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SAMENVATTING 

Vraag: wat heeft de Waterwolftunnel / verlegde N201 opgeleverd? 

Aanleg en uitbreiding van infrastructuur hebben gevolgen voor 

bereikbaarheid en leefbaarheid en gaan vrijwel altijd gepaard 

met grote investeringen. Dit is ook het geval bij het verlegde 

tracé van de N201, waarin de Waterwolftunnel ligt. In het 

Regioakkoord Masterplan N201+ (2002) zijn de doelstelling 

van de aanleg en het verleggen van de N201 genoemd. Naast 

het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, moeten de 

verlegging en de tunnel leiden tot een ontlasting van de 

kernen, het verbeteren van de leefbaarheid (stank, 

doorsnijding, geluidoverlast en verkeersveiligheid).  

In opdracht van de provincie Noord-Holland is door Arcadis 

een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 

uitgevoerd van de Waterwolftunnel, als onderdeel van de 

verlegde N201. Dit in verband met het vijfjarige bestaan van 

de tunnel in april 2018. Met het uitvoeren van deze analyse 

wordt de vraag beantwoord of en zo ja, in welke mate de 

genoemde doelstellingen zijn bereikt.  

 

Antwoord: na 20 à 30 jaar zijn de kosten terug verdiend 

Kosten 

De netto contante waarde van de kosten van realisatie (investering) van de omlegging N201 inclusief 

Waterwolftunnel en het Amstel aquaduct bedraagt 278 miljoen euro. De netto contante waarde van de 

hieraan gerelateerde kosten voor beheer en onderhoud in de jaren 2013 tot en met 2017 bedraagt 13 

miljoen euro. Tezamen derhalve bedraagt de netto contante waarde van de totale projectkosten 291 miljoen 

euro.  

Baten 

De verlegde N201 inclusief Waterwolftunnel is – ondanks de langere route – een stuk sneller dan de oude 

N201: er hoeft immers niet meer gewacht te worden voor een open brug of voor kruispunten. Er is dus een 

fikse verbetering in de bereikbaarheid van het gebied ten opzichte van de oude situatie. Dit heeft positief 

uitgepakt voor de mensen die in de omgeving wonen en op Schiphol werken. Ook is er een flinke impuls 

voor het bedrijvenpark Green Park vanwege de goede infrastructuur. Bedrijven verplaatsen zich naar Green 

Park, omdat zij hier ruimte hebben om te groeien en transportwinst behalen doordat het Green Park 

rechtstreeks aansluit op de N201. 

De verlegde N201 doorsnijdt niet langer de kernen, dit leidt per saldo tot een veiliger route. Ook de 

geluidsbelasting is hierdoor sterk verbeterd: het aantal gehinderden is met een factor 5 gedaald.  

De netto contante waarde van deze maatschappelijke baten (bereikbaarheid en leefbaarheid) over de 

afgelopen vijf jaren bedraagt 73 miljoen euro. 

Conclusie 

Over een periode van 5 jaar na openstelling van de verlegde N201 inclusief Waterwolftunnel, dekken de 

totale maatschappelijke baten 25% van de kosten van aanleg, beheer en onderhoud van de tunnel en het 

aquaduct. Verwacht mag worden dat na 20 à 30 jaar de totale baten gelijk zullen zijn aan de totale kosten 

(break even). Door Decisio is een second opinion op de resultaten uitgevoerd. Deze onderschrijft op 

hoofdlijnen de conclusies van dit onderzoek. 

Overzicht van het verlegde tracé en aanpassingen voor 

N201 (kleur) en oude tracé (grijs) 
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1 INLEIDING 

Context 

Aanleg en uitbreiding van infrastructuur hebben gevolgen voor bereikbaarheid en leefbaarheid en gaan 

vrijwel altijd gepaard met grote investeringen.  

Dit is ook het geval bij het verlegde tracé van de N201, waarin de Waterwolftunnel en het Amstel aquaduct 

liggen (zie Figuur 1). In het Regioakkoord Masterplan N201+ (2002) zijn de doelstelling van de aanleg en het 

verleggen van de N201 genoemd. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, moeten de 

verlegging en de tunnel leiden tot een ontlasting van de kernen, het verbeteren van de leefbaarheid (stank, 

doorsnijding, geluidoverlast, verkeersveiligheid). De provincie Noord-Holland wil graag meer inzicht in deze 

effecten, in relatie tot de gemaakte investeringen. 

 

Figuur 1 Overzicht van het verlengde tracé en aanpassingen voor N201 (kleur) en oude tracé (grijs) 

 

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) biedt in beginsel een integraal overzicht van 

verschillende maatschappelijke effecten die met een project samenhangen. Door de effecten zoveel mogelijk 

onder dezelfde noemer te brengen (Euro’s) kunnen deze met elkaar worden vergeleken en afgewogen. 



 

Onze referentie: 079868341 A  - Datum: 30 mei 2018 

  

 

WATERWOLFTUNNEL 

7 van 21 

Door Arcadis is in het voorjaar van 2017 een Quick scan analyse gemaakt van de maatschappelijke kosten 

en baten van de Waterwolftunnel. Toen zijn uitsluitend de 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 vervolgens vergeleken met de 

jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud. Deze Quick scan analyse gaf een indicatie van het 

maatschappelijk rendement van de tunnel, maar geen integraal beeld. Dit is zo ook verwoord in de 

Technisch Management Jaarrapportage 2016. 

Als vervolg op de genoemde Quick scan heeft provincie Noord-Holland gevraagd om een uitgebreidere, 

meer integrale, MKBA van de verlegde N201 inclusief Waterwolftunnel en Amstelaquaduct op te stellen. Dit 

in verband met het vijfjarige bestaan van de Waterwolftunnel in april 2018. Met het uitvoeren van deze ex-

post MKBA wordt de vraag beantwoord of en zo ja, in welke mate de doelstellingen zijn bereikt. 

Leeswijzer 

In deze rapportage zijn de resultaten van de MKBA Waterwolftunnel gerapporteerd. In hoofdstuk 2 is de 

gevolgde werkwijze toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten per effect en geeft vervolgens de netto 

contante waarde van deze effecten, het MKBA-resultaat. In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste conclusies 

gepresenteerd. 

Door Decisio Economisch Onderzoek en Advies is – op verzoek van de provincie Noord-Holland - een 

second opinion uitgevoerd op de door Arcadis gevolgde werkwijze en gerapporteerde resultaten. De 

bevindingen van deze second opinion zijn als bijlage in deze rapportage opgenomen. 
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2 WERKWIJZE 

De Algemene Leidraad voor Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (2013) van het Centraal Planbureau 

(CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vormt het algemeen methodische kader voor deze 

MKBA. Deze leidraad beschrijft waaraan elke maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) volgens de 

huidige inzichten dient te voldoen.  

2.1 Ruimtelijk schaalniveau 

In een MKBA worden in beginsel de maatschappelijke kosten en baten voor Nederland als geheel bepaald. 

De verkeerskundige analyses, benodigd voor het bepalen van de bereikbaarheidsbaten, zijn echter 

uitgevoerd voor een beperkt studiegebied. Er is daarom aangenomen dat de realisatie van het project 

(Waterwolftunnel inclusief verlegging N201) primair heeft geleid tot een verbetering van de reistijd in het 

studiegebied en dat deze verbeteringen op dezelfde wijze (evenredig) doorwerken in herkomst en 

bestemmingsrelaties die buiten het studiegebied vallen. Bijvoorbeeld, de verandering in reistijd op de relatie 

afslag A4 (ingang studiegebied) – Flora Aalsmeer staat voor het effect op de relatie Amsterdam/Utrecht – 

Flora Aalsmeer. 

