Ministerie van Verkeer en Waterstaat

opq

Economische waardering
van mobiliteitseffecten
van een dijkdoorbraak
Quick-scan voor dijkring 36, Land van
Heusden/de Maaskant
20 juli 2006

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

opq

Economische waardering
van mobiliteitseffecten
van een dijkdoorbraak
Quick-scan voor dijkring 36, Land van
Heusden/de Maaskant

20 juli 2006

........................................................................................

Colofon
Uitgegeven door: Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer & Vervoer

Informatie:
Telefoon:
e-mail:

Henk van Mourik
010-282 5747
h.vmourik@avv.rws.minvenw.nl

Opdrachtgever:
contactpersoon:

Rijkswaterstaat RIZA
Jarl Kind

Projectgroep:

Dick Bakker
Marcel van der Doef
Jan van Donkelaar
Jarl Kind
Guido van der Linde
Henk van Mourik, projectleider

Opmaak:

Henk van Mourik

Datum:

20 juli 2006

Status:

definitief

3

Mobiliteitseffecten van een dijkdoorbraak

4cast bv
RWS DWW
RWS AVV
RWS RIZA
RWS AVV
RWS AVV

Inhoudsopgave
........................................................................................

Samenvatting 5
1.
1.1
1.2
1.3

Aanleiding 7
Projectachtergronden 7
Doel van het project 7
Afbakening 8

2.
2.1
2.2

Methode van bepaling mobiliteitseffecten 9
Conceptueel model 9
Achtergrondscenario 10

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Scenario’s 13
Alleen routering 13
Lange termijn evenwicht 13
Fixatie woon-werk verkeer 13
Scenario 3 zonder blokkade A50 14

4.
4.1
4.2

Methode van economische waardering mobiliteitseffecten 15
Standaard methode 15
Aanpak bij het project Dijkdoorbraak 15

5.
5.1
5.2
5.3
5.4

Resultaten 17
Mobiliteitseffecten 17
Economische effecten 18
Discussie 19
Aanbevelingen 20

