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Vergelijkende kosten-batenanalyse van drie vaarwegen

Samenvatting
Inleiding
Drie investeringsprojecten in de Nederlandse vaarweginfrastructuur bevinden zich momenteel op het
overgangspunt tussen verkenningens- en planstudiefase. Ter ondersteuning van de besluitvorming over
deze projecten is Decisio door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat gevraagd een
vergelijkende kosten-batenanalyse (KBA) volgens de OEEI methodiek op te stellen1. Het betreft investeringen in de volgende vaarwegen:
•

Het Meppelerdiep;

•

Het Burgemeester Delenkanaal;

•

De Zaan.

Voor het opstellen van de KBA hebben we gebruik gemaakt van beschikbare rapporten en beleidsdocumenten, statistische gegevens, interviews en workshops. Omdat de projecten zich in de verkenningenfase
bevinden is pragmatisch omgegaan met het beperkte beschikbare materiaal. Waar nodig zijn aannames
gedaan. De baten zijn berekend aan de hand van per vaarweg opgestelde prognoses in drie scenario's.
Onderstaand zijn kort de belangrijkste bevindingen weergegeven.

Projectvarianten
Meppelerdiep
Het grootste knelpunt op het Meppelerdiep is de onbetrouwbaarheid van de vaarweg. Doordat bij lage en
hoge waterstanden de keersluis bij Zwartsluis wordt gesloten (gemiddeld ca. 16 dagen per jaar), is de
vaarweg een deel van het jaar gestremd2. Door het bijplaatsen van een tweede keersluis of het bouwen
van een nieuwe schutsluis kan dit knelpunt worden opgelost. Hiernaast is de breedte van de vaarweg
enigszins krap. In tabel S.l staat een toelichting op de twee projectvarianten die in deze studie zijn geanalyseerd.
Tabel S. 1: Projectvarianten Meppel
Varianten
Variant 1

Beschrijving
Tweede keersluis

Variant 2

Nieuwe schutsluis
Verbreding

Oss
De knelpunten bij het Burgemeester Delenkanaal bestaan onder meer uit problemen met drie bochten,
beperkingen aan de doorvaarthoogte van een hefbrug (waardoor vierlaagscontainervaart op dit moment

1

2

Het Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur (OEEI) heeft een leidraad voor
(maatschappelijke) kosten-batenanalyses opgeleverd. Door telkens deze systematische benadering van infrastructuurprojecten te hanteren, ontstaat een beter inzicht in de economische effecten van verschillende infrastructuurprojecten.
Dit geldt alleen voor grote schepen. Schepen korter dan 68 meter kunnen door de naastgelegen schutsluis passeren.
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niet mogelijk is in het kanaal) en problemen met een korte, eenzijdig kerende schutsluis. Hiernaast is de
bediening van sluis en brug in het weekend beperkt. In tabel S.2 zijn de onderdelen van de twee opgestelde varianten opgenomen.
Tabel S.2: Projectvarianten Oss
Varianten
Variant 1

Beschrijving
Verhoging brug
Verruiming bochten
Automatisering bediening brug en sluis

Variant 2

Verhoging brug
Verlenging sluis
Tweekerend maken sluis
Verruiming bochten
Automatisering bediening brug en sluis

Zaan
De waterondiepte vormt voor de Zaan een van de grootste knelpunten. Door de relatief hoge sluisdrempel
en de over het algemeen beperkte waterdiepte in de Zaan kunnen klasse Va schepen niet onbelemmerd
door de Zaan varen. Bovendien is een aantal kunstwerken (waaronder de sluis) krap gedimensioneerd.
Een minder urgent knelpunt is de beperkte bediening van kunstwerken in het weekend. In tabel S.3 zijn de
onderdelen van de geanalyseerde projectvarianten opgenomen.
Tabel S.3: Projectvarianten Zaan
Varianten
Variant 1

Beschrijving
Aanpassing sluis (b x d: 14m x 4,2m)
Verbreding bruggen (14m)
Baggeren vaarweg (4,2m)

Variant 2

Aanpassing sluis (b x d: 17m x 4,7m)
Verbreding bruggen (16/17m)
Baggeren vaarweg (4,7m)
Verruiming bediening

Kosten
Een schatting van de aanlegkosten van de projectvarianten is opgenomen in tabel S.4. Deze kosten zijn de
PRI-ramingen van de totale projectkosten. Ze zijn, zoals gebruikelijk in de verkenningenfase, met een
aanzienlijke onzekerheidsmarge omgeven (de variatiecoëfficiënten voor de kosten van projectonderdelen
variëren tussen 6% en 22%). Voor alle projecten geldt dat de tweede variant aanzienlijk hogere kosten
met zich meebrengt door de 'extra' investeringen in deze variant.
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Tabel S.4: Schatting kosten van de verschillendeprojectvarianten^
Variant \ vaarweg
Variant 1
Variant 2

Meppelerdiep

Burg. Delenkanaal

Zaan

fl. 42 min
fl.72mln

fl. 10 min
fl. 43 min

fl. 93 min
fl. 181 min (excl. bedieningsverruiming)

Bron: bouwdienst RWS.
Een belangrijk aandachtspunt zijn de kosten die indirect aan de uitvoering gerelateerd zijn. Er kunnen
aanzienlijke verschillen in bouwtijd, de stremming van de vaarweg en de samenhangende
(maatschappelijke) kosten zijn russen verschillende projectvarianten. Bij uitvoering van projectvariant 1
zou de Zaan bijvoorbeeld 5 maanden gestremd kunnen zijn tegenover enkele weken in variant 2. Dit verschil in de stremmingsduur tijdens de bouwwerkzaamheden en de bijbehorende (maatschappelijke) kosten
komen niet tot uiting in de kosten-batenanalyse. In de verdere plan- en besluitvorming dient er rekening
mee te worden gehouden dat een stremming van 5 maanden tot onoverkomelijke problemen zou kunnen
leiden.

Baten
De baten van de projecten hangen samen met de toekomstige verkeer- en vervoervolumes. Omdat hierover grote onzekerheid bestaat zijn prognoses opgesteld voor drie verschillende toekomstscenario's. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in drie groeiprognoses; laag, midden en hoog.
Voor een deel zijn de baten gekwantificeerd en in geld uitgedrukt (gemonetariseerd). Een ander deel van
de baten is kwalitatief beschreven. De volgende baten zijn voor de drie projecten gemonetariseerd:
•
•
•

Betrouwbaarheidsbaten (kosten vervangend vervoer, extra emissies vervangend vervoer);
Efficiencybaten (grotere diepgang, grotere schepen);
Vaartijdbaten.

De contante waarde van deze baten (in guldens van het jaar 2000) staat in figuur S.l. In de figuur is deze
waarde weergegeven voor elk van de drie scenario's.

1

Uitgedrukt in guldens van het jaar 2000.
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Figuur S.1: Baten van de projectvarianten in miljoenen guldens
Contante waarde van de gekwantificeerde baten
per projeetvariant in ; 3 scenario's

Meppel

De baten die in dit stadium niet kwantificeerbaar zijn, zijn niet minder belangrijk. We onderscheiden:
•
•
•

modal shift effecten;
signaalwerking;
overige kwalitatieve baten.