Het studiegebied is het gebied dat wordt omsloten door de wegen N231, N196, A4 en A9, grofweg het 

gebied tussen Schiphol, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. In Figuur 2 is het studiegebied nader 

aangegeven. Ook de telpunten van het verkeer, die gebruikt zijn t.b.v. het vaststellen van de 

bereikbaarheidseffecten, zijn hierin opgenomen. Dit rode vakjes zijn de telpunten met intensiteiten, 

aangeleverd door provincie Noord-Holland. De gele vakjes zijn telpunten met intensiteiten die door de 

gemeente Uithoorn zijn aangeleverd. 

 

 

Figuur 2 Overzicht studiegebied inclusief telpunten 
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2.2 Alternatieven 

In deze MKBA wordt het projectalternatief (de nieuwe situatie) vergeleken met het referentiealternatief (de 

oude situatie). Zie ook Figuur 1: 

• Referentiealternatief (oude situatie): dit is de verkeersstructuur in het studiegebied vóór openstelling van 

het nieuwe N201-tracé inclusief Waterwolftunnel. Dit komt overeen met de ‘oude N201’ vanaf A4/De 

Hoek, door Aalsmeer en Uithoorn, via Amstelhoek naar Mijdrecht. Dit tracé is in de huidige situatie de 

N196. 

• Projectalternatief (nieuwe situatie): dit is de verkeersstructuur in het studiegebied na openstelling van het 

nieuwe N201-tracé inclusief Waterwolftunnel. Daarin is sprake van een capaciteitsuitbreiding t.o.v. het 

referentiealternatief, namelijk: 

 De huidige N201 langs Schiphol-Rijk, Aalsmeer, Uithoorn, aantakkend op de N196 onder Amstelhoek, 

richting Mijdrecht plus. 

 De huidige N196 (het voormalige, afgewaardeerde oude N201-tracé, zoals beschreven in het 

referentiealternatief). 

 

2.3 Type effecten 

In een MKBA worden de effecten van een of meerdere projectalternatieven bepaald door deze te vergelijken 

met een referentiealternatief (zie eerder in dit hoofdstuk). De verschillen tussen het projectalternatief en het 

referentiealternatief zijn de projecteffecten die worden opgenomen in een MKBA. 

Voor de uitwerking van de verschillende projecteffecten is het kader KBA bij MIRT-Verkenningen gevolgd en 

het bijbehorende format Wegen geraadpleegd
1
. . Hierin wordt een indeling gemaakt naar: 

• Directe effecten: dit zijn effecten die optreden bij de eigenaar (of exploitant) en de uiteindelijke gebruikers 

van het project, in dit geval de (weg)gebruikers. Het betreft dan concreet de investeringen, de beheer- en 

onderhoudskosten en de gevolgen voor de weggebruikers door de veranderingen in bereikbaarheid. 

• Indirecte effecten: dit zijn effecten die voortkomen uit de directe effecten van het project. Het gaat om de 

doorwerking van de directe effecten naar andere markten in de economie. Bijvoorbeeld, een verandering 

in de reistijd kan gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt: forenzen kunnen door het project hun 

zoekgebied voor een baan vergroten. Alleen wanneer door een indirect effect de omvang van de welvaart 

verandert, is er sprake van een additioneel indirect effect en wordt het opgenomen in een MKBA. In alle 

andere gevallen leidt een indirect effect tot een verandering in de verdeling van de welvaart.  

• Externe effecten: Externe effecten zijn gevolgen van een project voor derden waar de eigenaar 

(beheerder) en de gebruikers geen rekening mee houden bij hun beslissingen. Voor dergelijke effecten 

bestaan geen markten. Hierdoor zijn geen marktprijzen beschikbaar voor de waardering van het effect, 

maar wordt gebruik gemaakt van alternatieve waarderingsmethoden, bijvoorbeeld op basis van 

(vermeden) schade. De externe effecten die in deze MKBA zijn opgenomen, zijn verkeersveiligheid, 

geluidshinder, klimaat en luchtemissies. 

In deze MKBA hanteren we een iets andere – duidelijker - indeling van effecten (zonder inhoudelijk afbreuk 

te doen aan bovengenoemd kader), namelijk: 

• Kosten. 

• Bereikbaarheid. 

• Leefbaarheid. 

  

  

                                                      

1
 Zie Kader kba bij mirt verkenningen .  

https://www.rwseconomie.nl/binaries/rwseconomie/documenten/rapporten/2016/augustus/augustus/kader-kba-bij-mirt-verkenningen/kba-bij-mirt-verkenningen-1-september-2012.pdf
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2.3.1 Kosten  

Voor de kosten van investering, beheer en onderhoud is gebruik gemaakt van de feitelijk gemaakte kosten 

door de provincie Noord-Holland. Daarbij gaat het om het deel van de kosten van het Programma N201 dat 

betrekking heeft op de omlegging van de N201 inclusief de Waterwolftunnel en het Amstel Aquaduct.
 2
 De 

beheer- en onderhoudskosten betreffen het reguliere, jaarlijkse onderhoud van 2013 tot en met 2017. 

2.3.2 Bereikbaarheid 

Capaciteitsvergroting van infrastructuur door het verbreden van bestaande autowegen of het aanleggen van 

nieuwe infrastructuur leidt tot een verbetering van de verkeersafwikkeling. Dit komt tot uiting in het sneller 

afleggen van een route. De verandering van reistijd wordt in een MKBA met behulp van de zogeheten ‘Value 

of Time’ (VOT) in geld gewaardeerd. Daarnaast zorgt een verbeterde verkeersafwikkeling voor een hogere 

betrouwbaarheid van de reistijd. Dit wil zeggen dat de voorspelbaarheid van de reistijd groter wordt. Ten 

slotte kan een investering in infrastructuur er toe leiden dat de afgelegde afstand van verkeersdeelnemers 

verandert. Bijvoorbeeld, omdat er nieuwe kortere routes beschikbaar komen, of dat juist de afgelegde 

afstand via de nieuwe snellere verbinding toeneemt. De bereikbaarheidsbaten bestaan daarmee uit: 

• Veranderingen in reistijd: reistijdwinst is veruit de belangrijkste batenpost van investeringen in 

wegenprojecten. Het doel van het vergroten van de capaciteit is immers een betere doorstroming van het 

verkeer. Voor het bepalen van veranderingen in de reistijd is een analyse uitgevoerd op basis van 

verkeerstellingen van de Provincie Noord-Holland. Deze tellingen zijn uitgevoerd voor de situatie zonder 

Waterwolftunnel (2012) en met Waterwolftunnel (2016). De veranderingen in reistijden die worden 

veroorzaakt door het project zijn vervolgens omgezet naar bedragen in Euro’s per jaar. Er is tevens 

rekening gehouden met het nieuwe verkeer dat het project mogelijk heeft gegenereerd. Met behulp van 

een routeplanner zijn in vier stappen de reistijdwinsten per jaar bepaald voor een gemiddelde werkdag in 

het zichtjaar 2017:  

 Stap 1: Bepaling van veranderingen in reistijden tussen herkomst-bestemmingsrelaties, gekoppeld 

aan de telpunten (2012 en 2017). Er waren geen modelprognoses beschikbaar op basis waarvan de 

reistijdverschillen bepaald konden worden. Daarom zijn relevante herkomst-bestemmingsrelaties (HB-

relaties) bepaald voor het studiegebied (bijvoorbeeld: Flora Holland-A4/De Hoek en Schiphol Rijk – 

Uithoorn) waarvoor de reistijd is geschat in beide alternatieven. Hierbij is bij de bepaling van de reistijd 

in het referentiealternatief gerekend met a) de kans op vertraging bij de Aalsmeerderbrug (gemiddeld 

circa 4 minuten per brugopening) en b) een gemiddelde wachttijd van 60 seconden per VRI-geregeld 

kruispunt op de oude N201 tijdens de spitsuren. Als gevoeligheidsanalyse zijn ook de effecten 

bepaald van een gemiddelde wachttijd per kruispunt van 30 resp. 90 seconden. 