Referenties 21
Bijlage: Kaarten van het overstromingsgebied 23

4
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Samenvatting
In het project ‘Waterveiligheid 21e eeuw’ dat DGW in samenwerking
met RIZA, RIKZ en DWW uitvoert, spelen overstromingsrisico’s van
dijken een centrale rol. De bestaande veiligheidsnormen zijn mogelijk
verouderd en via een kosten-batenanalyse (KBA) wil het RIZA
vaststellen wat in de huidige situatie efficiënte veiligheidsnormen
zouden zijn. Onderdeel van deze analyses vormen mobiliteitsaspecten
van overstromingen. Het langdurig wegvallen van onderdelen van de
vervoerhoofdinfrastructuur heeft verkeerskundige consequenties en
maatschappelijke kosten tot gevolg, welke deel uitmaken van de KBA
van een dijkverhoging. Het RIZA (J. Kind) heeft AVV verzocht
ondersteuning te verlenen op de mobiliteitsaspecten van een
dijkdoorbraak.
Doel van het project is het kwantificeren en monetariseren van de
mobiliteitseffecten van een dijkdoorbraak in de vorm van een
casestudie. Het betreft een dijkdoorbraak bij Keent in dijkring 36, Land
van Heusden/de Maaskant. Na ongeveer drie dagen komt het water
aan bij de A2, die overstroomt nabij ’s-Hertogenbosch. Het gaat hierbij
om een quick scan om een globaal beeld te krijgen van de orde van
grootte van de effecten. Er vindt geen onderzoek plaats naar
ramptoerisme en evacuatie van het gebied. Daarnaast vindt er geen
specifiek onderzoek plaats naar de effecten op mainports of andere
indirecte effecten als gevolg van het wegvallen van mobiliteit of
toegenomen congestie in Nederland.
Voor de mobiliteitsanalyse worden berekeningen gemaakt in het jaar
2010, waarvoor het achtergrondscenario European Coordination
scenario van het Centraal Planbureau beschikbaar is. De mobiliteitsanalyses zijn gemaakt met behulp van het Landelijk Modelsysteem van
AVV en zijn afzonderlijk gerapporteerd (4cast, 2006). Voor de
economische waardering worden de Values of Time per reismotief
toegepast op de berekende reistijdverschillen. Na eventuele
gedragsaanpassingen worden ‘de veranderaars’ gewaardeerd met de
rule of half. Extra afgelegde kilometers, veroorzaakt door het moeten
omrijden, worden negatief gewaardeerd met € 0,05 per kilometer.
Voor een viertal scenario’s, variërend in de tijd na de dijkdoorbraak en
de mogelijke gedragsreacties van reizenden, zijn analyses gemaakt van
de mobiliteitseffecten. Het eerste scenario geeft een bovengrens aan
van de te verwachten effecten. Het bestemmingsverkeer is verwijderd
en men kan slechts reageren op het wegvallen van de infrastructuur
door zijn route aan te passen. Deze situatie staat model voor de eerste
dagen na de ramp. Door het omrijden neemt de mobiliteit met 1,4%
toe (9 miljoen extra kilometers op een werkdag) en de reistijden met
40% (160.000 uur), beide op de schaal van Nederland.
In de overige scenario’s is het bestemmingsverkeer herplaatst in de
omgeving van het direct betroffen gebied. Indien de situatie van
blijvende aard is, een ondergrens schatting van de effecten (scenario 2),
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wordt zichtbaar wat er op lange termijn met het verplaatsingsgedrag
gebeurt. Men accepteert het hoge congestieniveau niet. Er wordt
gekozen voor kortere verplaatsingsafstanden, men mijdt in toenemende
mate de spits of men kiest minder voor de auto. De mobiliteit neemt op
nationale schaal met bijna 2% af ten opzichte van de referentie. De
hoge congestiegroei van scenario 1 (+40%) vermindert in een toename
van slechts 12% op nationale schaal.
Voor een paar motieven zal er al gauw na de dijkdoorbraak gereageerd
kunnen worden. Het woon-werk verkeer is echter tamelijk rigide in de
bestemmingskeuzen. In scenario 3 is het woon-werk verkeer in heel
Nederland nog gefixeerd op de situatie voor de dijkdoorbraak. Mede
door het teruggeplaatste bestemmingsverkeer in de omgeving van de
dijkdoorbraak zijn de mobiliteitseffecten vergelijkbaar met de situatie
van net na de dijkdoorbraak. Er wordt alleen iets minder omgereden.
Deze situatie staat model voor de eerste paar maanden na de
dijkdoorbraak.
Tot slot is er nog een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd op de omvang
van de directe effecten van de dijkdoorbraak. Hierbij wordt verondersteld dat de A50 niet wordt getroffen en alleen de A2 als belangrijke
Noord-zuid verbinding wegvalt. De overige aspecten zijn gelijk aan
scenario 3. De mobiliteitseffecten zijn navenant kleiner (circa 25%).
Tabel: Mobiliteitseffecten, Value of Time, gemonetariseerde reistijdverliezen en extra kilometer kosten in miljoenen op jaarbasis in 2010
VOT
€ per uur

Mobiliteit
Congestie
Vracht
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Kosten km’s
Totaal

40,63
8,38
29,05
5,79
0,05 p.km

Scenario 1
Alleen
routering

Scenario 2
Lange
termijn

Scenario 3
Fixatie
woonwerk

Scenario 4
zonder
blokkade
A50

+1,4%
+40%

-0,8%
+12%

+0,7%
+37%

+0,5%
+28%

289
191
415
146
54

€1.095

163
51
142
58
0

€ 414

402
318
227
93
74

€1.114

€ 845

De economische waardering van de mobiliteitseffecten laat zien dat de
maatschappelijke kosten van deze dijkdoorbraak kunnen oplopen tot €
1,1 miljard op jaarbasis. Tot voor kort werd verondersteld dat deze
kosten in de orde van € 5 miljoen lagen.
De belangrijkste conclusie is dan ook dat de mobiliteitseffecten
aanzienlijk groter zijn dan tot nu toe met de standaard schademodule
van het HIS worden geraamd. Aangeraden wordt om een aangepaste
werkwijze in de schademodellering te implementeren.
Bovenstaande analyse kan gestandaardiseerd worden ten behoeve van
analyse van de gevolgen van dijkdoorbraken in andere dijkringen.
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278
263
170
69
65