Modal shift effecten
Een belangrijke categorie kwalitatieve baten zijn de zogenaamde modal shift effecten. Een verbetering
van een vaarweg kan ertoe leiden dat bepaalde goederen over de betreffende vaarweg gaan worden vervoerd, terwijl ze daarvoor over land werden vervoerd. Deze modal shift heeft positieve gevolgen voor het
milieu (de uitstoot van schadelijke stoffen in de binnenvaart is per tonkilometer lager dan van het wegvervoer), de bereikbaarheid (reductie van vrachtautoritten levert extra capaciteit op de weg op), de kosten
van wegonderhoud (minder vrachtauto's verlaagt de onderhoudskosten van wegen), de vervoerskosten
(binnenvaart is goedkoper dan wegvervoer) en de verkeersveiligheid (minder vrachtautobewegingen betekent minder verkeersslachtoffers)4.
Hoe groot de modal shift als gevolg van de investeringen is, is niet in het bestek van deze studie na te
gaan. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie bij de vaarwegen: welk deel van de bestaande transportstromen kunnen gemakkelijk door de binnenvaart worden overgenomen? En welk deel hiervan zal daadwerkelijk overgaan op binnenvaart als gevolg van de investeringen? Vooral deze laatste is een moeilijke
vraag, zeker wanneer het gaat om relatief kleine verbeteringen die in deze studie onderwerp van onderzoek zijn.
Wel is duidelijk dat een relatief klein volume aan modal shift relatief grote baten (in guldens) genereert,
die bovendien grotendeels ten gunste komen van de gehele maatschappij. In de gevoeligheidsanalyse (zie
§8.2) is met behulp van een zeer grove prijselasticiteit voor de binnenvaart een schatting gemaakt van de

4

Tegenover de afname van het wegverkeer staat een toename van de binnenvaart. Tegenover de afname van de
kosten van wegonderhoud staat dus ook een toename van de kosten van vaarwegonderhoud. Deze toename is naar
verhouding echter beperkt.
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modal shift effecten, deze exercitie (waarbij kan worden gediscussieerd over de betrouwbaarheid) toont
aanzienlijke modal shift baten voor de projectvarianten.
Signaalwerking
Voor alle projecten geldt dat de investeringen een signaalwerking hebben. Zo kunnen er indirect regionaal
economische effecten ontstaan door de verbeterde vaarweg, het imago van de regio zal hierdoor verbeteren. Voor de sector binnenvaart hebben de investeringen ook een positief effect. Het signaal dat uitgaat
van de investeringen kan private investeringen in modernere schepen en terminals uitlokken en zal in zijn
algemeenheid de modernisering van de binnenvaart stimuleren. Tenslotte kunnen ook logistieke organisatoren en verladers door de investeringen 'getriggerd' worden. Zij zullen de binnenvaart beter op hun
netvlies krijgen.
Overige kwalitatieve baten
Naast de modal shiftbaten zullen zich verschillende andere kwalitatieve baten voordoen als gevolg van de
investeringen. Voor Meppel en de Zaan zijn dit onder meer effecten op de wachttijden voor auto's voor
geopende bruggen, voor Oss en de Zaan openstellingsbaten (door ruimere brug- en sluisopeningstijden).

Confrontatie kosten en baten
De verhouding russen de gemonetariseerde baten en kosten drukken we uit in een kostendekkingsgraad.
Deze dekkingsgraad is het quotiënt van de contante waarde van de gekwantificeerde baten en de contante
waarde van de kosten. De waarden van de dekkingsgraad voor de projectvarianten in de verschillende
scenario's zijn weergegeven in tabel S.5.
Tabel S. 5: Kostendekkingsgraad van de verschillende projectvarianten in scenario's
Vaarweg

Meppel

Scenario
variant 1
variant 2

laag
0,63
0,37

Oss

Midden
0,89
0,53

hoog
1,11
0,67

laag
0,85
0,46

midden
1,20
0,65

Hoog
1,51
0,82

Zaan
laag
0,20
0,16

midden
0,29
0,23

hoog
0,37
0,29

Uit de tabel blijkt dat de op deze wijze berekende kostendekkingsgraad in het algemeen laag uitvalt. De
oorzaak hiervan is dat alleen de baten zijn meegenomen waarvan met enige zekerheid de omvang en
waardering kan worden vastgesteld. De overige baten hebben waarden die niet, of niet gelijkwaardig,
kunnen worden vastgesteld. De lage cijfers betekenen dan ook niet dat de maatschappelijke rentabiliteit
van deze binnenvaartprojecten laag is .
In de tabellen S.6, S.7 en S.8 zijn samenvattende overzichten van de kosten en baten opgenomen per project.

5

Indien een grove inschatting van modal shiftbaten op basis van prijselasticiteiten wordt meegerekend, resulteren
veel hogere kostendekkingsgraden van 0,36 tot 3,43 (in plaats van 0,16 tot 1,51), overigens zonder invloed op de
rangorde van de projecten.

VcrpclUkcnclc knstcn-hatpnanah'sc van drie vacvwcpcr

Tabel S. 7: OEEI samenvatting Burg. Delenkanaal Oss
Oss
Baten
Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten
Efficiencybaten
Totaal baten
Kosten
Verhoging brug
Verruiming bochten
Automatisering bediening
Verlenging en tweekerend maken sluis
Totaal kosten
Saldo (baten-kosten)
kostendekkingsgraad
PM posten
Modal shift baten:
-daling transportkosten
-milieu-effecten

Variant 1

Variant 2

ca. fl 1 min
fl 7 a 13 min
fl 8 a 14 min

fl 0 a 2 min
ca. fl 1 min
fll8a32mln
fll9a35mln

fl2mln
flómln
f12 min
fl 10 min

fl2mln
flómln
fl2mln
fl33mln
f143 min

fl -2 a 4 min
0,8 a 1,4

fl-24a-8mln
0,4 a 0,8

+PM

+PM

-daling onderhoudskosten wegen
Overige effecten (veiligheid, werkgelePM
genheid, ruimtelijke en vervoerseconomische effecten)
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Inschatting obv elasticiteit:
op jaarbasis ca. fl 0,3 min (var 1) en
ca.fl0,6 min (var 2)

PM

vu

Tabel S.8: OEEI samenvatting Zaan
Zaan
Variant 1

Variant 2

Baten
Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten
Efficiencybaten

fl3a5mln
fl 16 a 29 min

fl 4 a 7 min
fl25a45mln

Totaal baten

fll9a34mln

fl29a52mln

Kosten
Aanpassing sluiscomplex
Verbreding bruggen
Baggeren vaarweg
Verruiming bediening

f157 min
f127 min
fl9mln

f164 min
f] 97 min
f120 min
PM

Totaal kosten

f193 min

fl 181 min (excl.
bedieningsverrui
ming)

Saldo (baten-kosten)

fl-74a-59
min
0,2 a 0,4

fl-152 a-129
min
0,2

+PM

+PM

Inschatting obv elasticiteit:
op jaarbasis ca. 0,9 min (var 1) en
ca 1,3 min (var 2)

+PM

+PM

Positief effect

Kostendekkingsgraad
PM posten
Modal shift baten:
-daling transportkosten
-milieu-effecten
-daling onderhoudskosten wegen
Wachttijden wegverkeer

Voornamelijk toe te schrijven aan
diepgang.

Gevoeligheidsanalyse
Op de geschatte baten is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om de impact en het realiteitsgehalte van de
aannames te analyseren. De conclusie die uit deze analyse kan worden getrokken is dat er enige onzekerheid bestaat ten aanzien van de aannames, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat de aannames ver van de
werkelijkheid af liggen. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de aanname zal niet zo groot zijn dat
dit voor verschuivingen in de rangorde van de projecten zorgt. Het kan echter wel voor kleine verschillen
in de kostendekkingsgraad per projectvariant zorgen.

