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1. AUe onderzochte varianten kennen hogere maatschappeUjke kosten dan de
berekende baten.
De batenkostenverhouding varieert van 0,4 tot 0,9. De variant met een 'lage
brug en een aquaduct' scoort van de vier varianten relatief het best. Hier zijn de
netto contant gemaakte kosten zo'n € 200 min. en mag ca. € 150 min. aan kwantitatieve baten worden verwacht bij een gemiddeld groeiscenario. Het negatieve
saldo is een kleine € 50 min. De kwaUtatieve baten kunnen dit saldo nog verbeteren.
Het is belangrijk te realiseren dat de uitkomst van een MKBA wat anders is dan
een uitspraak over de financierbaarheid. Een MKBA-saldo van € O betekent dus
dat een investering geen maatschappeUjk rendement heeft.
Tabel: Samenvatting uitkomsten MKBA in € min, prijspeil 2017, incl. BTW en in

Investeringskosten
Beheer- en onderhoudskosten
Totale kosten
Totale baten
(Kwantitatief)
Netto contante
waarde
Baten/kosten

Hoge brug
met dijk
€277
€58

Tunnel en
lage brug
€229
€48

Naviduct en
spuisluis
€323
€68

Lage brug en
aquaduct
€162
€34

€335
€134-176

€277
€134-176

€391
€155-199

€196
€134-176

-/- €201-160

-/- €143-101

-/- €228-191

-/- €62-21

0,4 tot 0,5

0,5 tot 0,6

0,4 tot 0,5

0,7 tot 0,9
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2. De voordelen van de verkeersverbinding over de Baai van Van Eesteren
komen vooral bedrijven uit de provincie Noord-Holland ten goede.
Relatief veel vrachtverkeer van Noord-Holland kan door de verkeersverbinding
eerder bij afnemers zijn, die deels in Flevoland en deels in andere provincies in
Noord-Nederland en Duitsland liggen. Het verkeer dat door provincie Flevoland
rijdt, genereert geen baten voor Flevoland. De specifieke baten voor Flevoland
komen bij inwoners van Flevoland die (gaan) werken in Noord-Holland en werkgevers (waaronder Flevokust) die werknemers en vracht uit Noord-HoUand krijgen. De verkorting van de route leidt ertoe dat de 'catchment area' van Flevokust dieper Noord-Holland in komt te Uggen.
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3. Er is op dit moment geen zicht op (co-) financiering van rijkszijde.
Voor het Rijk is het belangrijk dat projecten een oplossing bieden voor knelpunten die opgenomen
zijn in de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) en een bijdrage leveren aan de versterking
van de concurrentiekracht van de economische centra. De verkeersverbinding over de Baai van Van
Eesteren komt niet voor in de NMCA en draagt minimaal bij aan het versterken van de concurrentiekracht van de economische centra. De Houtribsluizen komen in deze NMCA wel als toekomstig
(2040 tot 2050) knelpunt voor de scheepvaart naar voren.
4. De kosten-batenverhouding kan op termijn verbeteren.
Het conceptrapport bevat ook een gevoeligheidsanalyse waarbij is gekeken naar de toename van
verkeersintensiteiten door verdere completering van de N23 en de doorontwikkeUng van Lelystad
Airport en naar de toename van het scheepvaartverkeer door de Houtribsluizen. Met de kanttekening dat hierbij gebruik is gemaakt van inmiddels gebleken erg hoge cijfers voor de ontwikkeUng
van intensiteiten, zou de goedkoopste variant mogeUjk op termijn een positieve MKB-score kunnen
halen. Samen met het in het vorige argument genoemde mogeUjk toekomstig knelpunt voor het
scheepvaartverkeer bij de Houtribsluizen, kan dit aanleiding zijn het onderzoek over 5 tot 10 jaar
te actuaUseren. Wij zullen de verkeersintensiteiten op de N302 en de wachttijden voor scheepvaartverkeer bij de Houtribsluizen monitoren en op basis daarvan op termijn eventueel besluiten
het haalbaarheidsonderzoek te actuaUseren.
Wij zullen in bestuurUjke contacten met de partners langs de corridor van Alkmaar tot Zwolle en
het rijk het rapport benutten om kansen te identificeren om de verhouding tussen maatschappelijke opbrengsten en kosten te verbeteren, zodat mogelijk op termijn de verkeersverbinding alsnog
kan worden gereaUseerd.
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Samenvatting

De provincie Flevoland heeft al meerdere jaren de ambitie om een doorgaande provinciale weg
(N23) aan te leggen die de provincie beter verbindt met Noord-Holland. Een centraal onderdeel
van de N23 is de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Deze weg kent momenteel ter hoogte
van de Baai van Van Eesteren bij Lelystad een knik waardoor hij niet optimaal in Lelystad op het
wegennet aantakt. Als gevolg hiervan moet veel verkeer een omweg maken. Een kortsluiting van
de baai van Van Eesteren (i.e. een nieuwe oeververbinding) voorkomt dit.
Voor deze kortsluiting zijn vier varianten ontwikkeld:


een hoge brug met dijk;



een tunnel met lage brug;



het naviduct en spuisluis;



lage brug en aquaduct.

De provincie Flevoland heeft vijf onderzoeksvragen geformuleerd:


Is er reden om aan te nemen dat de kosten van de varianten sterk zullen afwijken van de
eerdere ramingen?



Welke en hoeveel (maatschappelijke) kosten en baten levert een verbinding over de Baai van
Van Eesteren globaal op?



Is er reden om de keuze van de voorkeursvariant aan te passen?



Hoe verhouden de kosten van de voorkeursvariant zich tot de (maatschappelijke) baten?



Zijn er mogelijkheden de kosten-batenverhouding significant te verbeteren?

In deze maatschappelijke kosten-batenanalyse zijn de varianten getoetst op hun effecten om zo
inzichtelijk te maken wat de bijdrage aan de welvaart kan zijn.
De investeringskosten van de varianten variëren van € 275 mln. tot € 547 mln. De investeringskosten en de kosten voor beheer en onderhoud, zijn netto contant gemaakt door ze in de tijd uit te
zetten en te verdisconteren naar 2017. Dan variëren de maatschappelijke kosten van € 196 mln.
voor de variant lage brug met het aquaduct tot € 391 mln. voor het naviduct en de spuisluis.
De belangrijkste baten zijn:


lagere reistijd voor het wegverkeer (waaronder het vrachtverkeer);



hogere betrouwbaarheid doordat er geen brugopeningen meer zijn;



lagere kosten voor ritten en accijnzen;



indirecte effecten voor werkgelegenheid;



minder emissies naar het milieu, minder overlast en betere verkeersveiligheid;



kansen voor betere natuurontwikkeling en groei van recreatie door een luwere baai (in drie van
de vier varianten; bij de hoge brugvariant treedt dit effect beperkt op);



inkorting van de vaarweg Amsterdam – Lemmer bij de variant met het naviduct. Dit levert
reistijdbaten voor de scheepvaart op. Het kan ten nadele van Flevokust gaan omdat de
vaarweg verder van de haven komt te liggen.

Drie van de vier varianten leveren bij een laag groeiscenario € 134 mln. en bij een hoog
groeiscenario € 176 mln. maatschappelijke baten. De variant met het naviduct en verlegging van de
vaargeul levert nog € 20 - 24 mln. extra baten aan reistijdwinst voor de scheepvaart. Bij deze
berekende baten zijn de kwalitatieve baten niet inbegrepen. Drie van de vier varianten maken het
water luwer en bieden goede kansen voor natuurontwikkeling en recreatie. De variant met de hoge
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brug leidt minder tot een luwere baai dan de andere drie varianten.
Alle vier de varianten kennen hogere maatschappelijke kosten dan de berekende baten. De batenkostenverhouding varieert van 0,4 voor het naviduct tot 0,9 voor de variant lage brug en aquaduct.
De variant met een ´lage brug en een aquaduct´ scoort van de vier varianten relatief het best. Hier
zijn de netto contant gemaakte kosten zo’n € 200 mln. en mag ca. €150 mln. aan kwantitatieve
baten worden verwacht bij een gemiddeld groeiscenario. Het negatieve saldo is een kleine €50 mln.
Daarbij moet bedacht worden de kwalitatieve baten dit saldo kunnen verbeteren.
Uit gevoeligheidsanalyses blijkt dat het versoberen van het ontwerp naar 2x1 rijstroken op de dijk
en de kunstwerken in plaats van 2x2 rijstroken de kosten marginaal (maximaal 2,5%) laat dalen. De
realisatie van de volledige N23 van Alkmaar tot Zwolle leidt tot extra vervoersbewegingen over de
Houtribdijk. Op basis van de MKBA voor de gehele N23 (Ecorys, 2008) die uitging van een
inmiddels verouderd verkeersmodel komen aanzienlijk betere baten-kostenverhoudingen. De
voorkeursvariant van lage brug met aquaduct heeft dan een positieve baten-kostenverhouding van
1,2 tot 1,5. Deze uitkomsten dienen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden omdat de
meest recente verkeersstudie lagere verkeersintensiteiten over de Houtribdijk zien dan in 2008 in
de prognose was opgenomen.
De effecten voor Flevoland zijn als volgt:
De voordelen van de kortsluiting komen vooral bedrijven uit de provincie Noord-Holland ten goede.
Relatief veel vrachtverkeer van Noord-Holland kan door de kortsluiting eerder bij afnemers zijn, die
deels in Flevoland en deels in andere provincies in Noord-Nederland en Duitsland liggen. Het
verkeer dat door provincie Flevoland rijdt, genereert geen baten voor Flevoland. De specifieke
baten voor Flevoland komen bij inwoners van Flevoland die (gaan) werken in Noord-Holland en
werkgevers (waaronder Flevokust) die werknemers en vracht uit Noord-Holland krijgen.
Flevokust ligt op een kruispunt van infrastructuur te liggen: de A6, N23 en de hoofdvaarroute
Amsterdamdam – Lemmer en via de Kornwerdersluis naar Harlingen, Duitse havens, Oostzee en
Engeland. Deze goede verbindingen van Flevoland met Noord-Holland, Noord-Nederland en
omringende landen leidt tot logistiek sterk knooppunt, die een draaischijffunctie in de
metropoolregio Amsterdam vervult. De kortsluiting van de N23 leidt ertoe dat de ‘catchment area’
van Flevokust dieper Noord-Holland in komt te liggen. Een deel van de groei van het vrachtverkeer
over de N23 hangt samen met de ontwikkeling van Flevokust. De effecten voor het
scheepvaartverkeer van Flevokust verschilt per variant. De hoge brug kent amper effecten voor de
scheepvaart met uitzondering voor schepen hoger dan 32 meter. De tunnel met brug heeft als
voordeel dat beroeps- en recreatievaart elkaar minder hinderen. Het naviduct heeft de grootste
effecten op de scheepvaart omdat de vaargeul verlegd moet worden. Dat is een kortere route voor
doorgaand scheepvaartverkeer. Voor Flevokust is het een nadeel omdat de afstand tot de
hoofdvaarweg groter wordt. De lage brug met aquaduct heeft ook als voordeel dat beroepsvaart
niet gehinderd wordt door recreatievaart. Containerschepen kunnen onder de lage brug door. De
tien meter doorvaarhoogte kan belemmeringen voor bepaalde type schepen opleveren, wat de
ontwikkelmogelijkheden van Flevokust kan beperken. Een mogelijke oplossing hiervoor is een
beweegbare deel in de lage brugvariant te maken. Deze kan dan incidenteel open als er bijzonder
transport is dat meer hoogte nodig heeft. Een eerste inschatting van kosten is ca. € 6,5 mln.1

1

In DHV (2010). Variantenstudie N23 Kortsluiting Markerwaarddijk – A6 (Tussenrapportage) is een beweegbare brug (2x
van 12 meter hoog) opgenomen voor € 5,6 mln. Als dat gecorrigeerd wordt naar het prijspeil 2017 dan is dat ca. € 6,5 mln.
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Door de kortsluiting gaat de bereikbaarheid van Bataviastad achteruit. Bezoekers vanuit NoordHolland noord zullen in alle vier de varianten moeten omrijden om Bataviastad te bereiken. Een
voordeel daarbij is dat het westelijk deel van Lelystad – inclusief Bataviastad – minder
verkeersoverlast heeft dan in de huidige situatie. Doordat het doorgaand verkeer wordt omgeleid
om Lelystad heen wordt het interne wegennet van Lelystad ontlast. Hierdoor zal het met name
rustiger worden op de Houtribweg. Ook de rotonde nabij Bataviastad zal daarom rustiger worden.
De ontwikkeling van Lelystad Airport is in de MKBA meegenomen. De ov-bereikbaarheid van
Lelystad Airport is relatief beperkt en veel reizigers en bezoekers komen naar verwachting met de
auto. Een snellere ontwikkeling van deze luchthaven kan de kortsluiting aantrekkelijk maken omdat
er dan meer reizigers binnen invloedsfeer van deze luchthaven komen te liggen. De inschatting bij
een snelle groei van Lelystad Airport is dat de baten-kostenverhouding van de kortsluiting met ca.
0,1 punt kan verbeteren.
Tabel 1