1. Aanleiding
1.1

Projectachtergronden

In het project ‘Waterveiligheid 21e eeuw’ (WV21) dat DGW in
samenwerking met de natte specialistische diensten van Rijkswaterstaat
(RIZA, RIKZ en DWW) uitvoert, spelen overstromingsrisico’s van dijken
een centrale rol. De bestaande normen, vastgesteld in 1960, zijn
mogelijk verouderd en niet meer van deze tijd. Via kostenbatenanalyses (KBA) wil het RIZA, in opdracht van DGW, vaststellen
wat in de huidige situatie efficiënte veiligheidsnormen van
overstromingen zijn. Onderdeel van deze analyses vormen
mobiliteitsaspecten van overstromingen. Het langdurig wegvallen van
onderdelen van de hoofdinfrastructuur heeft verkeerskundige
consequenties en maatschappelijke kosten tot gevolg door bijvoorbeeld
extra reistijdverliezen. Het RIZA (J. Kind) heeft AVV gevraagd haar op
mobiliteitsaspecten binnen dit project te ondersteunen.
Iedere dijkdoorbraak is uniek. Elke dijk, of het nu van een rivier of de
zee is, heeft zijn eigen achterland met bijbehorende waarden. Middels
een casestudie van het breken van een rivierdijk dient inzichtelijk
gemaakt te worden welke mechanismen er optreden indien delen van
de hoofdinfrastructuur voor een langere periode onbruikbaar zijn.
- Wat gebeurt er met het langeafstandsverkeer bij stremming
van autosnelwegen?
- Kunnen beschikbare alternatieve routes het extra verkeer
aan?
- Welke extra reistijden zijn te verwachten door het omrijden
en de extra congestie?
De onderhavige casestudie betreft een dijkdoorbraak op een
bovenstroomse locatie bij Keent in dijkring 36, Land van Heusden/de
Maaskant. Na ongeveer drie dagen komt het water aan bij de A2 die
overstroomt waardoor (delen van) ’s-Hertogenbosch onder water
komen te staan. Informatie hierover is aangeleverd door het RIZA. Een
kaart van het overstromingsgebied staat in de bijlage.

1.2

Doel van het project

Het kwantificeren van de mobiliteitseffecten van de dijkdoorbraak in
dijkring 36 en het vertalen van deze effecten in monetaire termen ten
behoeve van een KBA van het RIZA ten behoeve van een mogelijke
dijkverhoging.
De aanpak kan eventueel gestandaardiseerd worden ten behoeve van
analyse van de gevolgen van dijkdoorbraken in andere dijkringen.
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1.3

Afbakening

Mobiliteit heeft interactie met de productiewaarden van een gebied.
Enerzijds is sprake van directe effecten voor de productiewaarde van
het ondergelopen gebied; de mensen zijn immers geëvacueerd. Dit
onderdeel, samen met de evacuatieperiode, heeft Rijkswaterstaat
DWW onder de knie en wordt niet verder in dit rapport uitgewerkt.
Anderzijds heeft de ‘onderbroken’ mobiliteit voor de omliggende
gebieden, naast directe gevolgen die horen bij de inschatting door
AVV, indirecte effecten tot gevolg. De bepaling van deze indirecte
effecten is niet eenvoudig. Ook de omvang van indirecte effecten is
over het algemeen beperkt ten opzichte van de directe effecten.
Daarnaast is in dit project sprake van een quick-scan. Om deze redenen
worden de indirecte effecten niet in dit rapport uitgewerkt.
Vanwege de quick-scan zijn er ook andere veronderstellingen gedaan
om de analyses eenvoudig te houden. Dit betreft zowel
veronderstellingen in de mobiliteitsanalyses als ook in economische
waardering ervan. Het betreft een onderzoek naar de globale orde van
grootte van effecten.
Verder vindt er voor dit project geen onderzoek plaats naar:
- omvang en kosten van ramptoerisme;
- specifiek onderzoek naar mainports. Deze zouden
substantieel kunnen zijn, zeker als er een combinatie
optreedt van enorme congestie en stremmingen op het
spoor en in de binnenvaart. Afhankelijk van de omvang van
de effecten kunnen met de resultaten een aantal
vraaggesprekken gehouden worden bij bijvoorbeeld het
Rotterdamse Havenbedrijf. Wellicht kunnen zij aangeven
hoe erg het voor hen is.
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2. Methode van bepaling
mobiliteitseffecten
2.1