Conclusies en aanbevelingen
De rendementscijfers maken duidelijk dat projectvariant 1 van Oss op basis van de gekwantificeerde baten het meest rendabele project is. Dit is tevens het enige project waarvoor geldt dat de baten, op basis van
het middenscenario, naar verwachting groter zijn dan de kosten. Projectvariant 1 van het Meppelerdiep
laat eveneens een redelijke kostendekkingsgraad zien. De projectvarianten van de Zaan hebben daarentegen een lage kostendekkingsgraad. Voor alle vaarwegen geldt dat de beperkte projectvarianten (variant 1)
de hoogste kostendekkingsgraad hebben. Naast de kostendekkingsgraad zijn de kwalitatieve baten echter
ook belangrijk. Deze zijn per definitie niet in de kostendekkingsgraad opgenomen. Bij besluitvorming
moeten deze baten tevens een rol spelen. Zo geldt voor alle projectvarianten dat de verbetering van de
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vaarweg kan zorgen voor modal shift, signaleringseffecten genereert (regionaal economische effecten,
imago-effecten) en overige effecten. Het is echter moeilijk in te schatten hoe de omvang van de kwalitatieve effecten zich voor de projecten verhouden. Voor de Zaan geldt dat wachttijdverkortingen voor het
wegverkeer voor overige baten zorgen, bij Meppel lijkt het saldo van de effecten op de wachttijden van
auto's negatief. Voor Oss en de Zaan geldt dat bij projectvarianten tevens moeilijk te kwantificeren openstellingsbaten ontstaan.
Voor de Zaan, het enige project dat een vrij lage kostendekkingsgraad heeft voor beide projectvarianten is
het ontwikkelen van een meer 'optimale' variant aan te raden. Het zoeken naar het grootste knelpunt en
het vervolgens faseren van het project kan een veel gunstiger beeld van het project opleveren. Het grootste deel van de baten is toe te schrijven aan een grotere diepgang, waardoor het meenemen van alleen de
'verdiepingsmaatregelen' een interessante variant zou kunnen zijn. Ook het toerekenen van kosten aan het
project kan zorgvuldiger. Voor veel bruggen geldt bijvoorbeeld dat ze zonder meer binnen afzienbare tijd
gerenoveerd worden. Er zou volstaan kunnen worden met alleen de meerkosten van verbreding aan het
project toe te rekenen, wanneer een dergelijke uitsplitsing van kosten beschikbaar is.
Een andere aanbeveling is om de schatting van de kosten en baten nauw af te stemmen, zodat appels niet
met peren worden vergeleken. Een goede manier om dit te doen is het laten participeren van de onderzoekers van de baten in de begeleidingsgroep van het onderzoek naar de kosten en vice versa.
Een laatste aanbeveling is een grotere aandacht voor modal shift baten. Voor de baten van investeringen
in binnenvaartinfrastructuur zijn de modal shiftbaten belangrijk. Deze categorie baten kunnen een belangrijk deel uitmaken van de totale gemonetariseerde baten. Tegelijkertijd blijkt het kwantificeren van deze
baten, zeker als het gaat om relatief beperkte verbeteringen van de vaarweg, erg moeilijk. Er is hierover in
de Nederlandse literatuur zeer weinig bekend. Het schatten van een set modal shift elasticiteiten, per sector of per regio zou hierin zeer nuttig zijn.
Concluderend met betrekking tot kosten-batenanalyse in de verkenningenfase kunnen we stellen dat de
KBA zijn beperkingen kent, maar zeker ook voordelen biedt. Beperkingen schuilen met name in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens. Ook bij de vergelijkbaarheid doen zich problemen voor.
Enerzijds wederom door de beperkte beschikbaarheid van gegevens, anderzijds door de verschillende
context en specifieke eigenschappen van de projecten. Daar staat tegenover dat een maatschappelijke
kosten-batenanalyse in de verkenningenfase een belangrijke signalerende werking kan hebben. Knelpunten en effecten van de projecten en projectonderdelen kunnen zo al in een vroeg stadium onderkend worden. Hierdoor kunnen risico's in de planstudie- en uitvoeringsfase wellicht verkleind worden
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1 Inleiding
Het stimuleren van het vervoer over water is sinds het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
(SVVII) uit 1990 een belangrijk onderdeel van het verkeer- en vervoerbeleid van de Nederlandse overheid. Met name de laatste jaren lijkt dit beleid zijn vruchten af te werpen. Tussen 1996 en 1998 is het
binnenlands goederenvervoer over binnenwateren toegenomen van 88,4 min ton tot 97,7 min ton. Tegelijkertijd steeg het internationaal vervoer per binnenvaartschip (gelost, geladen en doorvaart) van 201,1 min
ton tot 219,7 min ton. Naast de toename van het volume zijn er ook belangrijke innovaties in de binnenvaart tot stand gekomen. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van containervaart en de inzet van
grotere schepen. Met deze grotere schepen kunnen belangrijke schaalvoordelen worden behaald.
De opleving van de binnenvaart heeft echter aan het licht gebracht dat het onderhoud van vaarwegen niet
altijd op een even hoog niveau staat. De complexe beheersstructuur is hier mede debet aan. De zogenaamde hoofdvaarwegen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijk, maar andere vaarwegen zijn in
beheer bij provincies, gemeenten of waterschappen. Niet altijd kan worden voldaan aan de eisen die de
moderne binnenvaart stelt. Vaarwegen zijn deels dichtgeslibd waardoor een toename van de binnenvaart
niet kan worden geaccommodeerd en deze vaarwegen niet berekend zijn op grotere schepen. Een ander
probleem dat zich voordoet is dat vaarwegen niet betrouwbaar zijn, terwijl met name voor de containervaart betrouwbaarheid belangrijk is. Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat bepaalde sluizen
vrijwel onaangekondigd dicht zijn (keersluizen), waardoor de doorvaart wordt belemmerd. Het onderhouden van lijndiensten met containerschepen wordt hierdoor in belangrijke mate gefrustreerd.
Om knelpunten in de (toekomstige) ontwikkeling op te lossen is voor een aantal regionale vaarwegen
verkenningen naar mogelijke oplossingen opgesteld. Het betreft de volgende vaarwegen:
•

Het Burgemeester Delenkanaal (Oss);

•
•

De Zaan;
De vaarweg Meppel-Ramspo 1.

Bij de realisatie van de projecten die de knelpunten moeten wegnemen, wordt een beroep gedaan op de
Rijksoverheid. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de wens uitgesproken een prioritering in de
drie projecten aan te brengen. Decisio is door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer gevraagd hiervoor een
vergelijkende kosten-batenanalyse (KBA) volgens de OEEI methodiek op te stellen6. De KBA wordt
gebruikt als input voor het besluit welke projecten door gaan naar de planstudiefase. Een onderdeel dat
zeker van belang is, is het kwantitatieve rendement van de investering. Daarnaast spelen ook kwalitatieve
elementen een rol. Het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat en DGG geven over de prioritering van de projecten een advies aan de minister.

6

Het Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur (OEEI) heeft een leidraad voor
(maatschappelijke) kosten-batenanalyses opgeleverd. Door telkens deze systematische benadering van infrastructuurprojecten te hanteren, ontstaat een beter inzicht in de economische effecten van verschillende infrastructuurprojecten.
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Tabel S. 6: OEEI samenvatting Meppelerdiep
Meppel
Baten
Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten
Totaal baten
Kosten
Tweede keersluis
Nieuwe schutsluis
Verbreding
Totaal kosten

Variant 1

Variant 2

fl26a47mln
fl 0 min
fl26a47mln

fl26a47mln
ca fl 1 min
fl27a48mln

f142 min

f142 min

f157 min
fll5mln
f172 min

Saldo (baten-kosten)

fl-16a5mln

Kostendekkingsgraad

0,6 a 1,1

fl^5a
-24 min
0,4 a 0,7

PM posten
Modal shift baten:

+PM

+PM

Wachttijden wegverkeer
PM
Overige effecten (veiligheid, werkgelePM
genheid, ruimtelijke en vervoerseconomische effecten)
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PM
PM

Inschatting obv elasticiteit:
ca. fl 0,9 min op jaarbasis

Begeleidingsgroep
Het onderzoek werd begeleid door een begeleidingsgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, het Directoraat Generaal Goederenvervoer, het Hoofdkantoor van de
Waterstaat en de betrokken Regionale Directies van Rijkswaterstaat.
Aanpak
In dit project hebben we een aanpak gevolgd die bestaat uit de volgende stappen:
• Deskresearch. Het verzamelen van bestaande rapportages, documenten, beleidsnotities, statistieken en
bestaand onderzoeksmateriaal. De gebruikte rapporten staan vermeld in de literatuurlijst.
•

•

•

Interviews met vertegenwoordigers van de betrokken regio's, experts en bedrijven. De interviews
dienden om de verschillende varianten scherp te krijgen en om relevante regionale informatie te verzamelen. In de bijlage is een lijst van interviewpartners opgenomen.
Workshops. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn twee workshops gehouden; een prognoseworkshop en een gevoeligheidsanalyseworkshop. Aan de eerste workshop namen experts op het gebied van binnenvaart en goederenvervoermodellen deel, om inzicht te krijgen welke prognoses voor
de vaarwegen zouden moeten worden gehanteerd. Bij de gevoeligheidsanalyseworkshop waren naast
de begeleidingsgroep tevens vertegenwoordigers van de regio's aanwezig, die op deze manier de kans
kregen input te leveren voor de gevoeligheidsanalyse. De gevoeligheidsanalyseworkshop had als doel
inzicht te krijgen in de impact van bepaalde factoren op de uitkomsten van de kosten-batenanalyse en
het realiteitsgehalte van de initieel gebruikte waarden voor deze factoren.
Analyse en rapportage. Op basis van de informatie uit deskresearch, interviews, workshops en overige informatiebronnen zijn projectvarianten opgesteld, vaarwegprognoses geschat en de baten voor de
verschillende varianten geschat.