Uitkomsten MKBA ‘Kortsluiting Baai van Van Eesteren’ (effecten in miljoenen euro’s, in
prijspeil 2017, inclusief btw en in contante waarde)

Kosten en baten

Hoge brug met

Tunnel en

Naviduct en

Brug en

dijk

lage brug

spuisluis

aquaduct

Investeringskosten

€ 277

€ 229

€ 323

€ 162

Beheer- en onderhoudskosten

€ 58

€ 48

€ 68

€ 34

€ 88 - € 117

€ 88 - € 117

€ 88 - € 117

€ 88 - € 117

+

+

+

0

Directe kosten

Directe baten
Reistijden wegverkeer
Reisbetrouwbaarheid wegverkeer
Variabele ritkosten en accijnzen

€ 14 - € 17

€ 14 - € 17

€ 14 - € 17

€ 14 - € 17

Effecten op fietsverkeer

0

0

+

+

Effecten op beroepsvaart

0

0/+

€ 20 - € 24

0

Effecten op recreatievaart

0

0/+

-/0

-/0

€ 15 - € 20

€ 15 - € 20

€ 15 - € 20

€ 15 - € 20

Broeikasgasemissies

€5 - €7

€5 - €7

€5 - €7

€5 - €7

Luchtkwaliteit

€ 8 - € 10

€ 8 - € 10

€ 8 - € 10

€ 8 - € 10

Geluid

€3 - €4

€3 - €4

€3 - €4

€3 - €4

Verkeersveiligheid

€5 - €6

€5 - €6

€5 - €6

€5 - €6

Externe veiligheid

+

0

+

+

Mogelijkheden natuur- en

+

++

++

++

Totale kosten

€ 336

€ 277

€ 391

€ 196

Totale baten

€ 134 - € 176

€ 134 - € 176

€ 155 - € 199

€ 134 - € 176

€-201 - €-160

€-143 - €-101

€-228 - €-191

€-62 - €-21

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,4 - 0,5

0,7 - 0,9

Indirecte effecten
Indirecte effecten (effecten op
werkgelegenheid, productie etc.)
Externe effecten

gebiedsontwikkeling

Uitkomst MKBA
Netto contante waarde
Baten-kostenverhouding
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond
De provincie Flevoland heeft al meerdere jaren de ambitie om de provincie beter te verbinden met
Noord-Holland. De N23 zou de verbindingsweg kunnen zijn van Alkmaar naar Zwolle via Lelystad,
Dronten en Kampen. Een corridor waarin veel van de ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland
plaatsvinden, zowel nu als in de toekomst.
De huidige wegverbinding tussen deze steden verloopt over verschillende wegen met
uiteenlopende kenmerken qua inrichting, snelheid en gebruik. Bovendien zijn aansluitingen en de
kwaliteit van de verbinding niet optimaal. Delen van de N23 zijn inmiddels gerealiseerd, of zijn in
voorbereiding.
Een centraal onderdeel van de N23 is de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Deze weg kent
momenteel ter hoogte van de Baai van Van Eesteren bij Lelystad een knik waardoor hij niet
optimaal in Lelystad op het wegennet aantakt (figuur 1). Als gevolg hiervan moet veel verkeer een
omweg maken. Een kortsluiting van de baai van Van Eesteren (i.e. een nieuwe oeververbinding)
voorkomt dit.
Figuur 1 ligging Houtribdijk (bron: Google Maps)

In 2010 heeft DHV een variantenstudie opgesteld waarin de mogelijkheden voor een kortsluiting
van de Houtribdijk zijn uitgewerkt. Hieruit zijn vier varianten voortgekomen. De kortsluiting kan de
vorm krijgen van een hoge brug met dijk, een tunnel met lage brug, een naviduct met spuisluis of
een lage brug en aquaduct.
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De provincie Flevoland wil de Provinciale Staten informeren over de verschillende effecten (o.a.
verkeer, natuur, waterhuishouding, scheepvaart) van de varianten. Daarom heeft de provincie
Flevoland Ecorys gevraagd de verscheidene effecten van deze varianten in een maatschappelijke
kosten-batenanalyse (MKBA) af te wegen tegen de kosten. Voorliggend rapport presenteert hiervan
de resultaten.

1.2

Doel studie
Doel van voorliggende studie is het beantwoorden van de onderzoeksvragen van de provincie
Flevoland:


Is er reden om aan te nemen dat de kosten van de varianten sterk zullen afwijken van de
eerdere ramingen?



Welke en hoeveel (maatschappelijke) kosten en baten levert een verbinding over de Baai van
Van Eesteren globaal op?



Is er reden om de keuze van de voorkeursvariant aan te passen?



Hoe verhouden de kosten van de voorkeursvariant zich tot de (maatschappelijke) baten?



Zijn er mogelijkheden de baten-kostenverhouding significant te verbeteren?

Om deze vragen te beantwoorden is een integrale Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)
voor de kortsluiting van de baai van Van Eesteren uitgevoerd. In dit rapport zijn de effecten op
wegverkeer, scheepsvaart, economie, natuur, milieu en gebiedsontwikkeling van vier varianten
onderzocht:
1. Een hoge brug met dijk: Vanaf het zuidoosten (de walzijde) wordt een dijk aangelegd van 1,1
km, gevolgd door een hoge brug met een doorvaarthoogte van 32 meter.
2. Een tunnel met lage brug: Vanaf het zuidoosten wordt een dijk aangelegd met een lage brug,
en vervolgens twee polders met dijken, waarbinnen de toeritten van de tunnel liggen.
3. Het naviduct en spuisluis: Vanaf het zuidoosten wordt een lange dijk aangelegd, die
onderbroken wordt door een spuisluis. In de bestaande Houtribdijk, voorbij de bocht wordt een
naviduct aangelegd.
4. Lage brug en aquaduct: Vanaf het zuidoosten wordt een dijk aangelegd met een aquaduct
van 50 meter breed, dan weer een gedeelte dijk met vervolgens een brug van 300 meter breed
en een doorvaarhoogte van ruim 10 meter.
De varianten zijn afgezet tegenover referentiesituatie, waarin er geen kortsluiting wordt
gerealiseerd en de bestaande route over de Houtribdijk ongewijzigd blijft.
In het vervolg van dit rapport (hoofdstuk 3) worden deze vier varianten en de bijbehorende effecten
nader toegelicht.

1.3

Uitgangspunten
Voor deze studie gelden de volgende uitgangspunten:
Studie conform nationaal voorgeschreven richtlijnen voor MKBA’s
De MKBA is zoveel mogelijk uitgevoerd conform de geldende richtlijnen uit de Leidraad Overzicht
Effecten Infrastructuur (OEI) en het Kader OEI bij MIRT-verkenningen. Hierbij worden de effecten
op nationaal schaalniveau (de effecten voor de “BV Nederland”) inzichtelijk gemaakt.
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Gehanteerde bronnen
De MKBA bouwt waar mogelijk voort op de uitgevoerde effectenstudies. Ecorys heeft zich
voornamelijk gebaseerd op de volgende bronnen:


DHV (2010). Variantenstudie N23 Kortsluiting Markerwaarddijk – A6 (Eindrapportage);



DHV (2010). Variantenstudie N23 Kortsluiting Markerwaarddijk – A6 (Tussenrapportage).



RHDHV (2017): Verschilanalyse kostenramingen baai van Eesteren: De investeringsbedragen



Een EffectenArena. Deze heeft op 29 maart 2017 plaatsgevonden in het provinciehuis

van de bovengenoemde studies van DHV zijn voor deze studie geactualiseerd door RHDHV.
Flevoland. Hierbij waren de gemeente Lelystad, provincie Flevoland, Schuttevaer en
Evofenedex aanwezig. Tijdens de effectenarena zijn de gevolgen voor wegverkeer,
scheepsvaart, waterkwaliteit, economie, recreatie, natuur- en gebiedsontwikkeling en milieu van
de vier varianten bediscussieerd.


Telefonisch interviews met Tim Schiereck (Rijkswaterstaat), Jeroen Doornekamp (provincie
Flevoland) en Bastiaan Tiegelaar (Waterschap Zuiderzeeland).



Interview met Riet Rijs (Flevolandschap) en Flos Fleischer (Blauwe Hart).



Literatuur, waaronder de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse en deelrapportage Vaarwegen
(Rijksoverheid 2017), MKBA Flevokust (Ecorys 2015), concept Kustvisie Lelystad (gemeente
Lelystad 2017) en het Projectplan Waterwet: Versterking Houtribdijk (Rijkswaterstaat 2016).



De bereikbaarheidseffecten bouwen voort op verkeersmodelberekeningen op basis van een
verkeersmodel van de gemeente Lelystad. Sweco heeft met dit modelberekeningen voor deze
MKBA uitgevoerd. De uitgangspunten van het verkeersmodel zijn beschreven in de bijlage 1.

Conform de voorschriften voor een reguliere MKBA is de beschikbare informatie getoetst op
plausibiliteit. Waar nodig zijn aannames gedaan op basis van ervaringen elders. Diverse effecten
worden conform de richtlijnen aan de hand van kengetallen in kaart gebracht.
Berekeningen zijn uitgevoerd voor een hoog en een laag toekomstscenario conform de meest
recente inzichten van de planbureaus.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt kort toegelicht wat een MKBA is. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens dieper in op het
project- en op het referentie-alternatief. De verschillende maatschappelijke kosten en baten komen
aan bod in hoofdstuk 4, waarna in hoofdstuk 5 de MKBA-tabel is opgenomen. In het afsluitende
hoofdstuk worden conclusies getrokken en zijn nog enkele punten ter reflectie beschreven.
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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 is in toenemende mate een MKBA voorgeschreven om zorgvuldige
besluitvorming mogelijk te maken.
Voor rijksprojecten en voor grote regionale projecten die streven naar een rijksbijdrage geldt sinds
september 2012 het zogeheten kader KBA bij MIRT-Verkenningen – Kader voor het invullen van de
OEI-formats (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 1 september 2012). Dit kader geeft richtlijnen
voor de uitvoering van MKBA’s en 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 nulvariant) 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 (Euro’s) 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 sociaaleconomische 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 directbetrokkenen, 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 project. In deze
MKBA gaat het dan onder meer om de kosten van aanleg en beheer en onderhoud van de
benodigde infrastructuur, alsmede de effecten van de infrastructuur op reistijden en reiskosten voor
het wegverkeer.
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. De haven van
Flevokust zal van de snellere verbinding kunnen profiteren doordat de ‘catchment area’ voor
vrachtvervoer dieper Noord-Holland in komt te liggen.
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, geluidsoverlast, verkeersveiligheid,
aantasting van de open ruimte, barrièrewerking en doorsnijding van het landschap.

2.3

Algemene uitgangspunten van een MKBA
Referentievariant
In een MKBA worden de effecten van een project afgezet tegenover de meest waarschijnlijke
situatie die optreedt zonder het project: de referentievariant. Dit is niet de huidige situatie, maar een
toekomstige situatie die optreedt bij vastgesteld beleid. Bijvoorbeeld vastgestelde aanpassingen
aan het infrastructuurnetwerk zijn hier onderdeel van.
Figuur 2 Effecten in een MKBA (illustratief voorbeeld)

Tijdshorizon en prijspeil
In een MKBA worden de effecten van een project voor de gehele levensperiode in kaart gebracht.
Voor een infrastructuur is deze periode in principe ‘oneindig’. In deze studie zijn in lijn met de
richtlijnen de effecten geraamd tot en met 100 jaar na ingebruikname van de varianten.
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 alleen
reële (boven op de inflatie) kostenveranderingen ten opzichte van dit prijspeil meegenomen, indien
hier sprake van is. Alle bedragen in deze rapportage zijn uitgedrukt in prijspeil 2017.
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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 een basisjaar (in dit geval 2017). 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 4,5 procent (1,5 procent plus 3 procent risico-opslag) gehanteerd.
Figuur 3 Contante waarde berekening

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 van de baten en kosten van het project weer
door de baten door de kosten te delen. Een project met een baten-kostenverhouding van 1 of
hoger is maatschappelijk gezien een rendabel project.
Een positief saldo van kosten en baten correspondeert hiermee altijd met een batenkostenverhouding van 1 of meer, en vice versa.
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 of
effecten die in het buitenland terechtkomen, niet als baten in de MKBA worden opgenomen. In de
tekst wordt de verdeling van de baten over de verschillende regio’s besproken.
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3

De projectvarianten

In een MKBA worden de effecten van de projectvarianten afgezet tegenover de meest
waarschijnlijke situatie die optreedt zonder het project: het referentie-alternatief. In dit hoofdstuk
worden de projectvarianten en het referentie-alternatief toegelicht.