Conceptueel model

De overstroming van een bepaald gebied heeft verschillende
verkeerskundige en maatschappelijke effecten, die verschillen al naar
gelang de tijdsduur vanaf de overstroming. De effecten zijn te
onderscheiden in effecten voor het gebied zelf en voor de omliggende
gebieden. De schade voor het betroffen gebied en de evacuatie heeft
de DWW reeds onder de knie. Onzekerheid bestaat nog bij de
mobiliteitsaspecten van een langdurige blokkade van het gebied en de
consequenties daarvan buiten het betroffen gebied.
De algemene aanpak bij een verkeerskundige studie is als volgt. Vanuit
een autonome evenwichtsituatie leidt een ‘event’ of beleidsmaatregel
tot een verstoring van de reistijden van het autoverkeer volgens
onderstaand conceptueel model.
‘Event’ of Maatregel in
infrastructuur
Reistijden autoverkeer

Ruimtelijke Ordening
Logistiek

-

Verplaatsingsgedrag:
routekeuze
keuze van vertrektijdstip
vervoerwijzekeuze
reisbestemming, -frequentie

-

Verkeersafwikkeling:
verkeersintensteiten
voertuigbezetting
openbaarvervoer gebruik
langzaam verkeer
Files

Bereikbaarheid:
- snelheden; - reistijden

Verkeersveiligheid

Door gedragsveranderingen van automobilisten en eventueel
maatschappelijke veranderingen wordt op zoek gegaan naar een nieuw
evenwicht. Elke gedragsverandering volgens bovenstaand conceptueel
model vergt een zekere tijd. Zo zal het kiezen van een andere route een
kwestie van dagen zijn. Logistieke wijzigingen (goederenvervoer) of het
wijzigen van het tijdstip van vertrek vergen langere tijd vanwege de
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maatschappelijke context waarin deze mobiliteitsaspecten zich
bevinden.
Normaliter worden met dit soort modellen lange termijn
evenwichtssituaties gesimuleerd. Bij deze zogenaamde strategische
analyses wordt derhalve verondersteld dat elke gedragsverandering uit
bovenstaand conceptueel model plaats gevonden heeft. Dit kan
betekenen dat de nieuwe evenwichtssituatie pas tien jaar na een ‘event’
of maatregel optreedt.
In het onderhavige project zal sprake zijn van een blokkade van een
autosnelweg van een aantal maanden tot wellicht een jaar. Belangrijk
aspect in dit project is dus dat vooraf is nagedacht over en is bepaald
welke gedragsveranderingen binnen het verkeersmodel wel en niet
gaan plaatsvinden. Eventueel kan hierop per verplaatsingsmotief
(woon-werk, zakelijk, sociaalrecreatief) gevarieerd worden.
Het variëren in mogelijke gedragsveranderingen is tot uitdrukking
gebracht in het toepassen van verschillende scenario’s, zie hoofdstuk 3.
Het model zal voorts de ‘wel toegestane’ gedragsveranderingen per
scenario vertalen in nieuwe verkeersstromen en de verwachte nieuwe
congestiesituatie in beeld brengen. Door een vergelijking van het
nieuwe evenwicht met de uitgangssituatie (de referentie) wordt inzicht
verkregen in de reistijden en –verliezen per scenario en de extra
afgelegde kilometers.

2.2

Achtergrondscenario

Voor de mobiliteitsanalyse wordt uitgegaan van een nabij toekomstjaar
waarvoor een achtergrondscenario beschikbaar is. Het meest in de
buurt van de huidige situatie komt het European Coordination scenario
van het Centraal Planbureau voor 2010. De mobiliteitsanalyses vinden
plaats met het Landelijk Modelsysteem (LMS) van AVV en zijn
afzonderlijk gerapporteerd1. Het detailniveau van een Nieuw Regionaal
Model voor deze studie is niet nodig, daarnaast levert het LMS inzicht
in het totale mobiliteitseffect voor Nederland op de schaal die voor een
KBA wenselijk is.
Er wordt van uitgegaan dat het Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport (MIT) tot 2010 gerealiseerd wordt, uitgezonderd de meest
recente lijst van rode ZSM-projecten2 en overige projecten welke door
de luchtkwaliteitnormering gevaar lopen om niet gerealiseerd te
worden. De congestiesituatie in de uitgangssituatie (de referentie)
wordt hierdoor iets groter waardoor iets minder restcapaciteit voor
omrijdverkeer aanwezig zal zijn. De effecten van een dijkdoorbraak
zullen hierdoor groter zijn.

