsbelasting

Aantal gehinderden

142

-34

€6

€ 10

Natuur

--

-

Landschap

--

0/+

--/-

0

Cultuurhistorie
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Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

ZnB

CA

-

0

-/0

-/0

Bodem en (grond)water

-

-/0

Barrièrewerking

+

++

€ 2.254

€ 1.922

Recreatie
Archeologie

Totaal baten

Kosten
Investeringskosten

Euro (in mln)

-€ 949

-€ 1.095

-€ 708

-€ 817

Apparaatskosten

Euro (in mln)

-€ 33

-€ 50

-€ 25

-€ 37

Vermeden investeringen

Euro (in mln)

€0

€0

€0

€0

Beheer- en Onderhoud

Euro (in mln)

-€ 18

-€ 28

-€ 227

-€ 349

-€ 960

-€ 1.203

€ 1.294

€ 719

2,3

1,6

Totaal Kosten

Uitkomst MKBA
Saldo van kosten & baten

NCW* (in mln)

Baten/Kostenverhouding

Verhoudingsgetal

* VVU: voertuigverliesuren; *NCW: netto contante waarde

Gevoeligheidsanalyse ingebruikname RijnlandRoute in 2025
Uitgangspunt in deze studie is een ingebruikname van de RijnlandRoute in 2020. Hier is mede voor
gekozen om aansluiting te zoeken in de parallel aan deze studie uitgevoerde MKBA voor het HOVnetwerk Hollands Midden. Het is echter niet uit te sluiten dat de RijnlandRoute op een later moment
in gebruik wordt genomen. In een gevoeligheidsanalyse zijn daarom de maatschappelijke kosten
en baten van ingebruikname in 2025 bepaald.
Aan deze gevoeligheidsanalyse in invulling gegeven door de te veronderstellen dat de baten niet in
2020 maar in 2025 starten. Er zijn geen aanvullende modelberekeningen uitgevoerd. Voor wat
betreft de realisatie is een periode van 2018 tot en met 2024 verondersteld.
De uitkomsten zijn in onderstaande tabel opgenomen. Als de uitkomsten worden vergeleken valt op
dat uitstel van investeringen tot een nagenoeg gelijk saldo van kosten en baten leidt. De
baten/kosten verhouding valt licht hoger uit bij uitstel van investeringen.
Tabel 4.25 Uitkomsten MKBA bij ingebruikname in 2025 (bedragen in mln Euro en in prijspeil 2012)

Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

ZnB

CA

€ 1.171

€ 985

€ 249

€ 216

Bereikbaarheid
Reistijdwinst

Aantal uren (in mln)

Reisbetrouwbaarheid

Afname VVU* (in mln)
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Projecteffect

Eenheid

Projecteffecten in zichtjaar

Contante waarde over

2020

zichtperiode (100 jaar)

Verschil met nulalternatief

Verschil met nulalternatief

ZnB

CA

Robuustheid

ZnB

CA

++

+

Variabele reiskosten

Euro (in mln)

-€ 42

-€ 30

Accijnsinkomsten

Euro (in mln)

€ 49

€ 35

0/-

--

Euro (in mln)

€ 143

€ 121

Letselslachtoffers

€ 29

€ 38

Plaatsgebonden risico

0

0

Groepsgebonden risico

+

0

Uitstoot (tonnen)

-€ 9

-€ 8

Luchtkwaliteit

Uitstoot (kg)

€3

-€ 2

Geluidsbelasting

Aantal gehinderden

€5

€7

Natuur

--

-

Landschap

--

0/+

--/-

0

-

0

-/0

-/0

Bodem en (grond)water

-

-/0

Barrièrewerking

+

++

€ 1.597

€ 1.361

Effecten tijdens realisatie

Indirecte effecten

Veiligheid
Verkeersveiligheid

Leefomgeving
Broeikasgassen

Cultuurhistorie
Recreatie
Archeologie

Totaal baten

Kosten
Investeringskosten

Euro (in mln)

-€ 949

-€ 1.095

-€ 589

-€ 680

Apparaatskosten

Euro (in mln)