3.1

Van Alkmaar tot Zwolle: kortsluiting Baai van Van Eesteren
De huidige Houtribdijk maakt een knik ter hoogte van de Baai van Van Eesteren. Door een tracé te
realiseren aan de oostelijke zijde van de Baai van Van Eesteren wordt een wegbesparing van circa
negen kilometer gerealiseerd (figuur 4).
Figuur 4 De ligging van het tracé (bron variantenstudie N23, DHV)

De kortsluiting kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Uit de eerdere variantenstudie
van DHV zijn vier mogelijke varianten voor een tracé als kansrijk naar voren gekomen. Deze
varianten komen voort uit een selectie van zeven varianten en zijn geselecteerd door de gemeente
Lelystad en provincie Flevoland. De vier geselecteerde varianten variëren in hun technische
oplossing van de kortsluiting (o.a. brug, tunnel, naviduct en aquaduct) en worden in de volgende
paragrafen nader toegelicht.
Nota bene: In alle varianten is verondersteld dat de kortsluiting in de plaats komt van de bestaande
verbinding over de Houtribdijk. De huidige verbinding over de Houtribsluizen verliest zijn functie voor het
autoverkeer. Voor het fietsverkeer blijft het mogelijk deze verbinding te gebruiken.
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3.2

Variant 1: De hoge brug met dijk
De eerste variant is een hoge brug met dijk. Dit tracé betreft een dijk van circa 1,1 kilometer vanaf
het zuidoosten (de walzijde), gevolgd door een hoge symmetrische tuibrug met een
doorvaarthoogte van 32 meter (figuur 5). Doordat de verbinding tussen de Baai van Van Eesteren
en het IJsselmeer relatief open blijft heeft deze variant beperkte effecten op het water in de Baai
van Van Eesteren. Het totale ruimtebeslag van deze variant is circa dertien hectare. Deze variant
bevat geen nieuwe fietsverbinding. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de huidige
fietsverbinding over de Houtribdijk. De totale kosten voor deze variant bedragen € 470.000.000
(prijspeil 2017) inclusief btw.
Figuur 5 Een illustratie van de variant hoge brug met dijk (bron: tussenrapportage variantenstudie,
DHV)
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3.3

Variant 2: De tunnel en lage brug
De tweede variant betreft een tunnel met lage brug. In vergelijking met de eerste variant is de
verbinding minder zichtbaar in het landschap. De tunnel gaat onder de vaarroute door wat betekent
dat weg- en scheepvaartverkeer elkaar niet hinderen.
Vanaf het zuidoosten (walzijde) wordt in deze variant een dijk aangelegd met een lage brug, en
vervolgens twee polders met dijken, waarbinnen de toeritten van de tunnel liggen (figuur 6). Binnen
deze variant is er een ruimtereservering voor 2x2-rijstroken, maar is het ontwerp ingericht als 2x1rijstroken met vluchtstrook. De vaargeul is 5,6 meter diep en 120 meter breed. Deze
vaargeulbreedte zorgt voor een lichte afname van de doorstroming tussen het IJsselmeer en de
Baai van Van Eesteren. Daarmee wordt de Baai van Van Eesteren luwer. Het totale ruimtebeslag
van deze variant is circa 36 hectare. Deze variant bevat geen nieuwe fietsverbinding. Wel kunnen
fietsers, net als in variant 1, gebruik blijven maken van de huidige fietsverbinding over de
Houtribdijk. De totale kosten voor deze variant bedragen € 388.000.000 (prijspeil 2017) inclusief
btw.
Figuur 6 Een illustratie van de variant tunnel en lage brug (bron: tussenrapportage variantenstudie,
DHV)
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3.4

Variant 3: Het naviduct en de spuisluis
De derde variant betreft een naviduct en spuisluis. Vanaf het zuidoosten wordt een lange dijk
aangelegd, die onderbroken wordt door een spuisluis. In de bestaande Houtribdijk, voorbij de bocht
wordt een naviduct aangelegd (figuur 7). Ook in deze variant is er een ruimtereservering voor 2x2rijstroken en is ontwerp ingericht als 2x1-rijstroken met vluchtstrook. Het naviduct heeft een diepte
van 4,7 meter. Doordat het naviduct in de bestaande waterkering komt wordt de vaargeul
verplaatst. De Baai van Van Eesteren wordt in deze variant nagenoeg volledig afgesloten doordat
het tracé alleen een spuisluis bevat. Daarmee verdwijnt de doorstroming tussen het IJsselmeer en
de Baai van Van Eesteren, waardoor de baai luw wordt. Het totale ruimtebeslag van deze variant is
circa 37 hectare. Deze variant met naviduct en spuisluis bevat een fietsverbinding. Tevens kunnen
fietsers gebruik blijven maken van de huidige fietsverbinding over het ‘overbodige’ deel van de
Houtribdijk met een aansluiting op het nieuwe fietspad (onder de autoweg door). Deze variant is de
duurste variant, de totale kosten bedragen € 547.000.000 (prijspeil 2017) inclusief btw.
Figuur 7 Een illustratie van de variant naviduct en spuisluis (bron: tussenrapportage variantenstudie,
DHV)

MKBA Kortsluiting Baai van Van Eesteren

15

3.5

Variant 4: De lage brug en aquaduct
De vierde variant is een combinatievariant, waarbij een lage brug en een aquaduct aangelegd
worden. Vanaf het zuidoosten wordt een dijk aangelegd met een aquaduct, dan weer een gedeelte
dijk met vervolgens een brug (figuur 8). Deze variant bevat ook een ruimtereservering voor 2x2rijstroken, en is het ontwerp ingericht als 2x1-rijstroken met vluchtstrook. Het aquaduct is 50 meter
breed en 2,8 meter diep. Het auto- en fietsverkeer rijdt hier onderdoor. De brug is 300 meter breed
en heeft een doorvaarhoogte van ruim 10 meter ten behoeve van vierlaagscontainervaart.2 Doordat
de verbinding tussen het IJsselmeer en de Baai van Van Eesteren beduidend smaller wordt, wordt
de Baai van Van Eesteren beduidend luwer. Het totale ruimtebeslag van deze variant is circa 18,5
hectare. Het aquaduct en de lage brug zijn voorzien van een nieuwe fietsverbinding. Tevens
kunnen fietsers gebruik blijven maken van de huidige fietsverbinding over de Houtribdijk (bij de
aansluiting kruist het fietspad onder de weg door). Deze variant is de goedkoopste variant, de totale
kosten bedragen € 275.000.000 (prijspeil 2017) inclusief btw.
Figuur 8 Een illustratie van de variant lage brug en aquaduct (bron: tussenrapportage variantenstudie,
DHV)

2

(In 2010 was 7 meter voorzien, meerkosten voor 10 meter zijn beperkt)
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4

De effecten van een kortsluiting

In dit hoofdstuk worden de maatschappelijke kosten en baten van het plan toegelicht. We doen dit
door achtereenvolgens in te gaan op de directe, de indirecte en de externe effecten. Waar van
toepassing worden effecten uitgesplitst naar een laag en hoog scenario. Drie uitgangspunten zijn
gekozen:


Omdat de kortsluiting in alle varianten tot dezelfde kortere weglengte leidt, is verondersteld dat
de varianten verkeerskundig voor het autoverkeer niet onderscheidend zijn. Deze effecten zijn
hierna samengenomen.



De realisatieperiode van de varianten is verondersteld drie jaar (2027-2029) te bedragen en de
kortsluiting kan vanaf 2030 operationeel zijn.



De maatschappelijke kosten en baten zijn berekend over een lange periode (100 jaar) en zijn
netto contant gemaakt naar 2017 met discontovoet 4,5%.

4.1

Directe kosten
Investeringen
De kosten van de vier varianten zijn door RHDHV in 2010 geraamd en in 2017 geactualiseerd naar
prijspeil januari 2017, wat heeft geleid tot een prijsstijging van 15%. De aangegeven (ingeschatte)
raming heeft een bandbreedte van -30% tot +30%. De kosten voor iedere variant zijn als volgt.
Tabel 2

Te kosten per variant in miljoenen euro’s, inclusief btw
Hoge brug met

Tunnel en lage

Naviduct en

Lage brug en

dijk

brug

spuisluis

aquaduct

Prijs 2009

€ 409

€ 338

€ 476

€ 239

Prijs 2017

€ 470

€ 388

€ 547

€ 275

Binnen de MKBA is verondersteld dat het tracé gebouwd wordt in de periode 2027-2029. In de
MKBA worden deze bedragen contant gemaakt. De reden hiervoor is dat de uitgave voor deze
investering in de toekomst plaats vindt. De contante kosten is de verdisconteerde waarde van deze
investering. De investeringskosten, zowel absoluut als contant gemaakt, zijn weergeven in tabel 3.
Tabel 3 De investeringskosten en contante investeringskosten in miljoenen euro's per variant
Projectvariant

Investeringskosten (absoluut

Contante investeringskosten (in

bedrag, in mln. €)

mln. €)

Hoge brug met dijk

€470

€277

Tunnel en lage brug

€388

€299

Naviduct en spuisluis

€547

€323

Lage brug en aquaduct

€275

€162

MKBA Kortsluiting Baai van Van Eesteren

17

Gevoeligheid investeringen
Onderzocht is of de investeringen nog significant kunnen veranderen bij door:
•

Een uiteindelijk waterpeil in het IJsselmeer dat 70cm lager is dan waarmee in de studie van 2010
rekening mee is gehouden voor 2050 en verder.

•

Een oplossing voor de dijk waarbij zanderige taluds worden toegepast in combinatie met een lagere
kruinhoogte.

•

Aanpassing van de lage brug-varianten waarbij deze geschikt is voor 4-laags containers.

Deze drie aanpassingen hebben naar verwachting een minimaal effect op de kostenraming. Ze leiden tot
minder dan 1% verandering in de kostenraming

Beheer en onderhoud
Qua onderhoud is verondersteld dat deze jaarlijks circa 1% van de investeringskosten bedragen.
Deze kosten zijn begroot van 2030 – het jaar dat het tracé gerealiseerd is – tot 2130. Ook deze
jaarlijkse onderhoudskosten zijn contant gemaakt. De jaarlijkse onderhoudskosten en de
daaropvolgende contante waarden zijn weergeven in tabel 4.
Tabel 4

De beheer- en onderhoudskosten en contante beheer- en onderhoudskosten in miljoenen
euro's per variant

Projectvariant

Jaarlijkse onderhoudskosten

Contante waarde jaarlijkse

(absoluut bedrag, in mln. €)

onderhoudskosten (in mln. €)

Hoge brug met dijk

€5

€ 58

Tunnel en lage brug

€4

€ 48

Naviduct en spuisluis

€6

€ 68

Lage brug en aquaduct

€3

€ 34

Vermeden investeringen
Verder is onderzocht of het realiseren van een tracé bij andere projecten in de omgeving tot
kostenbesparingen leidt. Hier zijn twee zaken onderzocht:
Dijkversterking van de bestaande IJsselmeerdijk
De huidige IJsselmeerdijk voldoet niet aan de normen voor waterveiligheid en dient derhalve
versterkt te worden. Het Waterschap Zuiderzeeland geeft de hoogste prioriteit aan het verbeteren
van de veiligheid van dijktraject 8-3. Er moet nog een verkenning plaatsvinden naar de keuze van
het voorkeursalternatief. Afhankelijk van de beschikbaarheid van geld uit het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) kan de uitvoering op zijn vroegst over vijf jaar en
vermoedelijk over tien jaar plaatsvinden. De aanleg van het tracé staat gepland in der periode
2027-2029. Tegen die tijd dat de kortsluiting wordt gerealiseerd is de IJsselmeerdijk reeds
versterkt, waardoor er geen baten zijn. Mocht de kortsluiting binnen tien jaar worden aangelegd,
dan zijn er mogelijk baten in de vorm van vermeden kosten voor het ophogen van een deel van de
IJsselmeerdijk. Deze bate wordt geraamd op € 15,75 mln. In voorliggende MKBA is deze bate
gegeven de verwachte realisatietermijnen, niet opgenomen.
Vervanging Houtribsluizen
De Houtribluizen schieten op termijn te kort qua capaciteit. Ze zijn niet opgenomen in het huidige
programma vervanging en renovatie van het MIRT-overzicht 2017. Dat betekent dat er nog geen
afspraken zijn gemaakt over aanpassing van de Houtribsluizen, afgezien van regulier onderhoud. In
de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse is de capaciteit van de vaarwegen onderzocht op basis
van de prognoses van het scheepvaartverkeer. Hieruit komt naar voren dat de Houtribsluizen een
potentieel knelpunt vormen bij het hoge groeiscenario vanaf 2040 omdat de gemiddelde wachttijd
rond de 30 minuten komt te liggen en vanaf 2050 overschreden wordt. Een aantal andere sluizen
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kent knelpunten, die zich eerder voordoen en krijgen naar verwachting van Rijkswaterstaat eerder
prioriteit.
Tabel 5 Gemiddelde wachttijd sluizen bij groeiscenario’s uit de deelrapportage vaarwegen NMCA

“Bij de voorziene verdere groei tot 2040 ontstaan knelpunten bij sluizen. Hierdoor ontstaan extra
vaartuigverliesuren en onbetrouwbare reistijden. In aanvulling op het MIRT-programma ontstaan
(mogelijk) nieuwe knelpunten op basis van de indicator wachttijd bij sluizen (maximaal gemiddeld
30 minuten in de maatgevende periode). In 2030 zijn de volgende potentiële nieuwe knelpunten
voorzien: Kreekraksluizen, sluis St. Andries, Oostersluis en Oranjesluizen. In 2040 komen daar de
volgende sluizen bij: Houtribsluizen, sluis Gaarkeuken en Prinses Margrietsluis.”3
Verder geldt voor de levensduur van de Houtribluizen:


Economische levensduur neemt af vanaf 2040 en gaat wellicht knellen rond 2050. Dit is o.a.
afhankelijk van de feitelijke groei van Flevokust en aanbevolen is om dit te monitoren.