Omdat de projecten zich in de verkenningfase bevinden, zijn we op een pragmatische manier omgegaan
met het beschikbare materiaal. Daar waar nodig hebben we aannames gedaan, die in de voorliggende
rapportage zo duidelijk mogelijk zijn weergegeven. Hiernaast hebben we gedurende het project problemen ondervonden met de beschikbare statistische gegevens over de binnenvaart. Verschillende bronnen
bleken voor dezelfde variabelen (bijvoorbeeld aantallen vervoerde containers) afwijkende waarden te
leveren. Na overleg kon echter de meest betrouwbare bron worden bepaald, waar we vervolgens de gegevens van gebruikten.
Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt de beschrijving van de achtergrond van de vaarwegen en de bestaande problemen gegeven. In hoofdstuk drie gaan we in op de verschillende oplossingsrichtingen (projectvarianten)
voor de drie projecten. De kosten die voor de projectvarianten zijn geschat presenteren we vervolgens in
hoofdstuk vier, waarna we in hoofdstuk vijfde vaarwegprognoses geven. De baten worden beschreven in
hoofdstuk zes en in hoofdstuk zeven confronteren we de kosten met de baten. In hoofdstuk acht gaan we
in op de resultaten van de gevoeligheidsanalyse die op de baten is uitgevoerd. De conclusies en aanbeveling staan ten slotte in hoofdstuk negen.
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2 Beschrijving context vaarweg en knelpunten
Voor iedere vaarweg geven we in dit hoofdstuk een beschrijving van de regionaal economische context en
de functie van de vaarweg. De beschreven regionale context en functie van de vaarweg zijn gebruikt als
input voor het opstellen van de prognoses (zie §5.3 en §5.4). Vervolgens gaan we in op de specifieke
knelpunten die op de vaarwegen worden ondervonden.

2.1

Vaarweg Meppel-Ramspol

2.1.1 Omgeving
De regio waarin Meppel zich bevindt is gelegen tussen de Randstad en Duitse steden als Hamburg en
Bremen. In het rapport Langman (1997) is deze regio aangewezen als een van de noordelijke economische kernzones7. Momenteel zijn er in de regio nog veel mensen werkzaam in sectoren (als landbouw en
industrie) waarin de werkgelegenheid afneemt. Rond Meppel zullen deze traditionele sectoren belangrijk
blijven (grafische industrie), maar wordt ingezet op het stimuleren van vestiging van dienstverlenende
bedrijvigheid. Hiernaast vervult Meppel een belangrijke rol in transport- en distributie over water (het
Meppelerdiep).
Momenteel wordt in Meppel nieuw bedrijventerrein ontwikkeld. Dit betreft o.a. 25 ha. 'nat' bedrijventerrein, dat volgens planning in 2007 volledig in gebruik zal zijn. Op dit terrein worden eisen gesteld ten
aanzien van het gebruik van het Meppelerdiep. Gebruik van het vaarwater is een voorwaarde voor vestiging op deze locatie. Dit zorgt voor een aanzienlijke groei (zie prognoses in §5.4) van het vervoerde tonnage over het Meppelerdiep. Na de ontwikkeling van bovenstaand terrein is er weinig ruimte voor overige
nieuwe natte bedrijventerreinen in Meppel. Momenteel wordt echter nagedacht over de ontwikkeling van
nieuw (deels nat) bedrijventerrein ten zuiden van Meppel aan een zijtak van het Meppelerdiep.
Bij de ontwikkeling van de oudere aan het water gelegen bedrijventerreinen, is minder streng op de watergebondenheid toegezien. Hierdoor zijn tevens bedrijven die geen gebruik maken van het Meppelerdiep
op deze terreinen gevestigd. Tegenwoordig wordt bekeken, of wanneer de nieuwe natte bedrijventerreinen
vol zijn, ingezet kan worden op het verhuizen van deze 'niet watergebonden' bedrijven naar andere bedrijventerreinen.
2.1.2

Vervoersfunctie

De vaarweg Meppel-Ramspol, waarvan het Meppelerdiep deel uitmaakt, vervult een belangrijke rol voor
het verkeer van en naar zuidwest Drenthe en het achterliggende gebied. In 1999 passeerden bij Zwartsluis
ruim 6.000 binnenvaartschepen, die 1,95 miljoen ton goederen vervoerden.
Bedrijven die veel gebruik maken van het Meppelerdiep zijn:
•

7

Veevoederbedrijven;

De Commissie Langman heeft in opdracht van de ministerraad aanbevelingen gedaan voor de versterking van de
bijdrage van Noord-Nederland aan de doelstellingen van de nationale economie.
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•

Aardolie groothandel;

•

Leveranciers van zand en grind;

•

Producenten van bouwmaterialen.

De containerterminal (MCS) te Meppel bestaat ca. 10 jaar en is een belangrijke bestemming aan het Meppelerdiep. Het MCS heeft onder meer een dagelijkse afvaart naar Rotterdam en regelmatige afvaart naar
Antwerpen. In 2000 werd via het MCS ca. 38.000 TEU aan- en afgevoerd. Bedrijven die verantwoordelijk
zijn voor een groot deel van de containeroverslag zijn bedrijven uit de sectoren voedings- en genotmiddelen, zuivel, chemie en de fabricage van rijwielen.
2.1.3 Knelpunt
In de vaarweg Meppel-Ramspol bevindt zich bij Zwartsluis een keersluis die gesloten wordt bij lage
(N.A.P. -50cm) en hoge (N.A.P. +50cm) waterstanden. De stremming wordt in ca. eenderde deel van de
gevallen veroorzaakt door de windrichting en de windkracht die ervoor zorgen dat het water wordt opgestuwd op het Zwarte Meer vanaf het IJsselmeer. Dit zorgt ervoor dat de afwatering naar het Meppelerdiep
moet worden gerealiseerd met behulp van het gemaal Zedemuden in Zwartsluis. De overige stremmingen
(tweederde) worden veroorzaakt door laag water op het Zwarte Meer.
Gemiddeld is de sluis ca. 16 dagen per jaar, verdeeld over korte en langere perioden, gesloten
(gemiddelde stremmingsduur is 18 uur). Voor kleine schepen is een schutsluis aanwezig, zodat deze het
Meppelerdiep in en uit kunnen blijven varen. Het sluiten van de keersluis betekent echter dat schepen
langer dan 68 meter en breder dan 8,20 meter (vanaf klasse III) niet het Meppelerdiep in en uit kunnen
varen, omdat zij niet in de schutsluis passen. Doordat de sluis zonder aankondiging vooraf gesloten wordt,
ontstaan er situaties dat enerzijds schepen die reeds onderweg zijn naar het Meppelerdiep de vaarweg niet
in kunnen varen en anderzijds schepen opgesloten zitten in het Meppelerdiep. Dit houdt in dat de lading
met een vertraging en / of tegen extra kosten aankomt op de plaats van bestemming (bijvoorbeeld de containerterminal of zeehaven), omdat lading moet worden overgeslagen op alternatief transport of moet
worden gewacht tot de stremming is opgelost.
Minder urgent dan het bovenstaande probleem zijn de bestaande beperkingen aan de bevaarbaarheid van
het Meppelerdiep voor klasse Va schepen. De vaarbreedte varieert tussen 30 en 40 meter met uitschieters
naar boven en beneden. Dit is onvoldoende voor een klasse Va vaarweg. De breedte zou volgens CVB
(Commissie Vaarweg Beheerders) richtlijnen minimaal 50 m moeten zijn, hoewel met 'weinig' scheepvaart kan worden volstaan met 40 m.

