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Waarom een MKBA?
• Vraag provincie Noord-Holland is directe aanleiding: 5 jaar Waterwolftunnel (april 2018), wat heeft het
opgeleverd?
• De kosten zijn wel bekend, maar hoe zit het met de opbrengsten?
• Daar komt bij: mogelijkheid om aan te takken bij COB-project ‘Waarde van ondergrond’, feiten en cijfers
van uitgevoerde projecten (ex post).
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Wat vooraf ging…
• Voorjaar 2017 is een zeer beknopte analyse gemaakt.
• Uitsluitend reistijdbaten in beeld gebracht voor één jaar (2016). Bovendien zijn deze reistijdbaten
geschat op basis van een berekening van slechts enkele herkomst- en bestemmingslocaties
zonder verdere netwerkeffecten. Deze reistijdbaten zijn vergeleken met de jaarlijkse kosten van
beheer en onderhoud.
• Dat zag er ‘goed’ uit, gaf een zekere indicatie van het maatschappelijk rendement van de tunnel,
maar is zeker geen MKBA volgens de regels der kunst.
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Opzet huidige MKBA Waterwolftunnel (1)
• Uitgangspunten vastgelegd in de Algemene Leidraad MKBA en de bijbehorende kaders
en aanvullingen. De belangrijkste uitgangspunten betreffen de effecten die worden
bepaald en de economische waardering die daarmee samen hangt.
• In een MKBA worden in beginsel de volgende effectmodules uitgewerkt:
•

Bereikbaarheid (reistijd en reistijdbetrouwbaarheid)

•

Veiligheid (externe, sociale en verkeersveiligheid)

•

Leefomgeving (lucht en geluid, natuur- en cultuureffecten)

•

Kosten (investeringen en beheer en onderhoud)

• In de voorgestelde MKBA zullen in beginsel alle componenten aan bod komen, voor
meerdere jaren. Daarmee wordt ook beter recht gedaan aan de doelstellingen van het
verleggen van de N201, zoals opgenomen in het Regioakkoord Masterplan N201+
(2002). Hierin wordt naast bereikbaarheid voor de regio tevens de ontlasting van de
kernen genoemd in relatie tot leefbaarheid (stank, doorsnijding en geluidoverlast) en
verkeersveiligheid
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Opzet huidige MKBA Waterwolftunnel (2)
Afbakening
• Jaren: 2012 (vóór openstelling), 2013-2017 (5 jaar na openstelling)
• Gebied: regio tussen N231, N196, A4, A9 (grofweg het gebied tussen Schiphol, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen)

Bereikbaarheid
• Indicator 1: verandering in voertuigverliesuren
• Indicator 2: verandering vestigingen bedrijven

Veiligheid
• Indicator 3: verandering aantal ongevallen op (voormalige) provinciale wegen N196, N201 en N231.
-

# dodelijke slachtoffers

-

# gewonden

-

# ums.
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Opzet huidige MKBA Waterwolftunnel (3)
Leefbaarheid
• Indicator 4: verandering aantal objecten / personen binnen verschillende geluidzones langs (voormalige) provinciale
wegen N196, N201 en N231
• Indicator 5: verandering concentratie NOx en fijnstof langs bovengenoemde wegen
• Indicator 6: verandering aantallen voertuigen binnen bebouwde kom langs bovengenoemde wegen

Kosten
• Indicator 7: investering (eenmalig)
• Indicator 8: beheer en onderhoud (jaarlijks)
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Suggesties, aanvullingen, ….
• Lijst met effecten compleet?
• Beschikbare bronnen?
• Wie wil meedenken?

• ….
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