Technische levensduur: De ontwerplevensduur van kunstwerken is 80 tot 100 jaar. De
Houtribsluizen zijn uit 1975 en in de periode 2010-2012 werden de sluizen gerenoveerd. De
technische levensduur is daarmee niet de beperkend factor.

3

Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse Hoofdrapport, 01-05-2017, pagina 32.
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4.2

Directe baten
De directe baten van de varianten betreffen de effecten op wegverkeer, beroepsvaart en
recreatievaart.
Reistijdeffecten en betrouwbaarheidseffecten wegverkeer
De effecten op wegverkeer zijn berekend door Sweco door middel van een verkeersmodel.
Doordat de verbinding tussen Enkhuizen en Lelystad via de Houtribdijk in alle vier de varianten
circa negen kilometer korter wordt, profiteert het wegverkeer van een kortere reistijd. Deze bate is
weergeven in tabel 6, waarin de reistijdbesparing tussen de regio Noord-Holland Noord en
verscheidene gebieden in Nederland is weergegeven. Met name de verplaatsingen tussen NoordHolland Noord en gemeenten in de provincies Flevoland, Overijssel en Drenthe profiteren van de
kortere wegverbinding. Binnen de gemeente Lelystad zijn de effecten op de reistijd deels positief en
deels negatief. Het noordoosten en zuidoosten van Lelystad alsook Lelystad Airport worden beter
bereikbaar vanuit Noord-Holland Noord. Echter het noordwesten en zuidwesten van Lelystad wordt
slechter bereikbaar vanuit Noord-Holland noord en vice versa omdat het tracé ten noordoosten van
Lelystad aantakt en de huidige aantakking van de N302 vervalt voor wegverkeer. Daarmee gaat de
bereikbaarheid van Bataviastad ook achteruit. Bezoekers vanuit Noord-Holland noord zullen in alle
vier de varianten moeten omrijden om Bataviastad te bereiken. Een voordeel daarbij is dat het
westelijk deel van Lelystad – inclusief Bataviastad – minder verkeersoverlast heeft dan in de
huidige situatie. Doordat het doorgaand verkeer wordt omgeleid om Lelystad heen wordt het interne
wegennet van Lelystad ontlast. Hierdoor zal het met name rustiger worden op de Houtribweg. Ook
de rotonde nabij Bataviastad zal daarom rustiger worden.
Tabel 6 De reistijdbaten in minuten als gevolg van het tracé (bron: Sweco Nederland)
Gebied

Reistijd vanuit

Reistijd naar

Noord-Holland noord

Noord-Holland noord

Lelystad Noordwest

-1,8

-2,5

Lelystad Noordoost

5,7

5,0

Lelystad Zuidoost

3,0

2,4

Lelystad Zuidwest

-0,7

-0,8

Lelystad Airport

5,3

6,2

Gemeente Dronten

6,9

7,0

Gemeente Almere

8,2

6,2

Gemeente Zeewolde

4,7

5,8

Gemeenten NOP/Urk

7,2

7,2

Zwolle/Kampen/Hattem

7,2

7,2

Overig Overijssel

7,2

7,3

Provincie Friesland

0,1

0,0

Provincie Groningen

3,3

3,8

Provincie Drenthe

7,2

7,3

Noordwest-Veluwe

6,2

6,5

Overig Gelderland

2,8

2,9

Provincie Utrecht

0,2

0,4

Buiten Nederland

1,1

0,9

MKBA Kortsluiting Baai van Van Eesteren

20

De reistijdeffecten zijn vertaald en gemonetariseerd naar een hoog en laag toekomstscenario van
reistijdwinst. Deze twee scenario’s zijn gebaseerd op een verschil in groei in automobiliteit. Deze
baten zijn net als de kosten contant gemaakt. Dit resulteert in de volgende uitkomsten.
Tabel 7 De contante waarde van de reistijdwinsten voor het lage en hoge scenario
Projectvariant

Reistijdwinst (contante waarde)

Reistijdwinst (contante waarde)

laag in mln. €

hoog in mln. €

€ 88

€ 117

Alle varianten

De kortsluiting leidt tot meer verkeer via de N23. Een deel van dit verkeer is afkomstig van andere
routes. Een van die routes is van Noord-Holland en Flevoland (en vice versa) via de A7, A9, A1 en
A6. Deze route kent momenteel veel files. Voor een groot deel van de route (A1, A6, A9 en A10)
geldt dat deze verbreed wordt en de komende jaren meer capaciteit beschikbaar komt. In de
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 is onderzocht of in de toekomst bij bepaalde
groeiscenario’s congestie gaat ontstaan. Het beeld daarbij is dat de A7 in Noord-Holland in 2030
relatief druk wordt. De A7 wordt een knelpunt in het hoge scenario in 2040. De A6, A9 en A10
kennen weinig problemen in 2030. In 2040 zou in het hoge groeiscenario op de A1 en A10
middelmatige overlast door files kunnen ontstaan. De kortsluiting en verdere opwaardering van de
N23 zou mogelijk een positief effect op de A7 kunnen hebben om voor verkeer in Noord-Holland
naar Flevoland een alternatieve route te bieden.
Reisbetrouwbaarheid wegverkeer
Naast reistijdwinst leidt een tracé ook tot een betrouwbaardere wegverbinding. Doordat het risico
op een brugopening vervalt, neemt de betrouwbaarheid van de reistijd ook toe. Dit resulteert in de
volgende uitkomsten. Dit effect is kwalitatief ingeschat bij gebrek aan kwantitatieve gegevens
hieromtrent. Het betreft naar verwachting een klein positief effect. De variant met de hoge brug
vormt een uitzondering. Hier is een risico dat bij zware weersomstandigheden (harde wind,
gladheid) de brug voor vrachtverkeer onbegaanbaar is. Dit negatieve effect op de
reisbetrouwbaarheid is verondersteld vergelijkbaar te zijn met het positieve effect dat de
brugopening verdwijnt en resulteert in een neutrale score.
Tabel 8

De effecten op de reisbetrouwbaarheid

Projectvariant

Reisbetrouwbaarheid

Hoge brug met dijk

0

Tunnel en lage brug

+

Naviduct en spuisluis

+

Lage brug en aquaduct

+

Bereikbaarheid: Variabele ritkosten en accijnzen autoverkeer
Het tracé heeft niet alleen een effect op reistijden, maar ook op reis-/ ritkosten. De ritkosten
bestaan uit variabele kosten die niet gemaakt hoeven te worden als gevolg van minder
voertuigkilometers, zoals brandstof en slijtage. Dit effect is geraamd op basis van de verandering in
voertuigkilometers in het verkeersmodel. Het model laat een afname in voertuigkilometers zien als
gevolg van het project. Om die reden leidt het tracé tot een afname in variabele ritkosten.
Tegenover de afgenomen variabele ritkosten staan minder accijnsinkomsten voor de overheid. In
de MKBA wordt het saldo van beide effecten opgenomen. Daarbij is de variabele ritkostenbaat
groter dan de afname in accijnsinkomsten voor de overheid. Dit resulteert in de volgende contante
uitkomsten voor een laag en hoog toekomstscenario.
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Tabel 9

De contante waarde van de variabele ritkosten en accijnzen voor het lage en hoge scenario

Projectvariant

Variabele ritkosten en

Variabele ritkosten en

accijnzen (contante waarde)

accijnzen (contante waarde)

laag in mln. €

hoog in mln. €

€ 14

€ 17

Alle varianten

Effecten op fietsverkeer
De vier varianten verschillen qua fietsinfrastructuur. In alle varianten blijft de bestaande verbinding
over de Houtribdijk en de Houtribsluizen gehandhaafd. Bij de varianten waarbij een nieuwe primaire
waterkering wordt aangelegd, wordt ook een fietspad in het dijkprofiel opgenomen. In zowel de
variant naviduct en spuisluis als de variant lage brug en aquaduct wordt tevens een koker voor een
fietspad ontwikkeld. Daarmee is het in deze twee varianten als fietser mogelijk om te fietsen over
het tracé. Samengevat ziet dit er als volgt uit.
Tabel 10: de fietsinfrastructuur per variant
Variant
Hoge brug met dijk
Tunnel en lage brug
Naviduct en spuisluis
Lage brug en aquaduct

Route Markerwaarddijk

Route tracé









Daarmee is de hoge brug met dijk variant en de tunnel/ en lage brugvariant identiek aan de huidige
situatie: er treden geen welvaartseffecten op. In zowel de naviduct/ met spuisluisvariant als lage
brug/ en aquaductvariant beschikken fietsers over een extra en vaak ook kortere fietsverbinding.
Daarmee verbetert de fietsbereikbaarheid. Deze effecten zijn samengevat in tabel 11.
Tabel 11: De effecten op fietsbereikbaarheid per variant
Variant

Effect op de fietsbereikbaarheid

Hoge brug met dijk

0

Tunnel en lage brug

0

Naviduct en spuisluis

+

Lage brug en aquaduct

+

Gevolgen voor scheepsvaart
Alle varianten bieden kansen voor uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de scheepvaart in
deze regio, waar een nijpend gebrek aan is. De overige effecten voor de scheepsvaart verschillen
per variant.
Bij de hoge brug met dijk blijft de situatie vergelijkbaar met de huidige situatie, doordat de
verbinding tussen de Baai van Van Eesteren en het IJsselmeer intact blijft. Daarmee kan zowel
beroeps- als recreatievaart vrijuit varen tussen de Baai van Van Eesteren en het IJsselmeer.
Doordat de hoge brug een doorvaarhoogte van 32 meter heeft kunnen vrijwel alle schepen met
staande mast direct doorvaren, met enkele uitzonderingen bij de bruine vloot met masten die hoger
zijn dan 32 meter. Deze schepen moeten of de mast laten zakken of vanuit Lelystad omvaren via
het naviduct bij Enkhuizen om het IJsselmeer te bereiken. De passage bij de Houtribsluizen blijft
voor alle schepen noodzakelijk.
De tunnel- en lage brugvariant maakt het mogelijk dat een groot deel van de recreatievaart onder
de lage brug doorvaart. De beroepsvaart en hoge-mastschepen varen over de tunnel heen. De
scheiding van beroeps- en recreatievaart heeft als voordeel dat beide typen scheepvaart elkaar niet
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meer hinderen en positieve veiligheidseffecten heeft. Bij het definitieve ontwerp van de tunnel wordt
vanuit de branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer gevraagd rekening te houden met een
mogelijk risico voor de scheepvaart van een te ondiepe tunnel. Schepen passeren een tunnel met
een zeker snelheid waarbij ter plaatse van de tunnel, wanneer deze ondiep is, zuiging ontstaat,
waarbij het schip gaat “duiken” en daarbij in aanraking kan komen met het tunneldak.
De naviduct- en spuisluisvariant heeft de grootste gevolgen voor scheepsvaart ten opzichte van
de huidige situatie. De baai van Van Eesteren wordt afgesloten. De vaargeul Amsterdam-Lemmer
wordt hierdoor verlegd naar de overzijde van de Houtribdijk. De kosten van de nieuwe vaargeul zijn
in deze variant opgenomen. Een nieuwe vaargeul is een voordeel voor beroepsvaart, aangezien de
vaarroute hiermee korter wordt. We gaan er hierbij vanuit dat de nieuwe sluizen in het naviduct van
vergelijkbare afmeting zijn als de bestaande Houtribsluizen. De tijdbaten voor de beroepsvaart als
gevolg van het verleggen van de vaargeul zijn kwantitatief geraamd. Hierbij is uitgegaan van een
afname van 2 km op de vaarroute Amsterdam - Lemmer (VAL). Het positieve effect is geraamd op
€ 24 mln. Een nadeel van het verleggen van de vaargeul naar het westen is dat Flevokust iets
verder weg van de vaargeul komt te liggen. Vooral voor het scheepsverkeer dat de haven als
tussenstop in een lijndienst gebruikt, leidt dit tot een iets langere reistijd. Dit kan leiden tot een
afwaardering van de baten met enkele miljoenen. Om die reden is een bandbreedte gebruikt van
€ 20 – 24 mln.
Projectvariant

Tijdbaten beroepsvaart door wijzigen vaarroute
(contante waarde) in mln. €

Naviduct en spuisluis

€ 20 - 24 mln.