 Stap 2: Vaststelling van reistijdveranderingen per motief (woon-werk, zakelijk, overig 

personenverkeer, vrachtverkeer) per dagdeel in uren, rekening houdend met het aantal getelde 

voertuigen. Gegevens over de motiefverdeling van het verkeer in het studiegebied waren niet 

beschikbaar. Daarom is gebruikgemaakt van een ‘standaard verdeling’ afkomstig uit eerdere MKBA’s. 

 Stap 3: Bepaling reistijdwinst per jaar in uren. 

 Stap 4: Bepaling reistijdwinst per jaar in Euro’s. Hiervoor zijn bij de ‘standaard’ 

waarderingskengetallen gebruikt, zoals bedoeld in de Algemene Leidraad MKBA resp. voetnoot 1. 

• Veranderingen in betrouwbaarheid: De aanleg resp. uitbreiding van de weginfrastructuur leidt, naast 

een verandering van de reistijd en reisafstandskosten, ook tot een verandering in de betrouwbaarheid 

van de reistijd. Als gevolg van een afname in het aantal files en filelengte neemt de kans dat reistijden 

afwijken van wat weggebruikers verwachten, af. Een afname van de spreiding van de reistijd, een 

verbeterde betrouwbaarheid, wordt door weggebruikers positief gewaardeerd. Overeenkomstig de 

aanbevelingen in de Algemene Leidraad MKBA en KBA bij MIRT-verkenningen, wordt als waardering van 

deze verbeterde betrouwbaarheid een toeslag van 25 procent gehanteerd op de reistijdbaten voorzover 

deze gerelateerd zijn aan het oplossen van congestie. Bij de Waterwolftunnel / verlegde N201 is dit zeker 

het geval. 

• Veranderingen in reiskosten: De verandering in reisafstandkosten zijn bepaald door het verschil in 

afgelegde kilometers op de gedefinieerde HB-relaties tussen het projectalternatief en referentiealternatief 

te vermenigvuldigen met de variabele voertuigkosten.  

                                                      

2
 In de kosten van het Programma N201 zijn bijvoorbeeld ook investeringen opgenomen voor de aansluiting op de A9, verbreding 

Kruisweg etc. Deze staan echter los van de omlegging. 
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Vervolgens is het verschil in voertuigkilometers vermenigvuldigd met de gemiddelde ‘standaard’ 

voertuigkosten per kilometer, onderscheiden naar personen- en vrachtverkeer. 

• Accijnzen: In een MKBA wordt de verandering van de overheidsinkomsten uit brandstofaccijnzen ook als 

effect meegenomen. Dit effect wordt berekend gekoppeld aan de bovengenoemde verandering in 

reiskosten. 

• Arbeidsmarkt: Conform voorschrift in de Algemene Leidraad, wordt het effect op de arbeidsmarkt – als 

afgeleide van de veranderingen in bereikbaarheid – in een MKBA opgenomen door middel van een 

toeslag tussen 0% en 15% op de bovengenoemde bereikbaarheidseffecten, afhankelijk van de situatie. In 

het geval van de Waterwolftunnel/verlegde N201 is sprake van een zeer grote economische ontwikkeling, 

zoals bijvoorbeeld waarneembaar op bedrijventerrein Green Park. Om die reden is een toeslag van 15% 

gehanteerd. 

  

2.3.3 Leefbaarheid 

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid heeft te maken met veranderingen in het aantal verkeersongevallen (materiële en 

letselschade). Deze veranderingen kunnen ontstaan doordat het project leidt tot een andere inrichting van de 

weg, een toe- of afname van verkeer of een andere verdeling van het verkeer over het wegennet.  

De gevolgen van het project voor de verkeersveiligheid zijn op twee manieren bepaald: 

• Op basis van de geregistreerde verkeersongevallen in het studiegebied (bron: provincie NH). De 

gegevens komen uit de periode 2010 t/m 2016 (2017 is nog niet beschikbaar). In deze periode is echter 

sprake van een wijziging in registratiemethode, waardoor sprake is van een trendbreuk. Dit maakt 

interpretatie van de resultaten lastig. De verandering in aantallen ongevallen vóór en na openstelling van 

het nieuwe tracé wordt gewaardeerd o.b.v. kengetallen per type ongeval (bron: RWS). 

• Vanwege de bovengenoemde trendbreuk is tevens een analyse uitgevoerd op basis van veranderingen 

in voertuigkilometers en de daarbij behorende kengetallen voor verkeersveiligheid (bron: CE Delft). 

 

Geluidhinder 

De verandering in geluidsbelasting voor en na aanleg van de Waterwolftunnel / verlegging N201 is in kaart 

gebracht m.b.v. geluidmodellen (Geomilieu), aangeleverd door de provincie Noord-Holland. Hieraan is het 

aantal BAG punten (woningen) toegevoegd. Het verschil in geluidsbelasting als gevolg van de verandering 

van het wegennetwerk en intensiteiten in het studiegebied is daarna berekend. De gehanteerde 

geluidsklassen zijn gebaseerd op de Regeling geluid milieubeheer. Op basis hiervan is vervolgens het aantal 

gehinderden per geluidklasse bepaald. Ten slotte zijn deze veranderingen gewaardeerd: per decibel boven 

de 50dB wordt per persoon een voorgeschreven bedrag als schadekosten opgenomen (bron: 

RWSeconomie.nl). 

Klimaat en luchtemissies 

De verandering in klimaat (CO2-emissies) en luchtkwaliteit (NOx en PM10) is bepaald o.b.v. de verandering in 

afgelegde voertuigkilometers in het projectgebied. Deze zijn vervolgens gewaardeerd m.b.v. voorgeschreven 

kengetallen (bron: CE Delft). 

Interviews met gebiedspartijen 

Ter illustratie resp. ter toetsing van de bovengenoemde effecten op bereikbaarheid en leefbaarheid zijn ook 

telefonische interviews uitgevoerd met enkele gebiedspartijen, namelijk Royal Flora Holland, SADC, 

Schiphol Real Estate, Studio’s Aalsmeer, gemeente Amstelveen en gemeente Uithoorn. 
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2.4 Overige uitgangspunten 

Economische groei 

Er is rekening gehouden met de invloed van economische groei op de effecten gedurende de 5 jaren na 

openstelling van de Waterwolftunnel. Daartoe is de algemene groei van het verkeer in het studiegebied in de 

berekeningen meegenomen. 