-€ 33

-€ 50

-€ 21

-€ 33

Vermeden investeringen

Euro (in mln)

€0

€0

€0

€0

Euro (in mln)

-€ 18

-€ 28

-€ 174

-€ 266

-€ 784

-€ 979

€ 813

€ 382

2,0

1,4

Beheer- en Onderhoud

Totaal Kosten

Uitkomst MKBA
Saldo van kosten & baten

NCW* (in mln)

Baten/Kostenverhouding

Verhoudingsgetal

* VVU: voertuigverliesuren; *NCW: netto contante waarde
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Conclusies

In dit rapport zijn de maatschappelijke kosten en baten van de RijnlandRoute op een rij gezet.
Hierbij zijn twee alternatieven voor de RijnlandRoute geanalyseerd: het alternatief Zoeken naar
Balans (ZnB) en het alternatief Churchill Avenue (CA).
De resulterende MKBA-tabel laat allereerst zien dat in beide alternatieven de maatschappelijke
baten hoger zijn dan de maatschappelijke kosten. Voor beide alternatieven resulteert een positieve
netto contante waarde en een baten-/kostenverhouding hoger dan 1.
De tabel laat daarnaast zien dat vanuit maatschappelijk-economisch perspectief Zoeken naar
Balans de voorkeur heeft boven Churchill Avenue. Het alternatief Zoeken naar Balans heeft lagere
kosten dan Churchill Avenue en hogere baten. Dit resulteert in een hoger saldo van kosten en
baten en een hogere baten-kostenverhouding. Het saldo van kosten en baten is in Zoeken naar
Balans € 899 mln Euro positief, tegenover € 384 mln Euro in Churchill Avenue. De
baten/kostenverhouding bedraagt 1,9 voor Zoeken naar Balans tegenover 1,3 voor Churchill
Avenue. Let wel, in deze uitkomsten komen de kwalitatief gescoorde effecten niet tot uiting. Bij de
kwalitatief gescoorde effecten komt naar voren dat Zoeken naar Balans duidelijk positiever scoort
dan Churchill Avenue voor wat betreft robuustheid en de effecten tijdens de realisatiefase. Daar
staat tegenover dat Churchill Avenue duidelijk positiever scoort voor wat betreft de effecten op
natuur, landschap en cultuurhistorie.
Uit de tabel komt naar voren dat de reistijdwinsten de belangrijkste baten van de RijnlandRoute
zijn. Dit vindt voor een belangrijk deel zijn oorzaak in het gegeven dat het verkeer niet alleen in de
ochtend- en de avondspits, maar ook in de restdag profiteert van kortere reistijden. In beide
alternatieven wordt de huidige gelijkvloerse oost-westverbinding tussen de A4 en Katwijk
vervangen door een overwegend ongelijkvloerse verbinding. De RijnlandRoute is daarmee meer
dan een infrastructuurproject dat zich vooral richt op het reduceren van congestie. Het project leidt
gedurende de gehele dag tot kortere reistijden in vergelijking met de situatie zonder het project.
Daarbij beperken de effecten zich niet uitsluitend tot de ‘oost-westcorridor’ tussen de A4 en Katwijk.
Een belangrijk verkeerskundig effect is dat door de RijnlandRoute de verbinding over de A44 en
N14 tussen Leiden-West en de A4 wordt ontlast, zodat verkeer ook op deze route beter kan
doorstromen. Het betekent onder meer dat wachttijden op de A44 bij Wassenaar en op de N14
zullen afnemen. Ook deze effecten komen in de tijdwinsten tot uiting.
Het is gebruikelijk om in MKBA’s om door middel van doorrekening van een hoog en een laag
economisch groeiscenario de bandbreedte van de uitkomsten inzichtelijk te maken. Hiermee
worden belangrijke onzekerheden en daaraan verbonden risico’s in termen van maatschappelijke
kosten en baten expliciet gemaakt. De uitkomsten hiervoor geven zicht op de uitkomsten in een
hoog economisch groeiscenario. In een gevoeligheidsanalyse zijn de uitkomsten voor een laag
economisch groeiscenario bepaald. In deze analyse zijn de baten van beide alternatieven
beduidend lager. In een laag economisch groeiscenario worden de baten-kostenverhoudingen
kleiner dan 1. Voor Zoeken naar Balans resulteert een baten-/kostenverhouding van 0,7 en van
Churchill Avenue van 0,5. De onderlinge verhouding tussen beide alternatieven verandert niet in de
uitgevoerde analyses. De robuustheid van de uitkomsten is verder getoetst in een aantal
aanvullende gevoeligheidsanalyses. In alle analyses zijn de gemonetariseerde effecten van Zoeken
naar Balans groter dan van Churchill Avenue.
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Bijlage 1: Methodologie & Kengetallen