Voor de recreatievaart zijn er naast voordelen ook nadelen. Omdat de Baai van Van Eesteren aan
de oostkant volledig wordt afgesloten, zullen recreanten met herkomst Flevo Marina moeten
omvaren via de Houtribsluizen en het naviduct om bij het IJsselmeer te komen en vice versa.
In de lage brug- en aquaductvariant maakt de recreatievaart gebruik van het aquaduct en de
beroepsvaart van de lage brug, die de vaarweg Amsterdam – Lemmer overspant. De
doorvaarhoogte van de lage brug was in de rapportage van RHDHV (2010) zeven meter. Met
beperkte meerkosten (minder dan € 1 mln.) kan de lage brug naar tien meter worden gebracht,
zodat deze bruikbaar is voor 4-laagscontainers (CEMT-klasse 5b). Daarmee kan de containervaart
zonder belemmeringen onder de lage brug door. Dit is een belangrijk uitgangspunt mede met het
oog op de nieuwe haven Flevokust, waar containerschepen gebruik van gaan maken. Een lage
brug levert wel beperkingen op voor schepen die hoger zijn dan tien meter. Hierbij kan gedacht
worden aan schepen die bijvoorbeeld windmolens vervoeren. Het aquaduct is wellicht voor deze
speciale beroepsvaart niet geschikt, gegeven de waterdiepte van 2,8 meter. Als Flevokust in de
toekomst naast de containervaart maritieme activiteiten voor bijvoorbeeld de windmolenindustrie
huisvest met schepen met projectlading hoger dan tien meter, dan levert deze variant met lage
brug beperkingen op. Een mogelijke oplossing hiervoor is een beweegbaar deel in de lage
brugvariant te maken. Deze kan dan incidenteel open als er bijzonder transport is dat meer hoogte
nodig heeft. Een eerste inschatting van kosten is ca. € 6,5 mln. Een alternatieve oplossing zou zijn
dat een uitneembaar brugdeel in het ontwerp wordt opgenomen dat in zeer incidentele gevallen
tijdelijk uitgenomen kan worden.
De belangrijkste gevolgen voor scheepsvaart zijn weergeven in tabel 12.
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Tabel 12 De gevolgen voor beroeps- en recreatievaart qua vaarroutes per variant
Variant

Gevolgen voor beroepsvaart

Alle varianten

Alle varianten bieden kansen voor uitbreiding van het aantal ligplaatsen voor de

Gevolgen voor recreatievaart

scheepvaart in deze regio.
Hoge brug met dijk

Vergelijkbare vaarroute als momenteel

Vergelijkbare vaarroute als momenteel

Tunnel en lage brug

Idem, maar beroeps- en recreatievaart

Vaarroute verschuift naar zuiden naar

hinderen elkaar minder met positief

lage brug, uitgezonderd hoge mast-

effect op de veiligheid

schepen

Vaarroute verschuift naar noorden. De

Oostzijde Baai van Van Eesteren

vaargeul wordt verlegd naar de

wordt afgesloten. Recreatievaart kan

overzijde van de Houtribdijk. Daarmee

via Houtribsluizen het IJsselmeer op.

Naviduct en spuisluis

wordt de vaarweg Amsterdam –
Lemmer korter. De bereikbaarheid van
Flevokust neemt iets af.
Lage brug en aquaduct

Vergelijkbare vaarroute als

Gaat door het aquaduct en is

momenteel. De (aangepaste) hoogte

gescheiden van de beroepsvaart.

van tien meter is voldoende voor
vierlaags containervaart. Hogere
schepen van de beroepsvaart kunnen
niet onder de lage brug door. Dit kan
de ontwikkelmogelijkheden van
Flevokust beperken. Een oplossing is
het toevoegen van een beweegbaar
brugdeel in het ontwerp.
Beroeps- en recreatievaart hinderen
elkaar minder met positief effect op de
veiligheid

Samengevat leiden de varianten tot de volgende voor- en nadelen voor beroeps- en recreatievaart.
Tabel 13 De bereikbaarheidseffecten op beroepsvaart en recreatievaart
Variant

Effecten op beroepsvaart

Effecten op recreatievaart

0

0

Tunnel en lage brug

0/+

0/+

Naviduct en spuisluis

€ 20 - 24 mln. (contante waarde)

-/0

-/0

-/0

Hoge brug met dijk

Lage brug en aquaduct

4.3

Indirecte effecten
De verbeterde bereikbaarheid tussen Noord-Holland noord en het oosten van Nederland heeft
positieve gevolgen voor de BV Nederland. Het is voor inwoners uit Noord-Holland noord immers
gemakkelijker om te forenzen naar het oosten en vice versa. Daarmee hebben de varianten
positieve gevolgen voor de arbeidsmarkt. Ook bedrijven profiteren doordat hun marktbereik
toeneemt. Een ander positief effect van verkeer via de N23 is dat andere wegen worden ontlast.
Het reistijdeffect daarvan is een direct effect en is hierboven besproken. Een extra indirect effect is
dat andere wegen minder snel hoeven te worden aangepast en er zo vermeden kosten van
infrastructuur kunnen zijn. Deze indirecte baten zijn positief voor de BV Nederland. Deze baten zijn
berekend op basis van kengetallen, welke zijn vermenigvuldigd met de bereikbaarheidseffecten. De
contante resultaten zijn als volgt.
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Tabel 14 De contante waarde van de economische effecten in zowel een laag als hoog scenario
Variant

Economische effecten (contante

Economische effecten (contante

waarde) laag in € mln.

waarde) hoog in € mln.

€ 15

€ 20

Alle varianten

In het berekenen van de economische effecten van de varianten mogen lokale bouwbaten als
gevolg van de aanleg van het tracé niet meegenomen worden. Op het moment dat het tracé niet
wordt aangelegd, zal er naar verwachting elders in Nederland in infrastructuur geïnvesteerd
worden. Daarmee is het netto-effect op de bouwsector als gevolg van de eventuele aanleg van een
tracé nul.
Deze baten zullen deels in Flevoland maar ook deels daarbuiten ‘neerslaan’. Niet alleen Flevoland
profiteert immers van de kortsluiting maar ook Noord-Holland en Overijssel. Daarbij kunnen
tegenover positieve ook negatieve effecten staan. Niet uit te sluiten is dat als gevolg van de
verbinding werknemers en klanten uit Flevoland richting Noord-Holland noord getrokken worden.
Tevens ondervindt Bataviastad mogelijk negatieve economische gevolgen als gevolg van haar
verslechterde bereikbaarheid.

4.4

Externe effecten
Over het algemeen hebben de varianten positieve externe effecten. In alle varianten wordt de
wegverbinding korter en wordt het doorgaand verkeer om Lelystad heen geleid. Dit komt de
leefbaarheid in Lelystad ten goede.
Deze paragraaf beschrijft deze baten. Onderstaande berekeningen wijken af van de milieu-effecten
analyse in de variantenstudie van DHV. De reden hiervoor is dat onderstaande resultaten berekend
zijn op basis van een integrale benadering. Dit houdt in dat de netto externe effecten voor heel
Nederland berekend zijn. De variantenstudie van DHV had specifieke betrekking op de milieueffecten rondom het tracé.
In de naviductvariant verandert de vaarroute duidelijk. Dit is hiervoor geanalyseerd in de effecten
op vaarkosten voor de beroepsvaart. Met oog op de relatief kleine aantallen zijn er geen externe
effecten van deze aanpassing doorgerekend. Deze effecten zijn naar verwachting marginaal.
Effecten op broeikasgassen
De effecten op broeikasgassen zijn geraamd op basis van kengetallen over het aantal
voertuigkilometers. Doordat het aantal voertuigkilometers afneemt nemen ook de broeikasgassen
af. De contante waardes van deze voordelen zijn als volgt.
Tabel 15 De contante waarde van broeikasgaseffecten voor zowel het lage als hoge scenario
Variant

Broeikasgassen (contante waarde)

Broeikasgassen (contante waarde)

laag in mln. €

hoog in mln. €

€5

€7

Alle varianten

Luchtvervuilingsemissies
Ook deze effecten zijn geraamd op basis van kerngetallen over het aantal voertuigkilometers.
Doordat het aantal voertuigkilometers afneemt neemt ook de luchtvervuiling af. De contante
waardes van deze voordelen zijn als volgt.
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Tabel 16 De contante waarde van luchtvervuilingseffecten voor zowel het lage als hoge scenario
Variant

Alle varianten

Luchtvervuiling (contante waarde)

Luchtvervuiling (contante waarde)

laag in mln. €

hoog in mln. €

€8

€ 10

Geluid
Veranderingen in verkeersstromen zijn ook van invloed op de geluidsbelasting van woningen. Deze
effecten zijn tevens geraamd op basis van kengetallen over het aantal voertuigkilometers. Doordat
het doorgaande wegverkeer om Lelystad heen wordt geleid en de wegverbinding korter wordt
ondervinden woningen voordeel van de varianten. Deze effecten zijn als volgt.
Tabel 17 De contante waarde van geluidseffecten voor zowel het lage als hoge scenario
Variant

Geluidseffecten (contante waarde) laag

Geluidseffecten (contante waarde)

in mln. €

hoog in mln. €

€3

€4

Alle varianten

Verkeersveiligheid
Het tracé heeft naar verwachting positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid omdat minder
voertuigkilometers leidt tot minder kansen op ongelukken. Ook deze effecten zijn geraamd op basis
van kerngetallen over het aantal voertuigkilometers. De contante waardes van deze voordelen zijn
als volgt.
Variant

Effecten verkeersveiligheid (contante

Effecten verkeersveiligheid (contante

waarde) laag in mln. €

waarde) hoog in mln. €

€5

€6

Alle varianten

Mogelijk heeft de hoge brugvariant lichte negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Gegeven
de hoogte van de brug leiden zware windstoten mogelijk te risico’s voor vrachtwagens.
Externe veiligheid
Het tracé heeft positieve gevolgen voor externe veiligheid doordat het tracé het doorgaand verkeer
om Lelystad heen leidt. Hierdoor wonen en werken minder mensen binnen een afstand 200 meter
van de wegverbinding. Dit komt de externe veiligheid ten goede. Mogelijk neemt de tunnelvariant
wel extra risico’s met zich mee. Het transport van gevaarlijke stoffen is over het algemeen
risicovoller in tunnels. Dit effect is in de MKBA niet in geld gewaardeerd en vergt nader onderzoek.
Tevens heeft een luwere Baai van Van Eesteren positieve gevolgen voor de woningen van
Parkhaven Lelystad. Deze woningen liggen 1 meter boven NAP en lopen een risico eens in de vijf
jaar onder water te lopen. In de praktijk levert dit vooral overlast op en het zou in extreme
omstandigheden tot een veiligheidsrisico kunnen leiden. In drie van de vier varianten wordt de baai
luwer in vergelijking met de huidige situatie. In de hoge brug met dijkvariant is de opening van baai
dermate groot dat vrijwel geen veranderingen worden verwacht.
Tabel 18 Effecten externe veiligheid per variant
Variant

Effect op de externe veiligheid

Hoge brug met dijk

+

Tunnel en lage brug

0

Naviduct en spuisluis

+

Lage brug en aquaduct

+

MKBA Kortsluiting Baai van Van Eesteren

26

Natuur- en gebiedsontwikkeling
De Baai van Van Eesteren ligt in het IJsselmeer. De kwaliteit van de natuur van het IJsselmeer
staat onder druk, zoals is verwoord in de Natuurambitie Grote Wateren (Ministerie van
Economische Zaken 2014):
“De belangrijkste internationaal erkende natuurwaarden van nu in dit gebied zijn de broedvogels zoals
roerdomp, lepelaar, visdief en rietzanger. En de duikeenden en zaagbekken die er in groten getale in de
winter voorkomen. Het is niet vanzelfsprekend dat dat zo blijft. Ruim tachtig jaar na aanleg van de
Afsluitdijk heeft de natuur nog steeds geen nieuw evenwicht bereikt. Door de harde oevers en het
gefixeerde peil kon geen natuurlijk evenwicht worden bereikt. Ook de visstand is in beweging. De
hoeveelheid vis neemt sinds 1980 sterk af, de soortrijkdom aan vis is daarentegen toegenomen.”
(Natuurambitie Grote Wateren, p. 47)

Figuur 9 Schets Toekomst zonder en met natuurambitie

In de Natuurambitie zijn voor het
IJsselmeer diverse acties opgenomen.
Samengevat gaat het om het
verzachten van de harde overgang van
de dijk door geleidelijke overgangen
(ook binnendijks) met voor- en
achteroevers, de aanleg van
luwtegebieden en meer ondiepten voor
groei van waterplanten. Die nieuwe
inrichting maakt het IJsselmeer voor
vogels en vissen aantrekkelijker.
Tevens biedt de nieuwe inrichting
kansen voor recreatie en toerisme.