Discontovoet 

De kosten en baten van het project treden op verschillende momenten op. De investeringskosten worden 

gemaakt op het moment dat het project wordt uitgevoerd, terwijl veel maatschappelijke effecten pas daarna 

optreden. Deze effecten treden dan echter wel voor alle jaren in de toekomst op. Om alle effecten met elkaar 

te kunnen vergelijken moeten deze contant worden gemaakt. De effecten worden met een discontovoet 

teruggerekend naar het basisjaar. 

Begin 2016 heeft de ‘Werkgroep discontovoet’ een advies uitgebracht voor de aanpassing van de 

discontovoet. Voor publieke fysieke investeringen met substantiële vaste kosten adviseert de ‘Werkgroep 

discontovoet’ een discontovoet van 4,5%. De discontovoet kan worden geïnterpreteerd als een jaarlijkse 

rendementseis van de Rijksoverheid. De discontovoet van 4,5% bestaat uit een risicovrije discontovoet van 

0% en een risico-opslag van 4,5%. Deze discontovoet wordt gebruikt in deze studie.  

Conform de Algemene Leidraad MKBA en aanvullingen hierop
3
 , mag voor lange termijn (externe) effecten 

die onomkeerbaar zijn, in beginsel van een lagere discontovoet worden uitgegaan: 0,0 procent reëel risicovrij 

plus een risico-opslag van 3,0 procent (samengesteld 3,0 procent). Deze laatste categorie betreft de effecten 

op klimaat (CO2) en luchtemissies (NOx-, SOx- en PM10). 

Tijdvak en prijspeil 

De meeste MKBA’s zijn bedoeld om een voorgenomen project te evalueren (ex ante). Deze MKBA richt zich 

op de effecten in de vijf jaar na de openstelling van de Waterwolftunnel en het verlegde tracé N201 (2013 tot 

en met 2017). Het betreft dus in feite een evaluatie van een gerealiseerd project (ex post). 

Voor een aantal effecten is een verschilanalyse gemaakt tussen het jaar 2011 (vóór openstelling van de 

tunnel en nieuw tracé) en het jaar 2016, het meest recente jaar waarvoor data beschikbaar waren op basis 

waarvan deze effecten berekend konden worden (zie hierboven). 

Het prijspeil waarmee gerekend wordt is 2017.  

Gevoeligheidsanalyse 

Door middel van een gevoeligheidsanalyse wordt duidelijk hoe robuust de uitkomsten van de MKBA zijn. De 

belangrijkste gevoeligheid in deze MKBA is de verandering in reistijd tussen referentie- en projectalternatief. 

Dit is verder toegelicht in hoofdstuk 3.2. 

 

                                                      

3
 Zie onder meer http://www.pbl.nl/publicaties/de-discontovoet-voor-natuur-de-relatieve-prijsstijging-voor-ecosysteemdiensten. 

http://www.pbl.nl/publicaties/de-discontovoet-voor-natuur-de-relatieve-prijsstijging-voor-ecosysteemdiensten
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3 ANALYSE RESULTATEN  

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd. Per effect wordt een korte toelichting gegeven, gevolgd 

door de netto contante waarde. 

3.1 Kosten 

De kosten van realisatie (investering) van de omlegging van de N201 inclusief Waterwolftunnel en 

Amstelaquaduct bedroegen volgens opgave van de provincie Noord-Holland 338 miljoen euro.
4
 De netto 

contante waarde daarvan is 278 miljoen euro. 

De kosten voor beheer en onderhoud van (met name) tunnel en aquaduct in de jaren 2013 tot en met 2017 

bedroegen volgens de provincie Noord-Holland 20 miljoen euro. Gemiddeld per jaar is dit circa 4 miljoen 

euro. De netto contante waarde daarvan bedraagt 13 miljoen euro. 

De netto contante waarde van de totale projectkosten van de verlegde N201 inclusief tunnel en aquaduct 

bedraagt daarmee 291 miljoen euro. 

 

3.2 Bereikbaarheid 

3.2.1 Veranderingen in reistijd 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2, is in een aantal stappen de op geld gewaardeerde reistijdwinst bepaald. 

Een aantal van de (tussen)resultaten lichten we hier nader uit: 

• De verandering in verkeersintensiteiten. 

• De verandering in reisafstand. 

• De verandering in gemiddelde reistijd. 

 

Intensiteiten 

Opvallend is de grote toename van het aantal voertuigen na openstelling van de tunnel/verlegde tracé. In 

2012 passeerden circa 104.000 voertuigen per werkdag op de telpunten. In 2016 waren dit er ruim 128.000, 

een stijging van ruim 20%. Voor deze grote toename is een aantal verklaringen: 

• Een – vermoedelijk groot - deel is gerelateerd aan de capaciteitstoename van het weginfrastructuur in het 

gebied, waarmee de vestigingsplaatsaantrekkelijkheid is toegenomen (zie bijv. Green Park). 

• De autonome groei van het autoverkeer. 

• Mogelijk sluipverkeer vanwege de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp (tussen telpunten 8 en 2, zie 

Figuur 2.)
5
  

 

In Tabel 2 is de toedeling van de intensiteiten naar HB-relaties opgenomen, via een verdeling van de 

intensiteiten tussen de in- en uitgangen van het studiegebied (zie Figuur 2) en een aantal belangrijke 

herkomst/bestemmingen in het gebied (bijvoorbeeld Royal Flora Holland).  

  

                                                      

4
 Het gaat om ruim de helft van de totale kosten van het Programma N201. Daarnaast zijn er kosten die door de gemeenten zijn 

gemaakt voor de aan hen overgedragen N196. Deze kosten zijn onbekend, maar vermoedelijk zijn deze verhoudingsgewijs beperkt. 
5
 Er is een lange periode (2013-2017) waarin sprake was van verkeershinder op de A9, wat mogelijk een deel van de forse toename 

van verkeer op de nieuwe N201 kan verklaren, namelijk als sluiproute tussen A4 en A9. 
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Tabel 1 Omvang en verdeling verkeersintensiteiten (aantal voertuigen per etmaal, werkdag) 

 

Reisafstanden 

De reisafstanden tussen de HB-relaties in het studiegebied zijn overwegend toegenomen. Zie Tabel 1. Dit 

komt omdat de verlegde N201 in de meeste gevallen in een langere route resulteert. Echter de verbeterde 

doorstroming (reistijdwinst, zie hieronder) compenseert dit afstandsnadeel ruimschoots. 

Tabel 2 Verandering afstand HB-relaties voor en na openstelling Waterwolftunnel / verlegde tracé N201 

 

Reistijden 

De gemiddelde reistijd tussen de HB-relaties in het studiegebied is afgenomen. Dit geldt met name in de 

spitsperiode (ochtend en avond), tezamen goed voor gemiddeld 60% van het totale verkeer per etmaal. Op 

de verlegde N201 inclusief Waterwolftunnel kan zonder oponthoud worden gereden met een snelheidslimiet 

van 80 km/uur. Dat is een groot verschil met de oude situatie waar veel oponthoud was vanwege 

brugopeningen en VRI-geregelde kruispunten en op een deel van de weg een lagere maximumsnelheid 

gold.  

Er zijn berekeningen gemaakt op basis van een gemiddelde wachttijd per kruispunt van resp. 30, 60 en 90 

seconden per voertuig. In Tabel 2 is een voorbeeld opgenomen van de verandering in de ochtendspits o.b.v. 

een gemiddelde wachttijd per kruispunt in de oude situatie van 90 seconden per voertuig. 