1

Quick-scan mobiliteitseffecten van een dijkdoorbraak in dijkring 36, LMS analyses, 4cast

2

Zichtbaar Slim Meetbaar: projecten uit de Spoedwet Wegverbreding
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Belangrijk aandachtspunt is dat het LMS een personenvervoermodel is.
Het goederenvervoer (aantallen vrachtauto’s per wegvak) wordt hierbij
extern van het model bepaald en toegevoegd aan de berekeningen,
onder andere voor de bepaling van de verkeersafwikkeling. Het is
voorstelbaar dat bij vrij ernstige congestiesituaties er sprake kan zijn
van een bepaalde vraaguitval van vrachtauto’s met bijbehorende
indirecte effecten. Bovendien zal gedurende het hoogwater ook het
binnenscheepvaartverkeer gestremd zijn, waardoor eveneens
vraaguitval kan ontstaan. Dat is niet in dit onderzoek uitgewerkt.
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3. Scenario’s
3.1

Alleen routering

In het eerste scenario, het ‘Alleen routering’ scenario worden de eerste
dagen na de dijkdoorbraak gesimuleerd. Het direct betroffen gebied
wordt uit het model gehaald, inclusief de inwoners en arbeidsplaatsen
en de weginfrastructuur.
Dagelijks vinden er ongeveer 150.000 autoverplaatsingen van en naar
het rampgebied plaats, waarvan 8,5% vracht. Deze verplaatsingen
genereren bijna 4,5 miljoen kilometers, bijna 1,5% van het totaal in
Nederland.
De A73 (schampt het betroffen gebied aan de oostzijde) blijft te
gebruiken. Het bestemmingsverkeer naar het betroffen gebied en het
herkomst verkeer uit het betroffen gebied is er niet meer. Het
doorgaande verkeer door het betroffen gebied moet omrijden. Er is nog
geen enkele gedragsreactie op deze rerouting.

3.2

Lange termijn evenwicht

In het ‘Lange termijn evenwicht’ scenario wordt verondersteld dat het
direct betroffen gebied permanent onbruikbaar wordt. Alle
gedragsreacties in het LMS (andere route, ander vertrektijdstip, andere
vervoerwijzekeuze, andere bestemming) worden mogelijk. Let wel: de
termijn van sommige gedragsreacties kan een aantal jaar zijn. De
inwoners uit het betroffen gebied worden verdeeld over omliggende
gemeenten (straal 50 km) naar rato van bestaande inwoners. De
werkgelegenheid van het betroffen gebied: landbouw/detailhandel
arbeidsplaatsen vervallen, industrie halveert (en verdeelt met straal van
50 km), diensten blijven 100% in omgeving van betroffen gebied. Het
direct betroffen vrachtverkeer is niet herplaatst om een duidelijke
ondergrens van de economische effecten neer te zetten. Het
autonetwerk in scenario 2 wijzigt overeenkomstig scenario 1 maar nu
wordt ook het treinnetwerk en bus/tram/metro aangepast.

3.3

Fixatie woon-werk verkeer

Voor een paar reismotieven zal er al gauw na de dijkdoorbraak
gereageerd kunnen worden. Dit geldt vooral voor het sociaalrecreatieve
verkeer en het zakelijke verkeer. Het woon-werk verkeer is echter
tamelijk rigide in de bestemmingskeuze.
Het derde scenario wordt ingevuld als volgt:
- Het woon-werk verkeer wordt gefixeerd (geen
wijzigingen in Herkomst/Bestemming), wat betekent
dat voor het woon-werkverkeer alleen rerouting
mogelijk is, conform scenario 1. Het verkeer van de

13

Mobiliteitseffecten van een dijkdoorbraak

-

3.4

overige motieven kan zijn gedrag volledig aanpassen
conform scenario 2.
De inwoners uit het betroffen gebied worden verdeeld
over omliggende gemeenten conform scenario 2.

Scenario 3 zonder blokkade A50

Scenario 4 is identiek aan scenario 3 maar dan is de A50 (OssNijmegen) hersteld en weer in gebruik genomen. Scenario 4 vormt
zodoende een gevoeligheidsanalyse op de berekening in scenario 3.
De reden van het opnemen van dit scenario ligt in de constatering dat
de casestudie van dijkring 36 wel erg grote mobiliteitseffecten zou
kunnen hebben omdat twee belangrijke corridors voor Nederland in
Noord-Zuid richting zijn betroffen, zowel de A2 als de A50. Als
casestudie zou dit wel eens een te zwaar beladen beeld kunnen
neerzetten. Door het uitvoeren van een gevoeligheidsanalyse wordt
aan deze onzekerheid tegemoet gekomen.
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4. Methode van economische
waardering mobiliteitseffecten
4.1