2.2

Burgemeester Delenkanaal Oss

2.2.1 Omgeving
De economische structuur van Oss bevat een hoog aandeel van industriële bedrijven in de chemische
industrie, de voedings- en genotmiddelenindustrie en metaalindustrie. Hiernaast heeft zich een groot aantal transport- en distributiebedrijven in Oss gevestigd. Oss is als economische kerngemeente aangewezen
om als concentratiepunt voor verdere groei van bedrijvigheid te dienen. Met het verder uitbreiden van de
bedrijventerreinen in Oss en de aanwezigheid van transportbedrijven en logistieke dienstverleners (o.a.
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haven en Osse Overslag Centrale (OOC)), is er een goede uitgangspositie voor de verdere ontwikkeling
van het gecombineerde vervoer.
Tot 2005 wordt door de gemeente Oss 16 ha. nat bedrijventerrein ontwikkeld, waarop zich alleen bedrijven mogen vestigen die meer dan 50.000 ton vervoer over water per jaar zullen genereren8. In totaal zorgt
dit voor 800.000 ton extra vervoer over water. Na de ontwikkeling van het bovenstaande terrein is geen
verdere ontwikkeling van 'natte' bedrijventerreinen gepland. Wel is de gemeente Oss momenteel bezig
met het ontwikkelen van (droog) bedrijventerrein Vorstengrafdonk (A50). De verwachting is dat ook
bedrijven op dit terrein gebruik zullen maken van multimodaal vervoer / vervoer over water.
De Osse Overslag Centrale wordt in 2001 uitgebreid (de subsidieaanvraag hiervoor is goedgekeurd), voor
de langere termijn zijn nieuwe uitbreidingplannen in ontwikkeling.
Op dit moment lijkt N323 (verbinding A50-Oss-haven) nog een toekomstig knelpunt, maar vooralsnog
worden, zelfs met groei van de haven, nog geen serieuze mobiliteitsproblemen verwacht.
2.2.2

Vervoersfunctie

De haven van Oss is één van de Maashavens. Het gedeelte van de Maas waarop het Burgemeester Delenkanaal aansluit is verbonden met de Benelux-ruit van internationale vaarwegen rond Noord-Brabant, bestaande uit de Waal/Maasroute, het Albert Kanaal en de Schelde-Rijnverbinding.
Over het Burgemeester Delenkanaal worden veel bulk- en stukgoederen vervoerd. Het betreft vooral
mengvoeders, zand en grind, zout, kolen en schroot. Bedrijven in de volgende bedrijfstakken maken gebruik van het Burgemeester Delenkanaal:
•
•

Bouwmaterialen;
Transport & Logistiek (o.a. siloterminal);

•

Veevoeder;

•

Houthandel;

•
•
•

Meel;
Recycling;
Chemie.

In totaal werd in 1999 ca. 1,6 miljoen ton goederen over het Burgemeester Delenkanaal vervoerd. De
containervaart heeft vooralsnog een relatief bescheiden omvang, maar speelt economisch gezien een grote
rol, mede met het oog op de toekomst. In 2000 werd ca. 32.000 TEU vervoerd via de Osse Overslag Centrale (OOC).

1

Van de eis voor 50.000 ton vervoer over water kan worden afgeweken indien het aantal fte's dat de vestiging met
zich meebrengt hoger is dan een bepaalde norm. Tonnage over water kan dus worden ingewisseld voor werkgelegenheid.
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Door de concentratie van de afvalverwerking van Noord-Brabant in Moerdijk, zal in de toekomst afval
moeten worden vervoerd van de omgeving van Oss naar Moerdijk. Gezien de omvang van het transport
zal dit waarschijnlijk over het water plaatsvinden.
2.2.3 Knelpunt
Het aandeel van grote schepen in de scheepvaart op de Maas wordt steeds groter. De gemiddelde afmeting
van de schepen die naar Oss varen neemt eveneens toe. De grotere schepen kunnen echter problemen
ondervinden bij het bevaren van het Burgemeester Delenkanaal. Op dit moment is het Burgemeester Delenkanaal in principe geschikt voor schepen t/m klasse Va. Vierlaagscontainervaart kan op dit moment
niet door het kanaal, aangezien de hoogte van de beweegbare brug in het kanaal met 8,58 m onvoldoende
is. Voor vierlaagscontainervaart is een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m vereist.
Hiernaast komt bij hoge waterstanden (vanaf NAP + 5,30 m) de schutsluis in bedrijf. De schutsluis heeft
een lengte van 90 m, een breedte van 13,50 m en een diepte van 4,50 m. Dit houdt in dat de vaarweg bij in
werking zijnde schutsluis slechts bevaarbaar is voor schepen t/m klasse IV. Bij extreem lage waterstanden
op de Maas functioneert de sluis als een kering, en is de vaarweg geheel gestremd. Doordat de sluis eenzijdig kerend is, komt het in deze gevallen voor dat de Maas weer bevaarbaar is, terwijl de sluis nog niet
bediend kan worden.9 Dit zorgt voor een langere stremming dan het geval zou zijn geweest bij een tweezijdig kerende sluis. In de afgelopen 12 jaar is het 3 a 4 keer voorgekomen dat de sluis als keersluis is
ingezet. De tijd dat het Burgemeester Delenkanaal langer gestremd is dan de Maas is hierbij ca. 1 a 2
dagen.
Naast bovenstaande beperkingen aan kunstwerken zijn er problemen met een aantal bochten. Dit zijn de
bocht bij de aantakking op de Maas, de bocht voor de sluis en de bocht in de haven van Oss. Deze bochten zorgen met name voor problemen voor de containervaart, omdat deze schepen bij harde wind tegen de
wal kunnen worden geblazen.
De bediening van sluis en brug is in het weekend alleen op zaterdag van 6-14 uur (op telefonische afroep
tot 17 uur). Op zaterdag na 17 uur en op zondag is in principe geen scheepvaart mogelijk in het kanaal, dit
wordt door de bedrijven in de regio als knellend ervaren.

2.3

Wilhelminasluis in de Zaan

2.3.1 Omgeving
Bedrijven in de Zaanstreek hebben zich van oudsher in deze regio gevestigd, mede door de aanwezigheid
van de Zaan. In de regio zijn veel bedrijven in de procesindustrie aanwezig, die vanwege de aanvoer van
grote buikstromen, gebruik maken van vervoer over water. Er bevindt zich verder een groot aantal bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie (cacao, vetten), chemische industrie en machines- en apparatenindustrie.

9

In 1997 was de sluis 15 dagen gestremd, de laatste 2 dagen van de stremming was de Maas wel bevaarbaar, maar
kon de sluis nog niet worden geopend.
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Langs de Zaan is tegenwoordig vrijwel geen ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen. Op de beperkte
ruimte die de oevers van de Zaan nog biedt is woningbouw gepland. De bestaande bedrijventerreinen aan
de Zaan bieden voor de gebruikers nog enige mogelijkheden voor uitbreiding op eigen terrein.
Ten noorden van Zaanstad worden wel bedrijventerreinen ontwikkeld. In Alkmaar worden de bedrijventerreinen Boekelermeer II en III uitgegeven in de komende jaren. Van deze terreinen zijn 10 hectaren
direct aan vaarwater gelegen (het Noord-Hollands Kanaal, bevaarbaar voor maximaal klasse IV). Het is
niet bekend hoeveel extra vervoer over de Zaan deze bedrijvigheid zal genereren.
2.3.2