 

Tabel 3 Verandering reistijd HB-relaties voor en na openstelling Waterwolftunnel / verlegde tracé N201 (ochtendspits, 
gemiddelde wachttijd per kruispunt 90 seconden) 
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Gewaardeerde reistijdwinst 

De reistijdbaten zijn gekoppeld aan de gemiddelde vertraging vanwege brugopening en de VRI-geregelde 

kruispunten op de ‘oude’ N201. De gemiddelde openingstijd van de Aalsmeerderbrug is circa 4 minuten. De 

kans dat een voertuig een open brug treft was 3-5%.
6
 Een gemiddelde wachttijd van 60 seconden per VRI-

geregeld kruispunt in de spitsperiode is zeer aannemelijk. Een wachttijd van 30 seconden is weinig 

aannemelijk. Een wachttijd van 90 seconden kan in zeer drukke spitsuren mogelijk geweest zijn. 

 

Als basisanalyse voor de reistijdwinst is uitgegaan van de bovengenoemde kans en vertraging vanwege de 

opening van de Aalsmeerderbrug en een gemiddelde vertraging van 60 seconden per kruispunt per voertuig 

in de spitsperiode. In deze basisanalyse bedragen de jaarlijkse reistijdbaten circa 20 miljoen euro. In Tabel 3 

is voor de basisanalyse en de gevoeligheidsanalyse het overzicht opgenomen van de netto contante waarde 

van de reistijdbaten voor de periode 2013-2017. Voor de basisanalyse is de netto contante waarde 64 

miljoen euro. 

Tabel 4 Netto contante waarde reistijdbaten 

Type verkeer 
Basisanalyse  

(brug + 60 sec/VRI) 

Gevoeligheidsanalyse 1 

(brug + 30 sec/VRI) 

Gevoeligheidsanalyse 2 

(brug + 90 sec/VRI) 

Personenverkeer 48 miljoen euro 13 miljoen euro 86 miljoen euro 

Vrachtverkeer 16 miljoen euro 4 miljoen euro 27 miljoen euro 

Totaal 64 miljoen euro 17 miljoen euro 113 miljoen euro 

 

3.2.2 Betrouwbaarheid  

Voor de waardering van de verbetering van de betrouwbaarheid is 25% van de congestie gerelateerde 

reistijdbaten gehanteerd. De netto contante waarde van de reistijdbaten zijn opgenomen in tabel 4. De netto 

contante waarde van een verbeterde betrouwbaarheid van het verkeersnetwerk varieert daarmee eveneens. 

In de basisanalyse van de reistijdbaten is de netto contante waarde van de betrouwbaarheidsbaten 15 

miljoen euro.  

3.2.3 Reisafstandkosten 

Zoals reeds toegelicht in Tabel 1 zijn de gemiddelde afstanden tussen de HB-relaties overwegend 

toegenomen. Immers de verlegde N201 is langer dan de oude N201. Dit betekent dat daarmee de 

voertuigkosten ook zijn toegenomen. De netto contante waarde van deze kosten bedraagt 28 miljoen euro. 

  

                                                      

6
 Gemiddelde wachttijd en kans op openbrug berekend op basis van informatie van www.brugopen.nl.  

http://www.brugopen.nl/
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3.2.4 Totale bereikbaarheidsbaten 

De totale bereikbaarheidsbaten als de som van de bovengenoemde componenten van bereikbaarheid plus 

de indirecte effecten (arbeidsmarkt) is als overzicht opgenomen in Tabel 5. 

Tabel 5 Netto contante waarde reistijdbaten 

Bereikbaarheidscomponent Basisanalyse 

Reistijd 64 miljoen 

Betrouwbaarheid 15 miljoen 

Reisafstand -28 miljoen 

Subtotaal 51 miljoen 

Accijnzen 16 miljoen 

Arbeidsmarkt (toeslag indirecte effecten) 8 miljoen 

Totaal 75 miljoen 

 

In de basisanalyse is de netto contante waarde van het effect op bereikbaarheid (directe en indirecte 

effecten tezamen) 75 miljoen euro.  

3.2.5 Gebiedspartijen over bereikbaarheid 

Dit grote, berekende bereikbaarheidseffect wordt in grote lijnen ondersteund op basis van de interviews met 

gebiedspartijen met enkele uitgesproken meningen resp. nuanceringen: 

• Er is een enorme verbetering ten opzichte van de oude situatie. 

• De reistijd naar Amsterdam is met 5 tot 10 minuten per rit afgenomen. 

• Bijna al het verkeer van / naar de veiling heeft de helft minder reistijd. 

• Er is een positief effect voor de mensen die in de omgeving wonen en op Schiphol werken. 

• Dit is een grote impuls voor het bedrijvenpark Green Park. Er is een flinke toename van bedrijven en 

sommige bedrijven hebben puur voor deze locatie vanwege de goede infrastructuur. Een voorbeeld is 

Bakkersland, bij volledige openstelling de grootste en modernste bakkerij van Europa omdat zij alle Albert 

Heijns in de regio bevoorraden. 

• Bedrijven verplaatsen zich uit Aalsmeer naar het Green Park, omdat zij hier meer ruimte hebben om te 

groeien en omdat zij transportwinst behalen, doordat het Green Park rechtstreeks aansluit op de N201. 

Daarnaast zijn ook al de eerste aanvragen binnen voor grote hotels, die zich graag willen vestigen op het 

Green Park. 

• Aandachtspunten zijn dat het verkeer vast kan lopen bij de afslag om de A4 op te komen vanaf de N201. 

Hierdoor staan er ’s avonds files op de N201, wat leidt tot sluipverkeer door Schiphol-Rijk, naar de oude 

N201, om vervolgens naar de A4 te komen. Ook is er een toename van verkeer vanuit Amstelveen dat de 

N201 gebruikt om naar de A4 te komen i.p.v. de A9. 

  



 

Onze referentie: 079868341 A  - Datum: 30 mei 2018 

  

 

WATERWOLFTUNNEL 

17 van 21 

3.3 Leefbaarheid 

3.3.1 Verkeersveiligheid 

Zoals toegelicht in hoofdstuk 2, zijn de projecteffecten voor de verkeersveiligheid op twee verschillende 

manieren bepaald: 

• Op basis van de geregistreerde verkeersongevallen in het studiegebied (bron: provincie NH), zie Tabel 6. 

 

Tabel 6 Verandering aantal verkeersongevallen (gemiddeld per jaar, per tijdvak en type ongeval) 

Periode 
Uitsluitend 
materiële schade 

Letselslachtoffers Doden 

2010-2012 0,75 4,67 0,25 

2013-2016 4,38 3,11 0,26 

Verschil -3,61 1,56 -0,01 

Totaal bate (euro/jaar) -20.000 487.000 -38.000 

 

Volgens deze systematiek is sprake van een verbetering van de verkeersveiligheid. De totale baten per 

jaar bedragen circa 430.000 euro. De netto contante waarde over de totale periode van 5 jaar is dan 3 

miljoen euro. Echter er heeft in deze periode een wijziging in registratiemethode plaatsgevonden, 

waardoor sprake is van een trendbreuk (meer resp. nauwkeuriger meldingen vanaf 2013). Dit maakt 

interpretatie van het verschil vóór en na openstelling op verkeersveiligheid lastig en discutabel. Wel is de 

richting van de verandering conform verwachting. De verlegde N201 doorsnijdt namelijk niet langer de 

kernen, dit leidt per saldo tot een veiliger route. 