Standaard methode

Ten opzichte van een referentiesituatie met afgelegde kilometers KM(0)
en snelheid V(0) wordt door een maatregel/beleid de situatie
veranderd. Er worden (over het algemeen, en zeker bij een
bouwproject) meer kilometers afgelegd KM(1) met een hogere snelheid
V(1).
De economische waardering bestaat dan uit twee componenten en is
als volgt:
1. Reistijdverschil van bestaand verkeer: KM(0)*{1/V(0)-1/V(1)}
2. Rule of half van dit zelfde reistijdverschil voor de veranderaars:
½ * {KM(1)-KM(0)}*{1/V(0)-1/V(1)}
Dit gebeurt per motief en wordt vervolgens vermenigvuldigd met de
Value of Time per motief en de desbetreffende bezettingsgraden.
De gehanteerde Values of Time zijn als volgt:
Tabel: Value of Time en gehanteerde bezettingsgraad per
verplaatsingsmotief voor het 2010 European Coordination scenario van
het CPB met als basisjaar 2004
Gehanteerde
VOT 2010 EC
bezettingsgraad
(basisjaar 2004)
per voertuig
in € per uur
Vrachtverkeer
1,00
40,63
Woon-werk verkeer
1,14
8,38
Zakelijk verkeer
1,11
29,05
Overig verkeer
1,31
5,79
Omdat het verkeersmodel een gemiddelde werkdag voorstelt wordt het
nog vermenigvuldigd met het aantal werkdagen in een jaar (=254). Er
is geen toeslag bepaald voor weekend en vakantiedagen. Het
economisch waardevolle verkeer (vracht en zakelijk verkeer) vindt
primair op werkdagen plaats.

4.2

Aanpak bij het project Dijkdoorbraak

In dit project is nieuw verkeer niet zomaar positief te waarderen.
Onderscheid dient te worden gemaakt in het direct betroffen verkeer
enerzijds en anderzijds het doorgaande verkeer dat dient om te rijden.
Direct betroffen verkeer: Dit is het verkeer van het betroffen gebied, of
er naar toe of er in. In scenario 1 (Alleen routering) van het project,
waarin een schets wordt gemaakt van de periode direct na de
dijkdoorbraak, is het direct betroffen verkeer uit de berekeningen
verwijderd. Dit betreft circa 1,45% van de totale mobiliteit in
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Nederland op een gemiddelde werkdag. Het is erg lastig om dit goed te
waarderen. Voor een deel zit deze waardering al verwerkt in de
berekeningen van de directe productie-effecten voor het gebied door
DWW. Toepassing van de rule-of-half (voor ‘verdampend’ of
‘veranderend’ verkeer) lijkt in dit specifieke geval strijd met de
economische theorie. Besloten is om deze mobiliteitseffecten in
scenario 1 niet verder apart te waarderen.
In scenario 2 (Lange termijn evenwicht), 3 (Fixatie woon-werk verkeer)
en 4 (Scenario 3 zonder blokkade A50) is het direct betroffen verkeer
‘herplaatst’ over omliggende zones waardoor verder onderscheid tussen
direct betroffen verkeer en doorgaand verkeer niet meer nodig is.
Doorgaand verkeer: In scenario 1 is nog geen sprake van
gedragsveranderingen, anders dan het wijzigen van de routes
(omrijden). Extra afgelegde kilometers moeten niet positief
gewaardeerd worden in de KBA omdat ze niet als baat gezien kunnen
worden. Wel als negatieve baat vanwege de extra gemaakte kilometers
(brandstof, afschrijving, uitstoot). Hierom wordt voor scenario 1 niet de
standaard methode toegepast maar wordt uitgegaan van de totale
reisduur (per motief) voor en na de dijkdoorbraak. Daarnaast worden
voor het omrijden extra kilometerkosten a € 0,05 in de KBA
opgenomen3, vanwege efficiency-effecten.
In scenario 2 is sprake van een afname van de totale mobiliteit,
veroorzaakt door de sterk toegenomen congestie. Het direct betroffen
verkeer is dan al ‘herplaatst’ in de omgeving. Hiervoor kan de
standaard methode toegepast worden, namelijk reistijdverliezen voor
het blijvend verkeer en de ‘rule of half’ voor het verdwijnend of
veranderend verkeer.
In scenario 3 en 4 is sprake van een gefixeerd woon-werk verkeer
patroon. Voor dit motief is weer sprake van omrijden en wordt de
methode van scenario 1 toegepast. Voor de overige motieven, die wel
hun gedrag hebben kunnen aanpassen is de methode van scenario 2
toegepast.
Bovenstaande methode is afgestemd met het Centraal Planbureau.