In deze bijlage wordt de methodologie en de aannames die ter basis liggen aan de directe effecten
van de MKBA uiteengezet.
Belangrijke input voor de MKBA is, naast de in dit hoofdstuk genoemde richtlijnen van het
Ministerie van I&M, afkomstig uit deelstudies. Diverse notities/rapporten uit de 2e fase MER
RijnlandRoute en de output van het verkeersmodel (RVMK/NRM+dynamisch model) zijn tevens
gebruikt als input voor de MKBA. Daarnaast is gebruik gemaakt van de publicatie Kengetallen voor
MKBA (Rijkswaterstaat Steunpunt Economische Evaluatie).
Directe effecten
De directe effecten die kwantitatief verwerkt zijn in de MKBA zijn op te delen in reistijdeffecten,
betrouwbaarheidsbaten, effecten op ritkosten en accijnsinkomsten. Daarnaast is er een kwalitatieve
inschatting gemaakt van effecten op robuustheid van het netwerk en effecten tijdens realisatie van
de Rijnlandroute. Gezien hier geen kwantitatieve methodologie aan ten grondslag ligt, wordt hier in
deze bijlage verder niet op ingegaan.
GoudappelCoffeng heeft het verkeersmodel (RVMK/NRM+dynamisch model) gedraaid voor de
twee projectalternatieven. Op basis van matrices met reistijden en aantal ritten zijn op het meest
gedesaggregeerde niveau de reistijdwinsten bepaald. De matrices zijn gecorrigeerd voor de
verplaatsingen die plaats vinden ver buiten het studiegebied, deze effecten zijn niet meegenomen
in de berekeningen.
Reistijdeffecten
Op de ontvangen reistijdgegevens wordt dieper in gegaan in bijlage 2. Deze subparagraaf gaat
specifiek in op de waardering van de reistijdeffecten.
Er is bij de reistijdeffecten onderscheid gemaakt naar effecten in de spitsperioden (ochtend- en
avondspits) en effecten tijdens de rest van de dag. De reistijdwinsten in uren voor deze typen
reistijd zijn vermenigvuldigd met de reistijdwaardering. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de
verschillen motieven van de reis; woon-werk, zakelijk, overig en vracht verkeer. Tevens is er een
21

weekendcorrectie toegepast zodat de reistijdeffecten in het weekend bepaald konden worden .
De reistijdwinsten zijn bepaald voor het jaar 2020 op basis van de verschillende type reistijden en
het aantal ritten. Voor de periode na 2020 is er een jaarlijkse groei van 1,0% in autokilometers
22

verondersteld en een groei van 1,4% in congestie voor het GE-scenario . In de
gevoeligheidsanalyse voor het RC-scenario is een negatieve groei aangenomen (respectievelijk 16

0,2% en -3.5%) .
Voor de reistijdwaardering per motief is aangesloten bij de WLO scenario’s Global Economy en
Regional Communities. De waardes in 2020 zijn geactualiseerd naar prijspeil 2012.