• De andere methode, een verandering van verkeersveiligheid op basis van de verandering in 

voertuigkilometers, leidt tot een verslechtering van de verkeersveiligheid. Dit wordt veroorzaakt door de 

toename van het aantal voertuigkilometers vanwege a) de sterke stijging van het aantal voertuigen in het 

studiegebied en b) de gemiddeld langere reistijd per rit over de verlegde N201. In dit geval is de netto 

contante waarde negatief, namelijk – 9 miljoen euro. Dit resultaat is echter contra intuïtief, omdat geen 

recht gedaan wordt aan de veiliger wegstructuur van de verlegde N201 t.o.v. de oude situatie. 

 

Om bovengenoemde redenen wordt voor verkeersveiligheid in deze MKBA geen gekwantificeerde en 

gemonetariseerde waarde opgenomen, maar wordt volstaan met een kwalitatieve, positieve score. 

 

3.3.2 Geluidhinder 

Uit de analyse is gebleken dat na aanleg van de Waterwolftunnel en het verlegde N201 tracé en de overige 

aanpassingen van het onderliggende wegennet (afwaardering oude N201 / N196), de geluidsbelasting in het 

omliggende gebied sterk is verbeterd: het aantal gehinderden tussen 2011 en 2016 in het gebied is 

afgenomen van 4.889 naar 972. Ook het aantal ernstig gehinderden is sterk afgenomen van 2.109 naar 401. 

Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in de oude situatie de N201 dwars door de bebouwde kom van 

Aalsmeer en Uithoorn ging en in de nieuwe situatie door een minder dichtbevolkt gebied gaat. 

Op basis hiervan kan men concluderen dat de aanleg van de Waterwolftunnel de leefbaarheid voor wat 

betreft het aspect geluid ten goede is gekomen. Dit komt ook tot uitdrukking in de berekende monetaire 

baten van dit effect, namelijk ruim 650.000 euro per jaar. Zie Tabel 7. De netto contante waarde over de 

beschouwde periode is ruim 2,5 miljoen euro. 
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Tabel 7 Totaal aantal geluidgehinderden in referentiealternatief en projectalternatief, baten verandering geluidbelasting 
per jaar (prijspeil 2017). 

Klasse (Lden) 
Referentiealternatief 
(oude situatie) 

Projectalternatief (nieuwe 
situatie) 

Baten/jaar 

45-49 dB 0 0 - 

50-54 dB 0 0 - 

55-59 dB 1.949 516 € 140.000 

60-64 dB 1.651 340 € 220.000 

65-69 dB 954 114 € 199.000 

70-74 dB 335 1 € 102.000 

75-79 dB 0 0 € 0 

> 80 dB 0 0 € 0 

Totaal 4.889 971 € 661.000 

 

3.3.3 Klimaat en luchtemissies 

De verandering in klimaat (CO2-emissies) en luchtkwaliteit (NOx en PM10) is bepaald o.b.v. de verandering in 

afgelegde voertuigkilometers in het projectgebied. Zoals eerder beschreven, is sprake van een toename van 

het aantal voertuigkilometers binnen het studiegebied vanwege a) de stijging van de verkeersintensiteit en b) 

de toename van de gemiddelde afstand. Per saldo wordt er dus meer luchtemissies en CO2 uitgestoten. 

Deze toename is gewaardeerd m.b.v. voorgeschreven kengetallen (euro/voertuigkilometer), leidend tot een 

negatieve netto contante waarde van – 5 miljoen euro voor het betreffende tijdvenster (2013-2018). 

Opgemerkt wordt dat, ondanks de bovengenoemde toename van emissies, er binnen de bebouwde kom 

sprake kan zijn van een verbetering van de luchtkwaliteit vanwege een afname van de concentraties van 

PM10 en NOx, vergelijkbaar met de verandering in de geluidbelasting (zie hoofdstuk 3.3.2). Deze gegevens 

zijn echter niet bekend. 

3.3.4 Gebiedspartijen over leefbaarheid 

De bovengenoemde leefbaarheidseffecten worden in algemene zin door de gebiedspartijen in de interviews 

onderschreven, met de volgende nuances: 

• Door de omlegging van de N201 is er mogelijk een aandachtspunt t.a.v. verkeersveiligheid bij de kruising 

met de N231. 

• De bedoeling is dat de oude weg wordt afgewaardeerd en heringericht. Dit staat nog te gebeuren. 

• De inwoners langs de oude weg hebben ongetwijfeld veel profijt gehad van de verlegde N201. Daar staat 

tegenover dat de bewoners bij de tunnelmond overlast ervaren (geluid en fijnstof). 

 

3.4 Overzicht resultaten MKBA en conclusies 

In Tabel 8 is een samenvattend overzicht opgenomen van de netto contante waarde van de kosten en baten 

van de Waterwolftunnel en het verlegde N201 tracé voor de periode 2013-2018.  

De netto contante waarde van de kosten van realisatie (investering) van de verlegde N201 inclusief 

Waterwolftunnel en Amstel Aquaduct bedroegen bedraagt 278 miljoen euro. De netto contante waarde van 

de kosten voor beheer en onderhoud in de jaren 2013 tot en met 2017 bedraagt 13 miljoen euro. Tezamen 

derhalve bedraagt de netto contante waarde van de totale kosten 291 miljoen euro. 
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De netto contante waarde van de maatschappelijke baten (bereikbaarheid en leefbaarheid) in de 

basisanalyse bedraagt 73 miljoen euro plus een positief (PM) effect op verkeersveiligheid. 

Tabel 8 Totale netto kosten en baten 5 jaar Waterwolftunnel (netto contante waarde, miljoen euro) 

Effect Netto baten 5 jaar Waterwolftunnel 

Kosten  

Aanleg - 278 miljoen 

Beheer en onderhoud - 13 miljoen 

Totaal kosten - 291 miljoen 

Baten  

Reistijd (brug + VRI 60) + 64 miljoen 

Betrouwbaarheid + 15 miljoen 

Reisafstand - 28 miljoen 

Accijnzen + 16 miljoen 

Arbeidsmarkt (toeslag indirecte effecten) + 8 miljoen 

Verkeersveiligheid + PM 

Geluidhinder + 3 miljoen 

Klimaat en luchtemissies - 5 miljoen 

Totaal baten (basisanalyse) + 73 miljoen + PM (verkeersveiligheid) 

Gevoeligheidsanalyse baten (brug + VRI 30) - 12 miljoen + PM (verkeersveiligheid) 

Gevoeligheidsanalyse baten (brug + VRI 90) + 120 miljoen + PM (verkeersveiligheid) 

 

Uit de gesprekken met de gebiedspartijen blijkt dat – met enkele nuanceringen - de positieve conclusies 

t.a.v. bereikbaarheid en leefbaarheid onderschreven worden. 

Over een periode van 5 jaar na openstelling van de Waterwolftunnel en het verlegde N201 tracé, dekken de 

totale maatschappelijke baten in de basisanalyse 25% van de kosten voor aanleg, beheer en onderhoud. 

Verwacht wordt dat na circa 20-30 jaar de totale baten gelijk zullen zijn aan de totale kosten (break even). 
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BIJLAGE A SECOND OPINION DECISIO 

 



 

 ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES 1 

Memo 
 

Betreft:  Second opinion MKBA Waterwolftunnel/N201 

Datum: 29 mei 1018 

Opgemaakt door: Decisio, Niels Hoefsloot, Menno de Pater 

 

Inleiding 

De provincie Noord-Holland heeft Decisio gevraagd een korte review uit te voeren 

op de door Arcadis uitgevoerde (ex post) MKBA van de Waterwolftunnel/N201. In 

dit memo staan de bevindingen samengevat van deze korte second opinion, 

inclusief de reactie van Arcadis hierop. 