3

Variabele autokosten in KBA, Rijkswaterstaat AVV
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5. Resultaten
5.1

Mobiliteitseffecten

Dagelijks vinden er ongeveer 150.000 autoverplaatsingen van en naar
het rampgebied plaats, waarvan 8,5% vracht. Deze verplaatsingen
genereren bijna 4,5 miljoen kilometers, bijna 1,5% van het totaal in
Nederland.
In het eerste scenario valt dit bestemmingsverkeer in zijn geheel weg.
Omdat het doorgaande verkeer moet omrijden worden er echter extra
kilometers afgelegd. Het wordt drukker op omliggende wegen
waardoor er verdere verdringing optreedt. In totaal worden er ruim 8,5
miljoen (+2,9%) extra kilometers afgelegd vanwege dit omrijden en
opschuiven. Per saldo resteert een toename van de mobiliteit met
1,4%. De congestie, op de schaal van Nederland, neemt met ruim 40%
toe. Dit is fors te noemen.
Tabel: Mobiliteitseffecten per scenario op de
1. Alleen
2. Lange
routering termijn
evenwicht
Mobiliteit
+1,4%
(afgelegde km’s)
Congestie
+40%
(v.v.u.)
v.v.u.= voertuigverliesuren

schaal van Nederland
3. Fixatie
4. Scenario
woon3 zonder
werk
blokkade
A50
-1,8%
+0,7%
+0,5%
+12%

+37%

+28%

In het tweede scenario wordt gesimuleerd wat er op langere termijn
gebeurt met het verplaatsingsgedrag als gevolg van het ontstane hoge
congestieniveau in scenario 1. Dit is volledig aangepast aan de nieuwe
situatie: er worden andere bestemmingen gekozen, andere
vervoerwijzen enzovoort. Het bestemmingsverkeer (behalve vracht)
maakt weer onderdeel uit van de analyses omdat de inwoners en de
meeste werkgelegenheid herplaatst is in de omgeving van het direct
betroffen gebied. In totaal worden er bijna 2% minder kilometers
afgelegd ten opzichte van de referentiesituatie in 2010. Ten opzichte
van scenario 1 neemt de mobiliteit dus met ruim 3% af en de congestie
met bijna 30%. Ten opzichte van de referentie resteert een toename
van de congestie met 12%, het niveau van de congestie waarbij een
nieuw evenwicht ontstaat in vraag en aanbod van mobiliteit in scenario
2.
Op de wat kortere termijn kan vooral het woon-werk verkeer zich nog
niet aanpassen aan de nieuwe situatie. Ook het zakelijk verkeer dat
hieraan gekoppeld is niet. Voor de overige motieven is al wel te
verwachten dat er gedragsaanpassingen plaatsvinden. In dit derde
scenario zal er door het woon-werk verkeer omgereden worden en zal
door de toegenomen congestie een verkorting van de
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verplaatsingsafstanden plaats vinden voor het overige verkeer. Per
saldo resteert een toename van de mobiliteit met 0,7%. De
bijbehorende congestiegroei ten opzichte van de referentie is slechts
fractioneel lager dan in scenario 1, te weten 37%. Dit is niet
verwonderlijk: het woon-werk verkeer is immers voornamelijk actief in
de spitsperioden waar de meeste congestie zich bevindt. Daarnaast is
het verschil tussen scenario 1 en 3 enigszins vertekend vanwege het
teruggeplaatste bestemmingsverkeer (1,5%) in scenario 3.
Als gevoeligheidsanalyse op scenario 3 is in scenario 4 alleen de A2 in
Noord-zuid richting onderbroken en niet meer ook de A50. De
mobiliteitseffecten uit scenario 3 worden hiermee natuurlijk verzacht: er
hoeft minder te worden omgereden en er zal minder congestiegroei
zijn.