“In het toekomstbeeld is de natuur weer vitaal en rijk. Het IJsselmeergebied is veerkrachtig en robuust
ingericht. Dat maakt het aantrekkelijk voor meerdere doelgroepen van recreanten en toeristen.
Watersporters waarderen het grote wateroppervlak, de stilte en de donkere nachten. Maar ook de
levendigheid rond de Zuiderzeehavens. De nieuwe eilanden en baaien in het moerasgebied langs de
Houtribdijk vormen een interessant reisdoel. Daar kan ook gekampeerd worden. Op en rond de oevers
zien we overal zwemmers, surfers en strandliefhebbers. Fietsers genieten van de brede fietspaden tussen
de rietlanden. Wandelaars struinen rond in de natuur in de oeverzones. Die zijn groot en kunnen tegen een
stootje.” (Natuurambitie Grote Wateren, p. 48)

De conclusie is dat het luwer maken van de Baai van Van Eesteren goed past in het Rijksbeleid dat
voor het IJsselmeer is geformuleerd, voor zowel de natuurontwikkeling als recreatie en toerisme.
Ook de gemeente Lelystad heeft plannen ontwikkeld voor de kustzone waar de Baai van Van
Eesteren en de Houtribdijk een rol in spelen. De locaties van de plannen uit de kustvisie Lelystad
zijn geïllustreerd in de onderstaande figuur. Flevo Marina – nummer 2 van de Kustvisie Lelystad –
zou in het geval van een kortsluiting van de N23 verbonden kunnen worden met het Zuigerplasbos
(nummer 1 van de afbeelding). Tevens wordt de ontwikkeling van een schiereiland nabij de huidige
Houtribdijk (nummer 6 van de afbeelding) – inclusief de gewenste uitbreiding van een
(kitesurf)strand (nummer 4) interessanter. De reden hiervoor is dat minder verkeer(soverlast)
gunstig is voor een verblijfsgebied. Een luwere Baai van Van Eesteren biedt tevens kansen voor
gebiedsontwikkeling. Daarnaast biedt deze meer mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van
het woongebied Houtribhoogte. Naar verwachting wordt de baai alleen in de hoge brug met
dijkvariant niet luw genoeg voor gebiedsontwikkeling aan de Flevokust.
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Figuur 10 Kaart gewenste ontwikkelingen concept Kustvisie gemeente Lelystad

1. Zuigerplasbos
2. Flevo Marina
3. Locatie woningbouw Houtribhoogte
4. Kitesurferstrand en strand
5. Volgende fase Marker Wadden
6. Schiereiland
……Fiets- en wandelpad
Deze ambities van de Rijksoverheid en gemeente Lelystad voor natuurontwikkeling en recreatie
verhouden zich goed tot de aanleg van de kortsluiting en daarmee het luwer maken van de Baai
van Van Eesteren. Een aandachtspunt is de variant met het naviduct. Dit vraagt om het verleggen
van de vaargeul en kan invloed hebben op eventuele uitbreiding van de Marker Wadden (zie locatie
5). In het geval het naviduct aangelegd zou worden – en daarmee de vaargeul Amsterdam-Lemmer
verlegd wordt – dient deze verlegging afgestemd te worden met de plannen van de Markerwadden.
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Samengevat hebben de varianten de volgende effecten op natuur- en gebiedsontwikkeling.
Variant

Effecten op natuur- en gebiedsontwikkeling

Hoge brug met dijk

+

Tunnel en lage brug

++

Naviduct en spuisluis

++

Lage brug en aquaduct

++

Landschappelijke beleving
De vier varianten hebben gevolgen voor het (visuele) landschap van de Flevokust en Lelystad. De
hoge brug van 32 meter is in de wijde omtrek te zien. Ook de andere varianten zijn zichtbaar vanaf
de waterkant en de walzijde. De waardering hiervan kan verschillen. Een hoge brug kan als
‘landmark’ fungeren en daarmee positief bijdragen aan het landschap. Ook kan het als
horizonvervuiling gezien worden. 32 meter is erg hoog, en daarmee van ver af zichtbaar. Dit kan
als een nadeel van deze variant beschouwd worden. Veel hangt af van de architectonische
vormgeving en hoe de bewoners de vormgeving waarderen. In deze fase kunnen nog geen
conclusies worden getrokken.
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5

Resultaten MKBA

5.1

Totaaloverzicht van kosten en baten
In onderstaande tabel zijn de resulterende uitkomsten van de MKBA opgenomen. In de tabel
komen de effecten terug zoals ze in het voorgaande hoofdstuk beschreven zijn. Een groot deel van
de effecten zijn gemonetariseerd (in euro’s gewaardeerd). De effecten die niet gemonetariseerd
konden worden zijn kwalitatief opgenomen.
De effecten in de tabel zijn weergegeven als de contante waarde. Dit betekent dat het geen
jaarlijkse effecten zijn, maar een optelsom van de jaarlijks terugkerende effecten 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.
De tabel geeft daarmee zo goed mogelijk een totaalbeeld van de effecten van het project vanuit
maatschappelijk-economisch perspectief. In de MKBA-tabel is waar van toepassing de
bandbreedte in effecten voor een laag en hoog scenario opgenomen.
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Tabel 19 Uitkomsten MKBA ‘Kortsluiting Baai van Van Eesteren’ (effecten in miljoenen euro’s, in
prijspeil 2017, inclusief btw en in contante waarde)
Kosten en baten

Hoge brug met

Tunnel en

Naviduct en

Brug en

dijk

lage brug

spuisluis

aquaduct

Investeringskosten

€ 277

€ 229

€ 323

€ 162

Beheer- en onderhoudskosten

€ 58

€ 48

€ 68

€ 34

€ 88 - € 117

€ 88 - € 117

€ 88 - € 117

€ 88 - € 117

+

+

+

0

Directe kosten

Directe baten
Reistijden wegverkeer
Reisbetrouwbaarheid wegverkeer
Variabele ritkosten en accijnzen

€ 14 - € 17

€ 14 - € 17

€ 14 - € 17

€ 14 - € 17

Effecten op fietsverkeer

0

0

+

+

Effecten op beroepsvaart

0

0/+

€ 20 - € 24

0

Effecten op recreatievaart

0

0/+

-/0

-/0

€ 15 - € 20

€ 15 - € 20

€ 15 - € 20

€ 15 - € 20

Broeikasgasemissies

€5 - €7

€5 - €7

€5 - €7

€5 - €7

Luchtkwaliteit

€ 8 - € 10

€ 8 - € 10

€ 8 - € 10

€ 8 - € 10

Geluid

€3 - €4

€3 - €4

€3 - €4

€3 - €4

Verkeersveiligheid

€5 - €6

€5 - €6

€5 - €6

€5 - €6

Externe veiligheid

+

0

+

+

Mogelijkheden natuur- en

+

++

++

++

Totale kosten

€ 336

€ 277

€ 391

€ 196

Totale baten

€ 134 - € 176

€ 134 - € 176

€ 155 - € 199

€ 134 - € 176

€-201 - €-160

€-143 - €-101

€-228 - €-191

€-62 - €-21

0,4 - 0,5

0,5 - 0,6

0,4 - 0,5

0,7 - 0,9

Indirecte effecten
Indirecte effecten (effecten op
werkgelegenheid, productie etc.)
Externe effecten

gebiedsontwikkeling

Uitkomst MKBA
Netto contante waarde
Baten-kostenverhouding

De tabel laat zien dat het project als belangrijkste baten heeft:


De bereikbaarheidsbaten hebben een omvang van € 88 à €117 miljoen;



De baten van variabele ritkosten en accijnzen bedragen € 14 à €17 miljoen;



De baten van indirecte effecten bedragen € 15 à € 20 miljoen



De variant met het naviduct biedt een kortere vaarroute tussen Amsterdam en Lemmer met
extra baten van € 20 - 24 mln.

De omvangrijkste baten van het project zijn daarmee de bereikbaarheidsbaten.
De berekende maatschappelijke baten zijn in alle varianten lager dan de maatschappelijke kosten.
De saldo’s van kosten en baten zijn negatief en de baten-kostenverhouding is kleiner dan 1.
Voor de meer kwalitatief gescoorde effecten zijn er aanzienlijk verschillen tussen de varianten. In
de berekende maatschappelijke baten komen de kwalitatief gescoorde effecten niet tot uiting.
Doordat het verkeer niet meer hoeft te wachten op het opengaan van een brug, neemt de
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reisbetrouwbaarheid toe. Bij de variant met de hoge brug kan de reisbetrouwbaarheid afnemen
door harde wind of gladheid. Drie van de vier varianten (hoge brug als uitzondering) leiden tot een
luwere baai en kansen voor natuur- en gebiedsontwikkeling. De kwalitatieve effecten op
fietsverkeer, beroepsvaart en recreatievaart verschillen per variant.
De variant met de lage brug en het aquaduct scoort van de vier varianten cijfermatig het best. De
reden hiervoor is dat deze variant de laagste investeringskosten heeft. In de gekwantificeerde
berekende baten zijn de varianten niet onderscheidend, met uitzondering van de extra baten voor
het scheepvaartverkeer van de variant met het naviduct.

5.2

Gevoeligheidsanalyse
De gevoeligheid van de uitkomsten is getoetst met gevoeligheidsanalyses:


Gevoeligheid qua investeringskosten in het geval de varianten tunnel en lage brug, naviduct en
spuisluis en brug en aquaduct niet met (een ruimtereservering voor) 2x2-rijstroken, maar 2x1rijstroken gerealiseerd worden.



Gevoeligheid qua reistijdeffecten wanneer de resterende deelprojecten van de N23
gerealiseerd zijn.