21
22

DVS (2010), Memo correctie weekendverkeer in OEI/KBA.
KiM (2009) Memo Baten transportinfrastructuur na 2020, 12 november 2009.
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Tabel 1 Reistijdwaarderingen naar motief in 2020, in Euro per uur (prijspeil 2012)

Woon-werk

Zakelijk

Overig

Vracht

WLO-scenario

Reistijdwaardering (€/uur)

GE

€ 11,43

RC

€ 10,49

GE

€ 39,61

RC

€ 36,33

GE

€ 7,90

RC

€ 7,24

GE

€ 57,14

RC

€ 51,85

Bron: www.rws.nl/see

De reistijdwaardering voor personen en vracht stijgt tot 2040 volgens het GE scenario met 1,5% en
volgens het TM scenario met 1,2% Voor de stijging van de reistijdwaardering na 2040 wordt
dezelfde groei verondersteld.
Betrouwbaarheid van de reistijd
Door een afname in congestie wordt de betrouwbaarheid van een reis vergroot. De
reisbetrouwbaarheid wordt berekend met 25% opslag op de reistijdbaten conform het advies van
het Centraal Planbureau (CPB) . Dit opslagpercentage wordt alleen gebruikt voor dat deel van
reistijdwinsten dat gerelateerd is aan congestievermindering, ofwel de afname in
voertuigverliesuren. Deze voertuigverliesuren zijn aangeleverd door GoudappelCoffeng.
Ritkosten en accijnzen
Door een verandering in het aantal kilometers bij bestaande reizigers en een verhoogd aantal
reizigers in een projectalternatief veranderen de kosten van een rit. Het verschil in aantal
voertuigkilometers ten opzichte van het nulalternatief wordt vermenigvuldigd met de waardering van
variabele ritkosten.
Daarnaast zijn er directe baten in accijnzen. Het verschil in het aantal voertuigkilometers t.o.v. het
nulalternatief wordt vermenigvuldigd met de accijnzen. De ritkosten en accijnzen zijn geactualiseerd
naar prijspeil 2012.
Tabel 2 Variabele ritkosten en accijnzen voor auto en vracht (in eurocent per km), prijspeil 2012
Variabele ritkosten (excl.

Accijnzen

Accijnzen)
Auto

4,14

4,48

Vracht

10,79

15,38

Bronnen: DVS (2011), MKBA-kengetallen voor omgevingskwaliteiten: aanvulling en actualisering; Ecorys (2007)
Effecten aanvullende varianten eindbeeld kilometerprijs; NEA (2004), Factorkosten van het goederenvervoer:
een analyse van de ontwikkeling in de tijd.

Externe effecten
In de MKBA zijn er drie externe effecten gekwantificeerd: luchtkwaliteit, geluid en
verkeersveiligheid.
Luchtkwaliteit en geluid
De effecten op de uitstoot van broeikasgassen en geluidsoverlast zijn kwantitatief bepaald. Een
kwantitatieve inschatting van de effecten van de twee projectalternatieven is aangeleverd door
Tauw. Aan de hand van kengetallen zijn deze effecten gemonetariseerd.
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Tabel 3 Externe kosten emissies in euro’s per uitstoot, prijspeil 2012
Externe kosten emissies in euro's per voertuigkm

2020

2040

CO2

NOx

PM10

SO2

(per ton)

(per kg)

(per kg)

(per kg)

Bibeko

40

9,2

235

18

Bubeko

40

9,2

46

18

Bibeko

70

9,2

235

18

Bubeko

70

9,2

46

18

Bronnen: CE (2008), STREAM; IMPACT (2008), Handbook on estimation of external costs in the transport
sector; CE (2008), Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Tabel 4 Externe kosten geluid in euro’s per gehinderde, prijspeil 2012
Externe kosten geluidsbelasting in euro’s per gehinderde

< 55 dB

55 – 65 dB

66 – 75 dB

> 75 dB

40

9,2

235

18

40

9,2

46

18

Bron: CE en VU, De prijs van een reis, 2004, p.77; aanpassing prijspeil door Ecorys

Verkeersveiligheid
Als gevolg van het project kan er indirect een veiligheidseffect optreden, bijvoorbeeld doordat het
aantal voertuigkilometers toeneemt (afneemt), waardoor het aantal ongevallen toeneemt (afneemt).
Het gevolg van de verandering in (het patroon van het) vervoer is een verandering in het aantal
verkeersdoden en ziekenhuisgewonden.
De effecten van de twee projectalternatieven voor de Rijnlandroute op de verkeersveiligheid zijn
aangeleverd door GoudappelCoffeng. Aan de hand van kengetallen zijn deze effecten
gemonetariseerd.
Tabel 5 Externe kosten verkeersveiligheid in euro’s per gewonde / dode, prijspeil 2012
Externe kosten verkeersveiligheid in euro’s
Gewonde