 

Algemene indruk 

Helder geschreven verhaal, met duidelijke lijn en zo te zien zo veel mogelijk 

conform de Algemene Leidraad MKBA. Ook het feit dat ex-post een MKBA wordt 

opgesteld is aan te moedigen. Dat gebeurt veel te weinig.  

 

Ex post effecten meten kent een paar uitdagingen: zonder nulmeting en 

controlegroep is het eigenlijk onmogelijk om effecten met zekerheid toe te kunnen 

rekenen aan de ingreep (de omlegging van de N201 en de Waterwolftunnel). Er 

moet dus altijd gewerkt worden met aannames. De methode die Arcadis heeft 

gekozen voor het meten van effecten (op basis van tellingen en een inschatting van 

reistijden voor en na de ingreep) is dan in principe een prima optie. De resultaten 

laten echter zien dat de uitkomst erg gevoelig is voor vooral de aanname van de 

kruispuntvertraging in het nulalternatief. In de hoofdanalyse wordt gekozen voor 

een gemiddelde wachttijd van 60 seconden per kruising tijdens de spitsuren. Als 

deze waarde 30 seconden wordt blijft er ca. een kwart van de berekende 

reistijdbaten over en verdwijnen ook de aan de bereikbaarheid gerelateerde baten. 

Op het totaal blijven dan eigenlijk alleen de accijnzen over als significant positief 

effect. Dit is relevante informatie die deels in een gevoeligheidsanalyse staat in 

paragraaf 3.2.1. Het effect op het totaal is echter niet gemeld, en ook wordt hiervan 

geen melding gemaakt in de samenvatting. De terugverdientijd wordt dan veel 

langer, het eindbeeld is een stuk minder rooskleurig. 

 

Reactie Arcadis: in de analyse (h 3.2.1) wordt verhaald over de 

onzekerheden dienaangaande. Er is gerekend met een range van 30, 60 en 

90 seconden gemiddelde wachttijd per kruispunt in de spits. Inderdaad zijn 

de baten o.b.v. 30 seconden substantieel lager dan o.b.v. 60 seconden. Het 
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tegenovergestelde geldt uiteraard voor 90 seconden. Op basis van expert 

judgement is 60 seconden als een realistische vertragingstijd beoordeeld. 

Met dat cijfer is vervolgens gewerkt in de rest van het rapport. 

 

Lastig punt is daarnaast dat niet alle aannames expliciet zijn gemaakt: hoe wordt er 

omgegaan met tijdwinsten buiten de spits? 

 

Reactie Arcadis: Reistijdbaten i.v.m. congestie zijn gerelateerd aan 

spitsperiode.  

 

Een validatie van de reistijdwinsten, en herkenbare voorbeeldberekeningen van de 

reistijd voor en na de ingreep zou een goede toets op de plausibiliteit zijn, en de 

herkenbaarheid van de tijdwinsten vergroten.  

 

Reactie Arcadis: Validatie van reistijdwinst is lastig i.v.m. het ontbreken van 

een gemeten nulsituatie. Vandaar de aanpak om via beargumenteerde 

vertragingen bij vri’s en brugopeningen de reistijd in de oude situatie te 

benaderen. De huidige reistijden zijn berekend o.b.v. anwb routeplanner. 

Voorbeeldberekening is opgenomen in tabel 3. Uitgebreidere / complete 

berekeningen zijn te vinden in het rekenmodel. 

 

Overige aandachtspunten: 

 Het is onduidelijk of en hoe is gecorrigeerd voor de tijdverliezen door een de 

langere afstand.  

Reactie Arcadis: er is rekening gehouden met de langere afstand in de 

HB-berekeningen. 

 Hoe is omgegaan met nieuw verkeer en de rule of half?  

Reactie Arcadis: daar is rekening mee gehouden. Roh is toegepast op 

nieuw verkeer. 

 De omvang van het verkeer in de spitsen (60%) lijkt erg hoog. Uitgaande van 

een 4-uurs spits lijkt dit aan de hoge kant. Als de feitelijke spits langer duurt, is 

er uiteraard ook reden genoeg om van een langere spitsperiode uit te gaan.  

Reactie Arcadis: OK 

 Een belangrijke aanname is dat het effect binnen het gebied gelijk is aan het 

effect op de totale reis. Het is voor te stellen dat men, door de omlegging van 

de N201 en verbeterde doorstroming, nu vanaf een andere locatie het gebied 

inprikt dan in de oude situatie en daarmee effecten op afstanden en reistijden 

op een totale reis anders zijn. Met de beschikbare informatie is hier niet 
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eenvoudig voor te corrigeren; de gehanteerde aanname is daarmee goed te 

verdedigen. 

Reactie Arcadis: OK 

 Het lijkt erop dat accijnzen, emissies en reiskosten op dezelfde grondslag (de 

berekende kilometers) zijn bepaald. Dat is niet correct: het consumenten-

surplus van nieuw verkeer dient te worden bepaald op basis van het verschil 

van een reis in de nulsituatie en de eensituiatie. Accijnzen en emissies moeten 

worden bepaald op basis van alle extra kilometers (als gevolg van het project) 

in het netwerk. Scope, wat valt binnen en buiten projectgebied, is daarbij een 

aandachtspunt: het effect op een totale reis kan groter of kleiner zijn dan alleen 

het effect binnen het projectgebied.  

Reactie Arcadis: accijnzen en emissies zijn bepaald o.b.v. alle 

kilometers. 

 In paragraaf 2.4 staat dat rekening wordt gehouden met de economische groei. 

Het is onduidelijk hoe dit gebeurt: welk deel groei wordt aan autonome 

ontwikkeling en welk deel aan het project toegeschreven.  

Reactie Arcadis: Is terug te vinden in rekenmodel. Autonome 

ontwikkeling o.b.v. 

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld#kerngegevens-mobiliteit en 

herleid tot 0,3% verkeersgroei per jaar (hwn+own).   

 Tijdvak en prijspeil: Arcadis meldt dat wordt gerekend met prijspeil 2017. Het is 

echter onduidelijk hoe de contante waarden worden berekend. Gezien de 

afslag ten opzichte van de nominale waarden in de investeringen lijkt het erop 

dat de contante waarden worden berekend voor om en nabij het jaar 2007.  

Reactie Arcadis: klopt.  

Dit staat nergens expliciet en de vraag is waarom Arcadis hiervoor heeft 

gekozen. Het is gebruikelijk contante waarden te berekenen naar het jaar van 

de start van de investering.  

Reactie Arcadis: is ook gebeurd, maar o.b.v. het meest actuele 

beschikbare prijspeil, namelijk 2017.  

Overigens zou een andere keuze niet tot een significant andere verhouding 

tussen kosten en baten leiden, wel tot andere absolute waarden. 

 Paragraaf 3.2.1: De reistijdwinsten voor de brugopening lijken correct te zijn 

berekend. Voor de wachttijd bij VRI’s is het de vraag of een gemiddelde 

wachttijd per VRI een juiste eenheid is. Bij een goede afstemming tussen VRI’s 

(groene golf) maakt het aantal VRI’s dat men passeert minder uit en is het 

eerste VRI op de doorgaande route maatgevend voor de totale vertraging. Dat 

neemt overigens niet weg dat ook uit interviews een aanzienlijke verbetering is 

waargenomen.  

https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld#kerngegevens-mobiliteit
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Reactie Arcadis: de gekozen methodiek is een benadering van de 

werkelijke situatie en is naar onze mening verdedigbaar. Immers de 

streng als geheel was overbelast (dus niet alleen het eerste 

verkeerslicht), daarnaast hebben we – zoals eerder genoemd – 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met deze vertragingstijden. 