Gevoeligheid qua investeringskosten
In het ontwerp van de kortsluiting uit 2010 is rekening gehouden met (de technische voorbereiding
op) 2x2 rijstroken. De tunnel, naviduct en aquaduct worden uitgelegd op een toekomstige 2x2
auto(snel)weg, maar ingericht als 2x1+ vluchtstrook. Het nieuwe dijklichaam wordt breed genoeg
uitgevoerd voor een 2x2 auto(snel)weg. Het brugdek van de hoge brug is uitgelegd op
2x1+vluchtstrook. Uitbreiding naar een 2x2 auto(snel)weg is alleen mogelijk door een tweede brug
naast de eerste te leggen. Het is een overweging om de onderbouw/fundering al wel aan te leggen;
Voor de toekomstige situatie wordt uitgegaan van 2 rijstroken van 3,25m met een obstakelvrije
zone van 1,0 m (links en rechts).
Momenteel kent de Houtribdijk 2x1 rijstroken. De gedachte achter het ontwerp met voorbereiding
op 2x2 was dat het wenselijk zou zijn de Houtribdijk te verbreden en zo meer rijstroken aan te
leggen. Dat maakt het mogelijk dat voertuigen elkaar kunnen inhalen waardoor de doorstroming en
capaciteit van de weg toenemen. Het zou relatief kostbaar zijn om de kunstwerken eerst aan te
leggen op 2x1 rijstroken en later aan te passen naar 2x2.
In het Projectplan Waterwet Versterking Houtribdijk (Rijkswaterstaat 2016) staat beschreven dat de
Houtribdijk niet zal worden verbreed naar 2x2 rijstroken:
“Op de Houtribdijk ligt de provinciale autoweg N302. Het is een enkelbaans weg (2x1 rijstroken) met een
vluchtstrook aan beide zijden zonder fysieke rijbaanscheiding. Er zijn beperkte uitwijkmogelijkheden. Lange
tijd zijn er plannen geweest om de N302 op te waarderen tot een dubbelbaansweg met 2x2 rijstroken. In
2007 is door de provincie Flevoland besloten dat de weg op de Houtribdijk niet zal worden verbreed tot een
dubbelbaansweg om reden van te hoge kosten en omdat de noodzaak tot uitbouw pas op lange termijn
aanwezig is. Om deze reden is verbreding van de N302 niet als meekoppelkans uitgewerkt.”
“De provincie Flevoland heeft in de zomer van 2013 groot onderhoud uitgevoerd. De verharding van de
rijbaan is over nagenoeg de gehele lengte van de dijk vervangen.”
“Bij de versterking van de Houtribdijk wordt ervoor gezorgd dat deze de komende 50 jaar (planperiode) aan
de veiligheidseisen voldoet.”
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Het uitgangspunt van alle varianten uit 2010 – behalve de hoge brug – is een kortsluiting met
ruimtereservering voor 2x2-rijstroken. In het geval het aantal rijstroken gereduceerd wordt tot 2x1rijstroken blijven de directe baten gelijk. Dit omdat 2x1-rijstroken voldoende is voor het
geprognotiseerde aantal verkeersverplaatsingen. Wel zal de afname in rijstroken een
kostenbesparing realiseren. Deze besparing is tussen de €3,7 mln. (hoge brug) en €14,2 mln.
(tunnel). Deze besparing van kosten is maximaal 2,5% en dat leidt tot een marginale verbetering
van de baten-kostenverhouding.
Gevoeligheid qua reistijdeffecten
Met de aanleg van de kortsluiting zou een deel van de hele N23 van Alkmaar tot Zwolle
gerealiseerd zijn. De vraag kan gesteld worden of de kortsluiting nog extra baten oplevert in het
geval de N23 volledig gerealiseerd wordt. Dan is het aannemelijk dat het aantal vervoersbewegingen over de Houtribdijk zal toenemen. De weg zou dan bijvoorbeeld als een volwaardige
concurrent van de A1 en A28 kunnen dienen en daarmee meer verkeer kunnen trekken. Daarmee
nemen de reistijdbaten van het wegverkeer ook toe. Meer wegverkeer profiteert in dat geval
immers van de kortsluiting van de Baai van Van Eesteren.
In de MKBA N23 Alkmaar – Zwolle van Ecorys uit 2008 zijn de maatschappelijke kosten en baten
van realisatie van de volledige N23 geanalyseerd. De verkeersberekeningen die destijds met een
ander verkeersmodel en toekomstscenario’s uitgevoerd zijn laten zien dat realisatie van de N23,
inclusief kortsluiting van de baai van Van Eesteren, in een sterke toename van het verkeer over de
Houtribdijk kan leiden. Uit de studie blijkt dat het aantal motorvoertuigen per etmaal stijgt van
14.800 naar 27.500 in het geval de N23 gerealiseerd wordt. Daarmee neemt het aantal voertuigen
per etmaal met factor 1.9 toe.
Als deze factor wordt toegepast op de reistijdbaten in voorliggende studie veranderen deze als
volgt:
Tabel 20 Uitkomsten baten MKBA bij gevoeligheidsanalyse reistijdeffecten voor alle varianten

Reistijdbaten wegverkeer (verdisconteerd)
in miljoenen Euro’s
Totale baten (verdisconteerd)
in miljoenen Euro’s

Laag

Hoog

€ 168

€ 223

€ 226

€ 320

De baten-kostenverhoudingen verbeteren hierdoor substantieel. Zie onderstaande tabel. Bij een
aantal varianten neemt deze toe tot boven de 1 of dicht hierbij.
Tabel 21 Uitkomsten baten-kostenverhouding MKBA bij gevoeligheidsanalyse reistijdeffecten per
variant
Variant

Laag

Hoog

Hoge brug met dijk

0,7

0,9

Tunnel en lage brug

0,8

1,1

Naviduct en spuisluis

0,6

0,8

Brug en aquaduct

1,2

1,5

Deze uitkomsten dienen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden. De meest recente
verkeersstudie laat lagere verkeersintensiteiten over de Houtribdijk zien dan in 2008 in de prognose
was opgenomen. Deze gevoeligheidsanalyse laat zien dat een sterke toename van het verkeer
over de Houtribdijk de baten-kostenverhouding van de kortsluiting substantieel verbetert.
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6

Conclusies

In deze concluderende paragraaf worden de antwoorden gegeven op de onderzoeksvragen.
Is er reden om aan te nemen dat de kosten van de varianten sterk zullen afwijken van de
eerdere ramingen?
De kosten uit 2010 zijn geactualiseerd naar prijspeil 2017 en nemen met 15% toe. Verder is
onderzocht of de onderstaande aanpassingen leiden tot lagere kosten:


Een uiteindelijk waterpeil in het IJsselmeer dat 70cm lager is dan waarmee in de studie van
2010 rekening mee is gehouden voor 2050 en verder.



Een oplossing voor de dijk waarbij zanderige taluds worden toegepast in combinatie met een
lagere kruinhoogte.



Aanpassing van de lage brug-varianten waarbij deze geschikt is voor 4-laags containers.

Welke en hoeveel baten levert een verbinding over de Baai van Van Eesteren globaal op?
De kortsluiting van de Houtribdijk zorgt ervoor dat automobilisten 9 kilometer minder hoeven om te
rijden. Dit leidt tot maatschappelijke baten waarvan de belangrijkste zijn:


Lagere reistijd voor het wegverkeer (waaronder het vrachtverkeer).



Hogere betrouwbaarheid doordat er geen brugopeningen meer zijn.



Lagere kosten voor ritten en accijnzen.



Indirecte effecten voor werkgelegenheid.



Minder emissies naar het milieu, minder overlast en betere verkeersveiligheid.



Kansen voor betere natuurontwikkeling en groei van recreatie door een luwere baai (in drie van
de vier varianten; bij de hoge brugvariant treedt dit effect beperkt op).



Inkorting van de vaarweg Amsterdam – Lemmer bij de variant met het naviduct. Dit levert
reistijdbaten voor de scheepvaart op. Het kan ten nadele van Flevokust gaan omdat de
vaarweg verder van de haven komt te liggen.

De kortsluiting leidt tot meer verkeer via de N23. Een deel van dit verkeer is afkomstig van andere
routes. Een van die routes is van Noord-Holland en Flevoland (en vice versa) via de A7, A9, A1 en
A6. Deze route kent momenteel veel files. Voor een groot deel van de route (A1, A6, A9 en A10)
geldt dat deze verbreed wordt en de komende jaren meer capaciteit beschikbaar komt. In de
Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse 2017 is onderzocht of in de toekomst bij bepaalde
groeiscenario’s congestie gaat ontstaan. Het beeld daarbij is dat de A7 in Noord-Holland in 2030
relatief druk wordt. De A7 wordt een knelpunt in het hoge scenario in 2040. De A6, A9 en A10
kennen weinig problemen in 2030. In 2040 zou in het hoge groeiscenario op de A1 en A10
middelmatige overlast door files kunnen ontstaan. De kortsluiting en verdere opwaardering van de
N23 zou mogelijk een positief effect op de A7 kunnen hebben om voor verkeer in Noord-Holland
naar Flevoland een alternatieve route te bieden.
Uit de MKBA komt als resultaat dat drie van de vier varianten bij een laag groeiscenario € 134 mln.
en bij een hoog groeiscenario € 176 mln. maatschappelijke baten leveren. De variant met het
naviduct en verlegging van de vaargeul levert nog € 20 - 24 mln. extra baten aan reistijdwinst voor
de scheepvaart. Bij deze berekende baten zijn de kwalitatieve baten niet inbegrepen. Drie van de
vier varianten maken het water luwer en bieden goede kansen voor natuurontwikkeling en
recreatie. De variant met de hoge brug leidt minder tot een luwere baai dan de andere drie
varianten.
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Een MKBA kijkt naar de baten en kosten op nationale schaal. Als er naar de regionale schaal wordt
gekeken, dan kan het volgende worden opgemerkt. De voordelen van de kortsluiting komen vooral
bedrijven uit de provincie Noord-Holland ten goede. Relatief veel vrachtverkeer van Noord-Holland
kan door de kortsluiting eerder bij afnemers zijn, die deels in Flevoland en deels in andere
provincies in Noord-Nederland en Duitsland liggen. Het verkeer dat door provincie Flevoland rijdt,
genereert geen baten voor Flevoland. De specifieke baten voor Flevoland komen bij inwoners van
Flevoland die (gaan) werken in Noord-Holland en werkgevers (waaronder Flevokust) die
werknemers en vracht uit Noord-Holland krijgen.
Wat zijn de kosten van de nieuwe verbinding?
De investeringskosten van de varianten variëren van € 275 mln. tot € 547 mln. De investeringskosten en de kosten voor beheer en onderhoud, zijn netto contant gemaakt door ze in de tijd uit te
zetten en te verdisconteren naar 2017. Dan variëren de maatschappelijke kosten van € 196 mln.
voor de variant lage brug met het aquaduct tot € 391 mln. voor het naviduct en de spuisluis.
Wat zijn de effecten voor drie economische trekkers in Flevoland: Flevokust, Bataviastad en
Lelystad Airport?
De ontwikkeling van Flevokust zal ertoe leiden dat het een locatie wordt waar overslag plaatsvindt
van binnenvaart naar vrachtwagen en vice versa. In het verkeersmodel is verondersteld dat
Flevokust zich positief ontwikkeld en een functie als intermodale draaischijf vervult. Flevokust ligt
op het snijpunt van de A6 (hoofdwegennet) en hoofdvaarweg (Amsterdam – Lemmer). Door de
kortsluiting van de N23 neemt de ‘catchment area’ van Flevokust toe en reikt dan dieper NoordHolland in. Een deel van de groei van het vrachtverkeer hangt samen met de ontwikkeling van
Flevokust. Het is de vraag hoeveel containers die op Flevokust worden afgehandeld met de
vrachtwagen naar Noord-Holland gaan. Uit de MKBA Flevokust blijkt dat maar 1 op 8 tot 1 op10
van de overgeslagen containers naar Noord-Holland gaat, uitgaande van de huidige verbinding.
Dat aandeel zal mogelijk groeien door de kortsluiting. De effecten voor het scheepvaartverkeer van
Flevokust verschilt per variant. De hoge brug kent amper effecten voor de scheepvaart met
uitzondering voor schepen hoger dan 32 meter. De tunnel met brug heeft als voordeel dat beroepsen recreatievaart elkaar minder hinderen. Het naviduct heeft de grootste effecten op de
scheepvaart omdat de vaargeul verlegd moet worden. Dat is een kortere route voor doorgaand
scheepvaartverkeer. Voor Flevokust is het een nadeel omdat de afstand tot de hoofdvaarweg
groter wordt. De lage brug met aquaduct heeft ook als voordeel dat beroepsvaart niet gehinderd
wordt door recreatievaart. Containerschepen kunnen onder lage brug door. De tien meter
doorvaarhoogte kan belemmeringen voor bepaalde type schepen opleveren, wat de
ontwikkelmogelijkheden van Flevokust kan beperken. Een mogelijke oplossing hiervoor is een
beweegbare deel in de lage brugvariant te maken. Deze kan dan incidenteel open als er bijzonder
transport is dat meer hoogte nodig heeft. Een eerste inschatting van kosten is ca. € 6,5 mln.4
Door de kortsluiting gaat de bereikbaarheid van Bataviastad achteruit. Bezoekers vanuit NoordHolland noord zullen in alle vier de varianten moeten omrijden om Bataviastad te bereiken. Een
voordeel daarbij is dat het westelijk deel van Lelystad – inclusief Bataviastad – minder
verkeersoverlast heeft dan in de huidige situatie. Doordat het doorgaand verkeer wordt omgeleid
om Lelystad heen wordt het interne wegennet van Lelystad ontlast. Hierdoor zal het met name
rustiger worden op de Houtribweg. Ook de rotonde nabij Bataviastad zal daarom rustiger worden.