Vervoersfunctie

De belangrijkste vervoersfunctie van de Zaan tussen het Noordzeekanaal en Wormer is de aanvoer van
grondstoffen voor de voedingsmiddelensector en bouwmaterialen voor de lokale bedrijven. In toenemende mate worden echter ook halffabrikaten en eindproducten verscheept. Daarnaast wordt de Zaan gebruikt
voor 'intern transport' door een bedrijf met meerdere vestigingen aan het water. In de nabije toekomst zal
bovendien het huisvuil van de gemeente Zaandam en de gemeente Lelystad in containers over de Zaan
naar de huisvuilcentrale in Alkmaar worden vervoerd. De terminal waarheen deze containers worden
verscheept is gelegen op bedrijventerrein de Boekelermeer, is openbaar en kan dus ook voor overige
containers gebruikt worden. Het gedeelte ten noorden van Wormer is echter geen onderdeel van de opwaardering en zal dus voorlopig maximaal schepen van klasse IV kunnen accommoderen. De opening van
de nieuwe containerterminal in de Amsterdamse haven zal hiernaast tevens uitstralingseffecten tot in de
Zaanstreek kunnen hebben10.
In 1999 passeerde in totaal 4,7 miljoen ton goederen de Wilhelminasluis (telpunt). Tot op heden worden
geen containers over de Zaan vervoerd.
2.3.3 Knelpunt
De Zaan is sinds beginjaren tachtig verwaarloosd. Er werd geen onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd en de
Zaan slibde langzaam dicht. Het Wilhelminasluiscomplex in de Zaan bij Zaandam heeft bovendien slechts
een beperkte breedte (12 m) en diepte (sluisdrempel op 3,20 m). Daarnaast zijn er enkele bruggen met
beperkte breedte en waterdiepte (waaronder één brug van 12 m die vrij krap is en vier bruggen van 14
meter die op dit moment qua breedte nog geen problemen opleveren). Twee van deze bruggen zijn al op
relatief korte termijn aan vervanging toe.
De feitelijke bevaarbaarheid van de Zaan staat derhalve in contrast met de toenemende schaalvergroting in
de binnenvaart. De grotere binnenvaartschepen (vanaf klasse Va) kunnen de Zaan niet onbelemmerd bevaren. Klasse Va schepen en coasters worden dan ook tegenwoordig slechts gedeeltelijk beladen, zodat ze
toch de Zaan kunnen bevaren, zij het tegen hogere kosten per tonkilometer.

10

De opening van deze terminal is medio 2002 gepland.
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Sinds 1999 is ruimere brugbediening op werkdagen doorgevoerd (6-22u). In het weekend zijn de bruggen
en sluis in de Zaan echter slechts beperkt geopend1J.

11 In de winterperiode (16 oktober tot 16 april) zijn de bruggen op zaterdag van 7 tot 12u en 13-17u geopend
(zondags gesloten), in de zomerperiode van 7 tot 12u en 13-19u op zaterdag en 9-12u en 13-19u op zondag.
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3 Oplossingsrichtingen
Onderstaand worden voor de drie projecten oplossingsrichtingen getoond voor het oplossen van de in het
vorige hoofdstuk beschreven knelpunten. Voor iedere vaarweg zijn twee projectvarianten gedefinieerd en
een nulvariant, die beschrijft wat er gebeurt wanneer geen van de projectalternatieven wordt uitgevoerd.
De genoemde nul- en projectvarianten vormen de basis voor de schatting van de kosten en de baten (en
dus de rentabiliteit).

3.1

Meppel-Ramspol

3.1.1 Nulvariant
In de nulvariant zullen geen aanpassingen aan de vaarweg worden gemaakt. Alleen het reguliere onderhoud aan de vaarweg vindt plaats.
Gevolgen
De bestaande knelpunten (de onbetrouwbaarheid van de vaarweg voor schepen van klasse III en groter en
de beperkte breedte van de vaarweg) blijven bestaan.
3.1.2 Projectvariant 1
In de eerste projectvariant wordt achter de bestaande keersluis in de vaarweg Meppel-Ramspol een tweede keersluis gebouwd, om zo een groene schutsluis te creëren waar scheepvaart t/m klasse Va doorheen
kan. Omdat de sluis geen sluiskolk heeft, en dus de vaarweg russen de beide sluisdeuren als kolk dient,
moeten de oevers tussen de twee deuren worden aangepast.
Gevolgen
Het Meppelerdiep is door de aanwezigheid van een voldoende grote schutsluis het gehele jaar bevaarbaar
voor schepen t/m klasse Va. Doordat geen aanpassingen aan de breedte van de vaargeul worden gedaan
worden de passeerproblemen niet opgelost.
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Figuur 3.1: Sluis in projectvariant 1 en 2
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3.1.3 Projectvariant 2
In de tweede projectvariant wordt een volledig nieuwe (groene) schutsluis in de vaarweg Meppel-Ramspol
gebouwd. Omdat de sluis geen sluiskolk heeft, en dus de vaarweg tussen de beide sluisdeuren als kolk
dient, zullen de oevers tussen de twee deuren worden aangepast. Hiernaast wordt de vaarweg verbreed
door een aanpassing van de zuidoost oever.
Gevolgen
Het Meppelerdiep is door de aanwezigheid van een nieuwe grote schutsluis het gehele jaar bevaarbaar
door schepen t/m klasse Va. Vanwege het feit dat de nieuwe sluisdeuren breder zijn en niet onder de brug
zijn gepositioneerd kan bovendien de duur dat de brug openstaat bij een in werking zijnde sluis enigszins
worden gereduceerd t.o.v. projectvariant 1. Schepen kunnen de brug met een iets hogere snelheid passeren
en ook het invaren van de vergt iets minder tijd. Door de verbreding van de vaarweg wordt het beter mogelijk voor schepen van klasse Va om elkaar te passeren.
3.1.4 Mogelijke aanvullende maatregelen
In de verkenning worden enkele mogelijke aanvullende maatregelen genoemd, die niet in de projectvarianten worden meegenomen:
•

Aanpassen bocht in het Zwarte Water bij Zwartsluis.

Volgens Rijkswaterstaat Oost-Nederland is de bovenstaande maatregel niet noodzakelijk voor klasse Va,
omdat de vaarweg Meppel-Ramspol in de huidige staat in principe bevaren kan worden door klasse Va.
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3.2

Burgemeester Delenkanaal Oss

3.2.1 Nulvariant
In de nulvariant zal de huidige situatie van de vaarweg niet worden aangepast. Er zal alleen regulier onderhoud aan de vaarweg worden gepleegd.
Gevolgen
Bij hoog water is het Burgemeester Delenkanaal niet bevaarbaar voor schepen van klasse Va, vanwege de
beperkte lengte van de sluiskolk. Door de beperkte hoogte van de brug en de krapte van een aantal bochten is vierlaagscontainervaart evenmin mogelijk en blijft ook drielaagscontainervaart problematisch bij
harde wind. Hiernaast blijft door de constellatie van de sluis het probleem bestaan dat de vaarweg bij laag
water langer gestremd blijft dan de Maas. Bovendien blijft het kanaal slechts beperkt bevaarbaar in het
weekend.
3.2.2 Projectvariant 1
Projectvariant 1 bestaat uit het verhogen van de hefbrug in het Burgemeester Delenkanaal. De huidige
hoogtebeperking (8,58 m) zal in de gewenste situatie naar 9,10 m gaan. Deze verbetering maakt een doorgang voor vierlaagscontainervaart mogelijk. Voor een onbelemmerde doorvaart van vierlaagscontainervaart is voorts een verwijding van de bochten in het kanaal noodzakelijk. Dit betreft de bocht bij de aansluiting op de Maas, de bochten nabij de sluis en in de haven. Bij harde wind kunnen de hooggeladen
containerschepen (niet alleen vierlaags- maar ook drielaagscontainervaart) anders tegen de wal worden
geblazen. Daarnaast wordt afstandbediening voor sluis en brug ingevoerd, zodat de vaarweg 24 uur per
dag, 7 dagen per week bevaarbaar is.
Gevolgen
Door het verhogen van de brug wordt vierlaagscontainervaart in het Burgemeester Delenkanaal mogelijk.
In deze variant blijft de doorvaart van klasse Va onmogelijk wanneer de sluis als schutsluis in gebruik is.
Tweebaksduwvaart van klasse Vb kan echter wel in het kanaal worden toegelaten, als de bakken één voor
één door de sluis gaan. Het is echter vooralsnog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Door het
verruimen van drie bochten kan containervaart het kanaal zonder problemen passeren. De problemen bij
laagwater, wanneer de sluis langer dan de Maas gestremd is, blijven in deze variant bestaan. Het invoeren
van afstandbediening van sluis en brug maakt een betere benutting van de vaarweg mogelijk.
3.2.3 Projectvariant 2
Projectvariant 2 bestaat uit de aanpassingen uit variant 1 plus aanvullende maatregelen met betrekking tot
de sluis. Zo wordt in deze variant de sluiskolk tevens verlengd tot 130 meter en de sluis wordt dubbelzijdig kerend gemaakt.