 Paragraaf 3.2.3: De berekening van de reisafstandkosten is niet toegelicht. Wat 

is de gemiddelde toename per rit? Wat is het totaal aantal extra kilometers per 

jaar? Welk kengetal is voor de kosten gebruikt?  

Reactie Arcadis: in het rekenmodel is dit terug te vinden. Op 

hoofdlijnen: het verschil in voertuigkilometers is bepaald in voor- en 

nasituatie (in nasituatie meer kilometers). Deze zijn gewaardeerd, 

rekening houdend met motiefverdeling personen/vrachtverkeer, o.b.v. 

gemiddelde brandstofkosten. Voor personenauto’s (gewogen o.b.v. 

brandstof) is dit 10 ct/km, voor vrachtauto’s 48 ct/km. Deze 

kengetallen zijn afkomstig van de kba-tool behorende bij het NRM. 

Het NRM berekent de verandering in reisafstandskosten. Deze 

kengetallen worden daarbij gebruik. De getallen zijn niet verantwoord 

in de handleiding van de KBA-tool. Daarom is contact opgenomen met 

RWS. 

 In paragraaf 3.2.4 staan accijnzen en arbeidsmarkteffecten bij de 

bereikbaarheidsbaten. Dat zijn ze niet, strikt genomen zijn dit indirecte 

effecten.  

Reactie Arcadis: methodologisch klopt dit inderdaad, echter omwille 

van de verhaallijn / uitlegbaarheid zijn ze ondergebracht bij 

bereikbaarheid. 

 T.a.v. accijnzen: het is volgens de richtlijnen inderdaad correct accijnzen op te 

nemen, echter voor een regionale MKBA is het de vraag wat deze informatie 

toevoegt. Dit zijn inkomsten voor het Rijk, terwijl de kosten vooral(?) voor de 

provincie zijn. Dit is een aanzienlijke post.  

Reactie Arcadis: hoewel de belangrijkste effecten zich in het gebied 

rond de verlegde n201 afspelen, willen we deze studie niet als 

‘regionale MKBA’ bestempelen. Alle effecten die normaliter 

meegenomen zouden moeten worden in een MKBA conform de 

algemene leidraad, zijn daarom zoveel mogelijk toegepast. 

 Paragraaf 3.3.1: de beschikbare data is te beperkt om een betrouwbare 

berekening mee te maken. Arcadis kiest er terecht voor het veiligheidsaspect 

kwalitatief te houden.  

Reactie Arcadis: OK 
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 Paragraaf 3.3.2: Het is niet duidelijk hoeveel ‘stappen’ in dB-klasses gemaakt 

worden waar mee is gerekend. Puur naar het weggeluid gekeken, lijkt er in 

ieder geval geen sprake van een overschatting van het effect (waarden liggen 

misschien wel aan de lage kant; oog in ieder geval plausibel). Twee 

kanttekeningen: het gebied valt binnen de geluidscontouren van Schiphol; dit 

geluid lijkt niet te zijn meegewogen. De vraag is welke hinder maatgevend is 

voor geluidshinder in het gebied, de weg of Schiphol? 

Reactie Arcadis: er is gebruik gemaakt van voor- en nametingen. De 

geconstateerde verschillen kunnen o.i. worden toegerekend aan de 

verandering in wegstructuur en verkeersbelasting, tenzij er reden is 

om aan te nemen dat er substantieel minder lawaai gemeten wordt 

van vliegverkeer. Dat laatste lijkt ons niet aannemelijk.  

Een tweede: het effect is nu voor 5 jaar berekend. In principe (geluidshinder 

komt vaak voor een groot deel in huizenprijzenterecht) kan een deel al worden 

‘gecasht’ voor de eeuwigdurende looptijd bij verkoop van een huis. Voor 

consistentie met de rest van de berekeningen is de 5 jaars berekening te 

billijken, maar er zou ook een blijvend effect als één post worden meegenomen 

(net zoals van de investeringen).  

Reactie Arcadis: dat is op zich een goede nuancering. Er wordt door 

een stagiaire/afstudeerder nu aanvullend onderzoek gedaan naar dit 

effect. De studie loopt nog. Echter o.b.v. de beschikbare 

verkoopcijfers van woningen is sprake van een beperkt aantal 

transacties in het gebied. Het ‘cash’ effect lijkt daarmee beperkt van 

omvang te zijn. 

 Paragraaf 3.3.3: de berekening van de CO2-emissies lijkt te zijn gebaseerd op 

een enkel kengetal, dat is niet volgens de laatste inzichten van de planbureaus 

voor toepassing in MKBA’s. Echter, omdat het hier een ex-post MKBA betreft 

lijkt de gekozen methode ons correct. Voor baten in de toekomst zou echter wel 

met de nieuwe methode gerekend moeten worden, waardoor dit negatieve 

effect waarschijnlijk groter wordt.  

Reactie Arcadis: OK 

 De terugverdientijd van 20 jaar is wat optimistisch: niet is meegenomen dat 

B&O kosten in de toekomst ook verder toenemen en dat baten in de toekomst 

minder zwaar meewegen (door de verdiscontering). Een tijd van 30 jaar ligt 

daarmee meer in de lijn der verwachtingen, maar bij de gepresenteerde 

uitkomsten lijkt een positief saldo (over een lange periode) wel aannemelijk. 

Reactie Arcadis: OK, 20-30 jaar. 

 Een ander onderdeel dat van invloed is op de terugverdientijd is het hoge 

verkeersvolume. Er was grote verkeershinder op de A9, wat geleid kan hebben 



 

 ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES 6 

tot een grote tijdelijke toename van verkeer op de N201, zoals Arcadis ook zelf 

aangeeft (pagina 12). De baten die gerealiseerd zijn tellen zeker mee voor dit 

‘sluipverkeer’, maar vallen in de toekomst weer weg als de A9 weer 

functioneert als vanouds.  

Reactie Arcadis: dit effect is nader bekeken, maar lijkt mee te vallen. 

Het speelt echter zeker een rol. 

 

Conclusie over aandachtpunten 

De meeste van de bovenstaande opmerkingen zijn van relatief beperkte invloed op 

de eindconclusie. Het onderscheid in kilometers voor reiskosten en accijnzen en 

emissies  is een belangrijk aandachtspunt, maar is qua impact op het totaal toch 

relatief beperkt (ze dempen elkaar uit). Belangrijkste aandachtspunt betreft de 

reistijdeffecten. Deze verklaren (ook door opslag van 25% betrouwbaarheid en 15% 

arbeidsmarkt) bijna de volledige baten. De effecten lijken volledig te hangen op de 

aanname van het aantal seconden wachttijd per VRI. Een onderbouwing van deze 

wachttijden en goede voorbeeldberekening hoe deze wachttijden per VRI zich 

vertalen in totale reistijdtijden/wachttijden (incl. omrijdtijd voor extra kilometers) en 

vervolgens zich vertalen naar euro’s is nodig om een uitspraak te doen over de 

plausibiliteit van de conclusies. 
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