4

In DHV (2010). Variantenstudie N23 Kortsluiting Markerwaarddijk – A6 (Tussenrapportage) is een beweegbare brug (2x
van 12 meter hoog) opgenomen voor € 5,6 mln. Als dat gecorrigeerd wordt naar het prijspeil 2017 dan is dat ca. € 6,5 mln.
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De ontwikkeling van Lelystad Airport is in de MKBA meegenomen. De ov-bereikbaarheid van
Lelystad Airport is relatief beperkt en veel reizigers en bezoekers komen naar verwachting met de
auto. Een snellere ontwikkeling van deze luchthaven kan de kortsluiting aantrekkelijk maken omdat
er dan meer reizigers binnen invloedsfeer van deze luchthaven komen te liggen.
Hoe verhouden de kosten van de voorkeursvariant zich tot de (maatschappelijke) baten?
Alle vier de varianten kennen hogere maatschappelijke kosten dan de berekende baten. De batenkostenverhouding varieert van 0,4 voor het naviduct tot 0,9 voor de variant lage brug en aquaduct.
De variant met een ´lage brug en een aquaduct´ scoort van de vier varianten relatief het best omdat
het de laagste kosten kent. De netto contant gemaakte kosten bedragen zo’n € 200 mln. en ca.
€ 150 mln. mag aan kwantitatieve baten worden verwacht bij een gemiddeld groeiscenario. Het
negatieve saldo is een kleine € 50 mln. Daarbij moet bedacht worden de kwalitatieve baten, zoals
de recreatie dit saldo kunnen verbeteren.
Is er reden om de keuze van de voorkeursvariant aan te passen?
Uit het onderzoek komt naar voren dat de berekende baten van de voorkeursvariant lage brug met
aquaduct gelijk zijn aan die van de andere varianten. Alleen het naviduct heeft additionele baten,
maar is aanzienlijk duurder. De voorkeursvariant is significant goedkoper dan de andere drie
varianten. Daarmee blijft de voorkeursvariant het meest aantrekkelijk.
Een nadeel van de lage brug is dat het mogelijk de ontwikkeling van Flevokust kan remmen, waar
het gaat om schepen die hoger dan tien meter zijn. Als dit potentiële nadeel een reële kans maakt
dan is het optie om de variant met de lage brug en het aquaduct te optimaliseren door bijvoorbeeld
de doorvaarhoogte iets op te hogen. Vanuit de branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer
wordt geadviseerd de lage brug geschikt te maken voor 4 lage lege high-cubcontainers (bij
voorkeur 12,50 meter).
Zijn er mogelijkheden de baten-kostenverhouding significant te verbeteren?
Er zijn twee aanpassingen aan de N23 onderzocht die de verhouding tussen kosten en baten kan
verbeteren. De eerste is een versobering van het ontwerp door uit te gaan van 2x1-rijstroken voor
de dijk en de kunstwerken in plaats van de voorziene 2x2 rijstroken. De besparing op de kosten is
tussen de €3,7 mln. (hoge brug) en €14,2 mln. (tunnel). Deze besparing van kosten is maximaal
2,5% en dat leidt tot een marginale verbetering van de baten-kostenverhouding.
Met de aanleg van de kortsluiting zou een deel van de hele N23 van Alkmaar tot Zwolle
gerealiseerd zijn. De vraag kan gesteld worden of de kortsluiting nog extra baten oplevert in het
geval de N23 volledig gerealiseerd wordt. Dan is het aannemelijk dat het aantal vervoersbewegingen over de Houtribdijk zal toenemen. Op basis van de MKBA voor de gehele N23
(Ecorys, 2008) die uitging van een inmiddels verouderd verkeersmodel komen aanzienlijk betere
baten-kostenverhoudingen, zie onderstaande tabel. Bij een aantal varianten neemt deze toe tot
boven de 1 of dicht hierbij.
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Tabel 22 Uitkomsten baten-kostenverhouding MKBA bij gevoeligheidsanalyse reistijdeffecten per
variant
Variant

Laag

Hoog

Hoge brug met dijk

0,7

0,9

Tunnel en lage brug

0,8

1,1

Naviduct en spuisluis

0,6

0,8

Brug en aquaduct

1,2

1,5

Deze uitkomsten dienen met de nodige voorzichtigheid betracht te worden omdat de meest recente
verkeersstudie lagere verkeersintensiteiten over de Houtribdijk zien dan in 2008 in de prognose
was opgenomen.
Tot slot is onderzocht of de kortsluiting van de Baai van Van Eesteren kan bijdragen aan het
vermijden van investeringen voor waterveiligheid. Mocht de kortsluiting binnen tien jaar worden
aangelegd, dan zijn er mogelijk baten in de vorm van vermeden kosten voor het ophogen van een
deel van de IJsselmeerdijk. Deze bate wordt geraamd op € 15,75 mln. In voorliggende MKBA is
deze bate gegeven de verwachte realisatietermijnen, niet opgenomen.
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Bijlage Gehanteerde kengetallen

In deze bijlage zijn de algemene uitgangspunten en methodologie die ten grondslag liggen van de
MKBA uiteengezet.

Algemene uitgangspunten
Zichtperiode
In de MKBA zijn de baten voor de gehele technische levensduur van de investering
(‘eeuwigdurend’) beschouwd, waarvoor om praktische redenen in Nederland standaard een periode
van 100 jaar wordt gehanteerd. Dit betekent dat in de MKBA de effecten in de periode 2030– 2130
zijn meegenomen. Door discontering zijn de baten na 2130 verwaarloosbaar.
Discontovoet en (netto) contante waarde
In een MKBA worden de effecten van een project voor een zo lang mogelijke tijdsperiode (in
principe voor een ‘oneindige zichthorizon’) in kaart gebracht. Voor deze MKBA is in lijn met wat
gangbaar is een zichtperiode van 100 jaar, tot het jaar 2130, gehanteerd.
De berekende effecten zijn vervolgens contant gemaakt naar een basisjaar. De gewogen optelsom
over de jaren die zo ontstaat voor een effect wordt de contante waarde genoemd. Voor het contant
maken, is gebruik gemaakt van een discontovoet (‘een rendementseis’). In deze studie is het
momenteel voorgeschreven percentage van 4,5% gehanteerd.
Prijspeil
Alle bedragen in deze MKBA worden, tenzij anders weergegeven, uitgedrukt in prijspeil 2017 en
inclusief btw.

Methodologie
Reistijdwinsten
De verschillen in reistijden, uitgesplitst naar personen- en vrachtverkeer alsmede motieven zijn
aangeleverd door de Sweco.
Deze data zijn vermenigvuldigd met onderstaande data om de totale reistijdeffecten te berekenen.
Tabel 23 Gemiddelde voertuigbezetting personenauto's
Motief

2006

2020

2040

Woon-werk

1.14

1.11

1.1

Zakelijk

1.11

1.11

1.08

Overig

1.5

1.39

1.36

Bron: DVS, Value of Time personenvervoer: Auto per motief, basisjaar 2006.

Tabel 24 Groei verplaatsingskilometers auto's (index)
Scenario

2010

2030

2050

Hoog

100

132

157

Laag

100

113

124

Bron: 2016 WLO Achtergronddocument Binnenlandse personenmobiliteit. P. 48.
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Tabel 25 Groei vervoerd gewicht vracht in mln. ton per jaar (absoluut)
Scenario

2010

2030

2050

Hoog

697

855

1.099

Laag

697

728

792

Bron: 2016 WLO Achtergronddocument Mobiliteit Goederenvervoer en Zeehavens.

Vervolgens zijn de totale reistijdeffecten gemonetariseerd op basis van onderstaande data.
Tabel 26 Reistijdwaarderingen (2010), prijspeil 2017
Motief

Reistijdwaardering (€/uur)

Woon-werk

€ 10,06

Zakelijk

€ 28,54

Overig

€ 8,15

Vracht
Bron: KiM (2013).

€ 45,88

Overigens het Steunpunt Economische Expertise hanteert voor zakelijk 9% hogere
reistijdwaardering en voor vracht 7%. Als met deze iets hogere reistijdwaardering zou zijn
gerekend, dan zal het saldo van de MKBA van alle varianten licht verbeteren, maar de volgorde
van de varianten verandert niet.
Tabel 27 Groei van reële reistijdwaardering
Scenario

2017-2030

2030-2050

Hoog

0,80%

0,90%

Laag

0,55%

0,60%

Bron: 2016 WLO Achtergronddocument Binnenlandse personenmobiliteit paragraaf 5.2.

“Een stijging van het inkomen betekent dat onze reistijd een hogere prijs krijgt. Echter, daarnaast
veronderstellen we dat reizen steeds comfortabeler wordt, waardoor reizen ‘minder erg’ wordt.
Daarom wordt de reistijdwaardering doorgaans opgehoogd met de helft van de stijging van de reële
loonvoet (V&W & CPB 2004).”
Ritkosten en accijnzen (welvaartseffect reiskosten)
Door een verandering van kilometers bij bestaande reizigers veranderen de kosten van een rit.
Ditzelfde geldt voor de accijnsinkomsten voor de overheid. Het verschil in voertuigkilometers wordt
vermenigvuldigd met de variabele kosten voor ritten en accijnzen. De ritkosten en accijnzen zijn
geactualiseerd naar prijspeil 2015.
Tabel 28 Variabele ritkosten en accijnzen voor auto en vracht (in eurocent per kilometer, prijspeil 2017)
Variabele ritkosten
Auto
Vracht

Accijnzen

€ 9,36

€ 0,04

€ 30,58

€ 0,15

Bron: Ecorys, Effecten aanvullende varianten eindbeeld kilometerprijs, 2007.

Prijs zand
RHDHV heeft in 2010 gerekend met € 7,00 - € 8,00 per m3 zand t.b.v. dijklichaam, incl. 10% zetting
(Bron: SSK-raming op p 74 van Variantenstudie N23 kortsluiting Markerwaarddijk - A6 (2010))
In 2017 zijn deze berekeningen geïndexeerd: Op basis van een ingeschat mandje welke
representatief is voor dit soort werk berekenen we op basis van de risicoregeling CROW de
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prijsescalatie van juli 2009 naar januari 2017 op 15%. Dat betekent dat deze 15% ook toegepast
moet worden op het zand en dan worden de kosten voor het zand: € 8,05 - € 9,20.
In de studie zijn geen uitgangspunten opgenomen over de winplaats van het zand. Het is
gebruikelijk dat dit op niet al te grote afstand gewonnen wordt om zo de vervoerskosten laag te
houden. Het winnen van zand is vergunningsplichtig en kan niet overal.
Indirecte effecten
Dit effect is benaderd aan de hand van een kengetal. In de MKBA is een percentage van vijftien
procent gehanteerd. Dit werkgelegenheidseffect dient als een opslag op de bereikbaarheidseffecten. Dit percentage is afkomstig van http://www.mkba-informatie.nl/mkba-basics/abc-van-demkba/additionele-indirecte-effecten/.
Externe effecten
In de MKBA zijn vier externe effecten gekwantificeerd: verkeersveiligheid, geluid en luchtkwaliteit
en broeikasgassen. De effecten zijn gemonetariseerd op basis van kengetallen uit het document
‘CE Delft 2014 06 Externe en infrastructuurkosten van verkeer’.

Uitgangspunten verkeersmodel Sweco Hoge Scenario
In het verkeersmodel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Woningbouw


Geen buitendijkse woningbouw; wel beperkt extra werkgelegenheid op de strekdam Hurkende
Man, Trintelhaven;



Woongebieden binnen de bestaande stad als Hanzepark, Parkwijk en diverse kleine
inbreilocaties worden ontwikkeld; ook het kustgebied tussen Lelystad-Haven en Saerdam wordt
voor woningbouw ontwikkeld;



Ontwikkeling Warande beperkt zich tot het westelijke deel (rondom Buizerdweg), en het gebied
rondom het ruwbouwstation Lelystad-Zuid.

Werkgelegenheid


Flevokust buitendijks volledig ontwikkeld, en binnendijkse deel ca. 40 ha (noordelijk deel);



Flevopoort cluster 3 wordt niet ontwikkeld, clusters 1 en 2 (langs de A6) ontwikkelen wel verder;
Larserplein inclusief groot hotel;



Binnen Lelystad worden veel (grotendeels al leegstaande) oudere kantoren (Lelycentre,
Meent/Veste/Schans, Stadshart) naar wonen getransformeerd; de werkgelegenheid binnen de
bestaande stad daalt daardoor licht.

Infrastructuur


Aanpassing weginfrastructuur beperkt zicht tot waarvoor formele besluiten genomen zijn, plus
verbreding van de A6 tussen Lelystad en Almere-Buiten-Oost naar 2x3 rijstroken; geen
Warandedreef in het model, wel verlengde Westerdreef;



Ov gelijk aan huidige netwerk, behalve toevoeging ov naar Lelystad Airport, Lelystad Airport
Businesspark en Warande;



Voor Lelystad airport is uitgegaan van WLO Hoog. In 2030 35.000 vliegbewegingen en
4 miljoen reizigers op jaarbasis.
Reizigers

Lelystad

passagiers per jaar

LO

2030

657.434

Lelystad

passagiers per jaar

HI

2030

3.994.829
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Reizigers

Lelystad

passagiers per jaar

LO

2040

742.614

Lelystad

passagiers per jaar

HI

2040

7.280.841

Verplaatsingen reizigers

Lelystad

# od per etmaal

LO

2030

901

Lelystad

# od per etmaal

HI

2030

5.472

Lelystad

# od per etmaal

LO

2040

1.018

Lelystad

# od per etmaal

HI

2040

9.973
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Over Ecorys

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en
managementvraagstukken.
Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten.
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.
Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.
Ecorys excelleert in zes werkgebieden:


transport en mobiliteit;



economie en innovatie;



energie, water en klimaat;



regionale ontwikkeling;



overheidsfinanciën;



gezondheid en onderwijs.

Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:


voorbereiding en formulering van beleid;



programmamanagement;



communicatie;



capaciteitsopbouw (overheden);



monitoring en evaluatie.

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers.
Manon Janssen,
Chief Executive Officer & Chair of the Board of Management
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