Vc'-ocli'kc'idr knytcn-ha'cnnnnh'rc van drie vocv'wcpoi

Figuur 3.2: Sluis in projectvariant 2

Nu: 90 m lang en eenzijdig kerend

Gevolgen
In deze variant is te allen tijde onbelemmerde doorvaart mogelijk voor vierlaagscontainervaart en schepen
van klasse Va. Tevens is tweebaksduwvaart (klasse Vb) mogelijk, maar deze combinaties zullen nog
steeds gesplitst moeten worden wanneer de sluis in werking is. Tweebaksduwstellen hebben namelijk een
lengte van 185 m. Het invoeren van afstandbediening van sluis en brug maakt een betere benutting van de
vaarweg mogelijk.
3.2.4 Mogelijke aanvullende maatregelen
Deze aanvullende mogelijke aanpassingen zijn in de verkenningenrapportage genoemd als eventuele aanvullende maatregelen, maar zijn niet in de projectvarianten opgenomen. Mogelijke effecten van deze
maatregelen zijn dus niet onderzocht.
•

Aanpassingen aan sluis in relatie met dijkverzwaring;

•

Aanvullende droge investeringen in infrastructuur.

3.3

Wilhelminasluis in de Zaan

3.3.1 Nulvariant
Er worden geen bijzondere investeringen in en aan de Zaan uitgevoerd. Alleen het meest urgente onderhoudsbaggerwerk wordt uitgevoerd, zodat de Zaan weer op haar oorspronkelijke diepte van 3,20 m komt.
Hiernaast worden noodzakelijke vervangingsinvesteringen in bestaande bruggen uitgevoerd, maar deze
bruggen houden de huidige dimensionering.
Gevolgen
De Zaan is alleen bevaarbaar voor schepen met een beperkte diepgang, waardoor grote schepen niet op de
Zaan kunnen varen of niet optimaal kunnen worden beladen bij het varen in de Zaan. Door de beperkte
doorvaartbreedte worden sluis en bruggen langzaam gepasseerd.
3.3.2 Projectvariant 1
De Wilhelminasluis wordt op de huidige locatie vervangen door een grotere sluis, met een schutlengte van
150 m, een breedte van 14 m en een lagere sluisdrempel (waterdiepte 4,20 m). De twee bruggen bij de
sluis (Wilhelminabrug en Beatrixbrug) en de Zaanbrug worden eveneens verbreed naar 14 m. De Zaan
wordt gebaggerd tot een waterdiepte van 4,20 m.
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Figuur 3.3: Dwarsdoorsnede Zaan projectvariant 1
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Gevolgen
De Zaan wordt door het uitvoeren van bovenstaande aanpassingen geschikt voor scheepvaart t/m klasse
Va, met een maximale diepgang van 3,80 m. De belading van binnenvaartschepen wordt hierdoor mogelijk tot 3.000 ton en van coasters tot ca. 1.500 ton.
3.3.3 Projectvariant 2
Projectvariant 2 bestaat uit dezelfde soort aanpassingen als projectvariant 1, maar met een grotere dimensionering en een aantal aanvullende aanpassingen. De Wilhelminasluis wordt op de huidige locatie vervangen door een grotere sluis, met een lengte van 150 m, een breedte van 17 m en een sluisdrempel op
4,70 m diepte. Alle bruggen in de Zaan worden verbreed naar 16/17 m (bruggen van 16 meter worden
vooralsnog niet aangepast) en aangepast aan de 4,70 m diepte. Dit houdt in dat de bruggen bij het sluiscomplex, de Zaanbrug, de Willem Alexanderbrug, de Julianabrug, de Clausbrug en de Beatrixbrug
(Tapsloot) moeten worden verbreed en de koppelbalken van de Julianabrug moeten worden aangepast aan
de nieuwe waterdiepte. Tevens zijn er aanpassingen aan diverse zinkers en duikers benodigd. De Zaan
wordt gebaggerd tot een waterdiepte van 4,70 m. Bruggen en sluis worden dagelijks van 6 tot 22 uur bediend (ook in het weekend).
Figuur 3.4: Dwarsdoorsnede Zaan projectvariant 2

4,70 m |

3,20 m

12m

16/17 m
Gevolgen
De Zaan is door deze aanpassingen geschikt voor scheepvaart klasse Va, met een maximale diepgang van
4,10 m en een belading tot meer dan 3.000 ton voor binnenvaart en ca. 2.300 ton voor coasters. Bovendien wordt door het dimensioneren van het sluiscomplex op 17 m rekening gehouden met toekomstige

•Ji'krndi'kancn-ha'cnanahy

ch'ïe vacr-wepc

ontwikkelingen in de binnenvaart. Hiernaast kan tevens in het weekend gebruik worden gemaakt van de
Zaan, zodat de vaarweg beter kan worden benut.
3.3.4 Mogelijke aanvullende maatregelen
De onderstaande aanpassingen worden in de verkenningenrapportage genoemd als additionele mogelijke
maatregelen. Deze zijn niet in de bovenstaande projectvarianten opgenomen maar kunnen in de toekomst
tevens interessant worden.
•
•

Brug- en sluisbediening op afstand;
Binnenvaartcontainerterminal;

•

Regionaal overslag centrum;

•
•

Kade- en kraanfaciliteiten;
Ongelijkvloerse kruising spoor.
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4 Kostenoverzicht
Het onderstaande kostenoverzicht voor de verschillende projectvarianten bevat door de Bouwdienst van
Rijkswaterstaat getoetste en opgestelde PRI-ramingen. De in de tabellen opgenomen kosten zijn de totale
projectkosten zonder de Directe Uitvoerings Uitgaven (alle kosten met betrekking tot RWS eigen taken),
uitgedrukt in prijsniveau 2000 12 . Vanwege de onzekerheid over de precieze kosten die in de verkenningenfase nog bestaat is naast de inschatting van de kosten tevens de variatiecoëfficiënt van deze kosten
opgenomen, die een inschatting geeft van de trefzekerheid van alle schattingen en dus de nauwkeurigheid
van de raming van de projectkosten. Voor meer informatie over de kosten en de uitsplitsing van de kosten
voor de verschillende projectonderdelen verwijzen wij naar de rapportage van de Bouwdienst13.

4.1

Kosten Meppelerdiep

Tabel 4.1: Kosten Meppelerdiep
Varianten
Variant 1
Totaal
Variant 2

Beschrijving
•
Tweede keersluis

Kosten (Mu waarde) ind. BTW
« Fl. 42.087.000
•
FL 42.087.000

Variatiecoëfficiënt kosten
•
20%

•

Nieuwe schutsluis

«

Fl. 56.801.000

-

18%

•

Verbreding

•

Fl. 15.170.000

•

onbekend

•

FL 71.971.000

Totaal
Bron: Bouwdienst RWS

Bouwtijd
De bouw van de sluis van projectvariant 1 zal naar verwachting anderhalfjaar in beslag nemen, de bouw
van de sluis van projectvariant 2 ongeveer twee jaar.
Stremming
Zowel voor het landverkeer als voor het scheepvaartverkeer geldt dat deze, gedurende de uitvoering van
de twee varianten, geen hinder zullen ondervinden van de bouwwerkzaamheden.