5.2

Economische effecten

De economische waardering van de mobiliteitseffecten laat zien dat de
maatschappelijke kosten van deze dijkdoorbraak kunnen oplopen tot
ruim € 1 miljard op jaarbasis.
Tabel: gemonetariseerde reistijdverliezen en extra kilometer kosten in
de scenario’s op jaarbasis in 2010
1. Alleen 2. Lange
3. Fixatie
4. 3
routering termijn
woonzonder
evenwicht werkverkeer blokkade
A50
Vrachtverkeer
289
163
402
278
Woon-Werkverkeer
191
51
318
263
Zakelijk verkeer
415
142
227
170
Overig verkeer
146
58
93
69
Extrakilometerkosten
54
0
74
65
Totaal (miljoen)
€1.095
€ 414
€1.114
€ 845
Op de wat langere termijn zal door de gedragsaanpassingen in de
mobiliteit deze schade kunnen afnemen tot ruim € 400 miljoen op
jaarbasis.
Ook hier is terug te zien dat het verschil tussen scenario 1 en 3
enigszins vertekend is vanwege het teruggeplaatste bestemmingsverkeer in scenario 3. Vooral het extra, en duur geprijsde, vrachtverkeer
zorgt ervoor dat scenario 3 hoger uitkomt dan de beoogde
projectbovengrens in scenario 1. Ook het woon-werkverkeer heeft fors
meer te leiden van dit teruggeplaatste verkeer, te meer omdat het in
scenario 3 nog niet kan reageren door middel van andere
bestemmingen. Het zakelijk verkeer kan dit wel waardoor fors lagere
negatieve baten geboekt worden ten opzichte van scenario 1.
De gevoeligheidsanalyse op scenario 3 laat ongeveer een kwart minder
mobiliteitseffecten en economische effecten zien.
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Belangrijk is overigens dat de hier gepresenteerde cijfers op jaarbasis
zijn. Behalve scenario 2 zal geen van de andere scenario’s voor een heel
jaar van toepassing zijn op het project.

5.3

Discussie

Belangrijk aandachtspunt is dat het LMS een personenvervoermodel is.
Het goederenvervoer (aantallen vrachtauto’s per wegvak) wordt hierbij
extern van het model bepaald en toegevoegd aan de berekeningen,
onder andere voor de bepaling van de verkeersafwikkeling. Het is
voorstelbaar dat bij vrij ernstige congestiesituaties er sprake kan zijn
van een bepaalde vraaguitval van vrachtauto’s met bijbehorende
indirecte effecten. Bovendien zal gedurende het hoogwater ook het
binnenscheepvaartverkeer gestremd zijn, waardoor eveneens
vraaguitval kan ontstaan. Dit is niet in bovenstaande berekening
toegevoegd.
Tabel: Lijst van niet-beschouwde zaken met indicatie van ernst
Geen beschouwing van de
Door indirecte effect is de
indirecte effecten (vracht) door
algemene inschatting dat er
extra congestie
hooguit 30% extra effect
verwacht mogen worden, maar
niet op korte termijn. Op lange
termijn is er slechts 12% extra
congestie
Geen beschouwing van de andere Klein (fractioneel). Daarnaast is er
vervoerwijzen dan auto in de
kans op mogelijke overlap met
analyse en KBA
berekeningen voor het autosysteem (dubbeltelling)
Geen weekend en vakantiedagen,
alleen de werkdagen (254 per
jaar) zijn beschouwd

De maatschappelijke verliezen zijn
hooguit 20% hoger dan nu
weergegeven, ‘duur verkeer’ rijdt
veel minder in de weekenden

Geen waardering van het
wegvallen van het
bestemmingsverkeer in scenario 1

Klein effect, zit grotendeels in
directe effecten berekening van
DWW

Bandbreedte effecten
vrachtverkeer

Uit de technische rapportage van
4cast blijkt dat in scenario 2 de
congestie 12% hoger zijn als het
vrachtverkeer in dat scenario
wordt teruggeplaatst. De extra
negatieve baten hiervan zijn € 170
miljoen (totaal € 584 miljoen voor
scenario 2) In deze notitie is
daarvan afgezien om de totale
mogelijke bandbreedte weer te
geven.
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5.4

Aanbevelingen

De maatschappelijke kosten van de dijkdoorbraak in dijkring 36 kunnen
oplopen tot € 1,1 miljard op jaarbasis. De mobiliteitseffecten zijn
aanzienlijk groter dan tot nu toe geraamd in de schademodules.
Aangeraden wordt om een aangepaste werkwijze in de
schademodellering te implementeren.
De in dit project uitgevoerde analyses en berekeningen kunnen
gestandaardiseerd worden ten behoeve van dijkdoorbraken in andere
dijkringen.
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Bijlage: Kaarten van het
overstromingsgebied
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