€ 2.760.688

Dode

€ 283.824

Bron: DVS (2011), MKBA-kengetallen voor omgevingskwaliteiten: aanvulling en actualisering; aanpassing
prijspeil door Ecorys
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Bijlage 2: Toelichting verkeersberekeningen

Verkeersmodel
De verkeersberekeningen die ten grondslag liggen aan zijn de MKBA zijn uitgevoerd door
Goudappel Coffeng. Om de verkeerseffecten van de RijnlandRoute in beeld te brengen is gebruik
gemaakt van een combinatie van twee verkeersmodellen, waarbij het RVMK als basis dient en het
23

NRM voor de is gebruikt om bovenregionale verkeerseffecten in kaart te brengen .
Er is gebruik gemaakt van de meest actuele versies van beide modellen (NRM2011 d.d. oktober
2011; RVMK versie 2.2 d.d. maart 2011). Het NRM is gebruikt voor de bepaling van het
doorgaande verkeer in het studiegebied per alternatief, de bovenregionale distributie- en ‘modal
split’-effecten per alternatief en het groeipercentage van het verkeer tussen 2020 en 2030. Deze
effecten per alternatief zijn vervolgens overgehaald naar de RVMK. Met het RVMK zijn vervolgens
de tracéalternatieven en varianten doorgerekend.
Verplaatsingen en reistijden voor het autoverkeer
Voor de referentie en de twee alternatieven (Zoeken naar Balans en Churchill Avenue) zijn
verschillende HB-matrices gemaakt om het aantal verplaatsingen (ritten) voor het autoverkeer
inzichtelijk te maken. Met deze HB-matrices is ook de motiefverdeling voor het autoverkeer in beeld
te brengen. Er zijn twaalf matrices gemaakt voor vier motieven (woon-werk, zakelijk, overig en
vracht) en drie dagdelen (ochtendspits, avondspits en restdag).
Voor alle twaalf matrices zijn door Goudappel Coffeng de volgende handelingen verricht. Eerst zijn
de reistijden in het verkeersmodel bepaald voor alle HB-paren (reistijden HB-matrix). Hierbij is
zowel in de spitsperioden als in de restdagperiode (en voor alle motieven) een
capaciteitsafhankelijketoedeling met kruispuntmodellering gebruikt om rekening te houden met
vertraging op kruispunten en wegvakken. Om deze toedeling in de restdagperiode te kunnen
uitvoeren, is de 20-uursmatrix van de restdagperiode gecorrigeerd tot een 2-uursmatrix conform de
in het NRM hiervoor gebruikte factoren.
Deze reistijden HB-matrix is vervolgens vermenigvuldigd met de verplaatsingen HB-matrix. Het
resultaat is een gewogen reistijden HB-matrix. Vervolgens is deze gewogen matrix gecomprimeerd
conform de gehanteerd gebiedsindeling (zie tabel 1). Tot slot wordt deze gecomprimeerde
gewogen reistijden HB-matrix gedeeld door de gecomprimeerde verplaatsingen HB-matrix. Het
resultaat is een gecomprimeerde reistijden HB-matrix.
De gehanteerde methode om binnen het verkeersmodel de reistijden te bepalen is identiek aan de
manier waarop Goudappel Coffeng gegevens heeft aangeleverd voor de kosten-batenanalyse van
24

de RijnlandRoute uit 2009, uitgevoerd door RIGO . Zowel in de spitsperioden als in de
restdagperiode is rekening gehouden met vertragingen op kruispunten en wegvakken. Hiervoor zijn
voor beide studies specifieke toedelingen (capaciteitsafhankelijk met kruispuntmodellering)
uitgevoerd.

23

24

Voor een nadere beschrijving van de verkeersmodellen wordt verwezen naar: Goudappel Coffeng (2012), 2e fase MER
RijnlandRoute, Achtergrondrapport verkeer en Bijlagenboek, Concept tbv projectgroep 22 maart 2012, versie 19 maart
2012.
RIGO (2009), KKBA van de RijnlandRoute – Conceptrapport OEI bij MIT-planstudies.
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Echter, de input (matrices en netwerken) zijn verschillend. Voor de verkeersberekeningen in deze
studie is uitgegaan van de meeste recente inzichten en er zijn enkele optimalisatieslagen
uitgevoerd door Goudappel Coffeng. Ook is gebruik gemaakt van het nieuwste NRM (NRM 2012)
voor het bepalen van de modal split en de distributie-effecten tussen de verschillende varianten.
Tevens wordt opgemerkt dat voor de verkeersberekeningen in deze studie door Goudappel
Coffeng is gewerkt met een nieuwere versie van OmniTRANS. Deze versie maakt gebruik van een
verbeterde (nauwkeurigere) kruispuntmodellering.
Voertuigverliesuren en de voertuigkilometers
Voor de voertuigverliesuren en de voertuigkilometers zijn geen HB-matrices gemaakt. Deze data is
door Gouappel Coffeng bepaald op netwerkniveau. De hiervoor gebruikt selectie van links is in
figuur 1 met rood weergegeven voor de referentie. In de ‘Zoeken naar Balans’- en de ‘Churchill
Avenue’-variant zijn respectievelijk de Rijnlandroute en de Churchill Avenuetunnel ook opgenomen
in de selectie.
De voertuigverliesuren en de voertuigkilometers zijn bepaald voor vier motieven (woonwerk,
zakelijk, overig en vracht) en drie dagdelen (ochtendspits, avondspits en restdag). Ook is bij de
voertuigverliesuren en de voertuigkilometers onderscheid gemaakt naar hoofdwegennet (HWN) en
onderliggend wegennet (OWN). In figuur 1 (referentie) is de selectie van links die behoren bij het
HWN, weergegeven met rood (de overig links maken deel uit van het OWN).
Deze selectie is gebaseerd op linktype. Alle links die een linktype hebben met een snelheid van 80
km/h en hoger zijn opgenomen in de selectie van het HWN, evenals enkele links met een 70 km/h
linktype. In de ‘Zoeken naar Balans’- en de ‘Churchill Avenue’- variant zijn respectievelijk de
Rijnlandroute en de Churchill Avenue-tunnel ook opgenomen in de selectie van het HWN.
Bij de voertuigkilometers is voor elke link het aantal voertuigen (behorende bij de toedeling van het
betreffende motief en dagdeel) vermenigvuldigd met de lengte van de link. Vervolgens zijn de
resultaten van alle links met hetzelfde linktype gesommeerd. Ten slotte zijn de resultaten van de
linktypes behorende bij het HWN, gesommeerd, evenals de resultaten van de linktypes behorende
bij het OWN.
Voor de voertuigverliesuren is de reistijd per link bepaald. Hierbij is zowel in de spitsperioden als de
restdagperiode (en voor alle motieven) een capaciteitsafhankelijke toedeling met
kruispuntmodellering gebruikt om rekening te houden met vertraging op kruispunten en wegvakken.
Om deze toedeling in de restdagperiode te kunnen uitvoeren, is de 20-uursmatrix van de
restdagperiode teruggebracht tot een 2-uursmatrix conform de in het NRM hiervoor gebruikte
factoren (deze 2-uursmatrix is niet uitgeleverd).
Daarna is voor elke link het verschil bepaald tussen de berekende reistijd en de reistijd conform de
wettelijke snelheden zonder enige vertraging. Dit verschil (het aantal verliesuren) is per link
vermenigvuldigd met het aantal voertuigen (behorende bij de toedeling van het betreffende motief
en dagdeel). Vervolgens zijn de resultaten van alle links met hetzelfde linktype gesommeerd. Ten
slotte zijn de resultaten van de linktypes behorende bij het HWN gesommeerd, evenals de
resultaten van de linktypes behorende bij het OWN.
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Tabel 1 Gebiedsindeling

Figuur 1 Selectie links (rood) voor voertuigkilometers en voertuigverliesuren
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