12

De kostengegevens werden opgeleverd in prijsniveau 1999 (Zaan en Meppelerdiep) en 2001 (Oss) en zijn d.m.v.

indexcijfers (bron: Bouwdienst) op het niveau 2000 gebracht.
Bouwdienst Rijkswaterstaat (2001), 'Toets op kostenramingen verkenningen 3 vaarwegprojecten'.
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4.2

Kosten Burgemeester Delenkanaal

Tabel 4.2: Kosten Burgemeester Delenkanaal
Varianten
Variant 1

Totaal
Variant 2

Beschrijving
•
Verhoging brug
•
Verruiming bochten
•
Automatisering bediening

Kosten (Mu waarde) incl. BTW
•
Fl. 1.773.000
•
Fl. 6.122.000
•
Fl. 1.689.000
•
FL 9.585.000

Variatiecoëfficiënt kosten
•
18%
•
tussen 17% en 22%
•
16%

•
•

•
•

Fl. 1.773.000
Fl. 33.429.000

"
•

18%
17%

•
•

Fl. 6.122.000
Fl. 1.689.000

•
•

tussen 17% en 22%
16%

••

Fl. 43.014.000
43.014.000
FL

•
•

Verhoging brug
Verlenging en tweekerend
maken sluis
Verruiming bochten
Automatisering bediening

Totaal
Bron: Bouwdienst RWS.

Bouwtijd
De benodigde tijd voor het realiseren van de verhoging van de brug wordt geschat op twee maanden. De
bouwtijd voor het verlengen en aanpassen van de sluis is ongeveer anderhalfjaar.
Stremming
Het landverkeer zal bij beide projectvarianten minimale hinder ondervinden. Tijdens de uitvoering van het
verhogen van de brug, projectvariant 1, zal de vaarweg ongeveer één week gestremd worden. De periode
bouwtijd en stremming van dit onderdeel is gebaseerd op een eerder gerealiseerde verhoging van de brug
aldaar. De uitvoering van projectvariant 2 brengt wel een periode van twaalf weken volledige stremming
voor de scheepvaart met zich mee. Daarnaast zal de scheepvaart tijdens de bouw in totaal gedurende acht
weken, verspreid over een langere periode, hinder ondervinden omdat de vaarweg gedurende deze periode
gedeeltelijk gestremd zal zijn.
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4.3 Kosten Zaan
Figuur 4.3: Kosten Zaan
Varianten
Variant 1

Totaal
Variant 2

Beschrijving
•
Aanpassing sluiscomplex
(incl. bruggen b x d: 14m x
4,2m)
•
Verbreding bruggen (14m)
(alleen Zaanbrug)
•
Baggeren vaarweg (4,2m)
•
•
•
•

Totaal

Kosten (Mu waarde) incl. BTW
•
Fl. 57.489.000

Variatiecoëfficiënt kosten
• 15%

•

Fl. 27.009.000

•

9%

•

Fl. 8.657.000

«

6%

•
•

Fl. 93.156.000
Fl. 63.723.000

•

15%

Fl. 97.338.000

"

Fl. 20.151.000

•

Aanpassing sluis (incl. bruggen b x d: 17m x 4,7m)
Verbreding bruggen (16/17m, •
incl. zinkers en duikers)
Baggeren vaarweg (4,7m)
•
•
Verruiming bediening
•

8%-9% per brug
9%

PM

Fl. 181.212.000 (excl. bedieningsverruiming)

Bron: Bouwdienst RWS
Voor de Zaan geldt dat van het Rijk alleen een bijdrage wordt gevraagd voor de aanpassing van het sluiscomplex (sluis met twee bijbehorende bruggen). De overige ingrepen in de vaarweg komen voor rekening
van regionale partijen. Aangezien bij een maatschappelijke kosten-batenanalyse geen onderscheid wordt
gemaakt naar partijen waar de baten neerslaan en partijen die voor de kosten opdraaien, worden in deze
rapportage de kosten van alle ingrepen meegenomen.
De aanpassing van de Prins Bernhardbrug wordt in de kosten bij variant 2 niet meegenomen, omdat hiervan geen kostenraming beschikbaar was. Bovendien kan er vanuit worden gegaan dat deze op voldoende
breedte wordt gedimensioneerd bij de vervanging van deze brug op redelijk korte termijn. Ook voor een
andere brug geldt dat deze al op redelijke termijn aan vervanging toe is, zodat we bij voorkeur alleen de
kosten voor verbreding hadden meegenomen in de projectkosten, deze waren echter niet apart beschikbaar.
Bouwtijd
De bouwtijd en stremming zijn alleen vastgesteld voor het aanpassen van het sluizencomplex, i.v.m. gebrek aan informatie voor de overige onderdelen van de projectvarianten. De bouwtijd voor het aanpassen
van het sluizencomplex wordt geschat op 2,5 jaar.
Stremming
Tijdens de werkzaamheden aan de basculebruggen en de kelders is het landverkeer twee keer negen
maanden volledig gestremd. De periode van negen maanden aan de ene zijde van de sluis wordt gevolgd
door een periode van negen maanden aan de andere zijde. Wanneer de brug aan de ene zijde gestremd is
kan er gebruik gemaakt worden van de brug over het ander sluishoofd van de sluis.

VcrpeliikeJide knstcn-hatcnanalvse van drie vaanveper
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Voor de scheepvaart geldt dat in projectvariant 1 de sluis gedurende ca. 5 maanden volledig gestremd zal
zijn. Voor projectvariant 2 geldt dat tijdens het slopen van de basculekelder de scheepvaart gedurende
twee maal één week beperkt gestremd is. Voor het plaatsen van de bruggen en de deuren wordt de sluis
per onderdeel voor één dag volledig gestremd. Voor het afzinken van de sluishoofdvloeren wordt de sluis
per hoofd één dag volledig gestremd. Voor de afbouw van deze vloeren is een paar dagen beperkte
stremming nodig. Ook is er een beperkte stremming nodig tijdens het heien van de nieuwe kolkwanden
gedurende twee perioden van tien dagen. Tijdens het aanbrengen van de looppaden t.p.v. de kolkwanden
is maar één kolkwand beschikbaar voor het aanleggen van schepen, dus is een beperkt gebruik van de
sluis mogelijk. Tijdens het slopen van de bestaande sluishoofden is de sluis veertien dagen volledig gestremd.
Een belangrijk aandachtspunt bij de Zaan is dus de stremming van de sluis voor ca. 5 maanden bij de
uitvoering van de sluisaanpassing van projectvariant 1. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee voor
gebruikers van de Zaan. Deze zijn evenwel niet gekwantificeerd, maar zullen als PM post moeten worden
beschouwd14.

14

Om de werkelijke kosten van deze stremming voor de gebruikers van de Zaan in te schatten is een afzonderlijk
onderzoek benodigd. Het lijkt op dit moment realistisch om te veronderstellen dat deze kosten groter zullen zijn
dan de extra kosten van een grotere sluis.
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5 Vervoersprognoses
In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkeling van de vervoersvolumes op de vaarwegen. De algemene
ontwikkeling in de binnenvaart wordt in de eerste paragraaf kort besproken. Hierbij gaan we tevens in op
het rijksbeleid m.b.t. de binnenvaart. Regionale verschillen in de (historische en toekomstige) ontwikkeling van de binnenvaart komen vervolgens in §5.2 aan de orde. In de derde paragraaf bespreken we kort
de algemene prognoses voor goederenvervoer en binnenvaart. De methodiek die we hebben gebruikt voor
het opstellen van de prognoses voor het Meppelerdiep, het Burgemeester Delenkanaal en de Zaan komt in
paragraaf vier aan de orde. In paragraaf vijf zijn ten slotte de opgestelde prognoses opgenomen.

5.1

Algemene ontwikkeling binnenvaart

5.1.1 Rijksbeleid m.b.t

binnenvaart

De doelstellingen van het NVVP voor het goederenvervoerbeleid zijn in vier beleidsdoelen uitgewerkt:
•

Betere bereikbaarheid;

•
•
•

Efficiënter goederenvervoer;
Veiliger goederenvervoer;
Duurzamer goederenvervoer.

Betere bereikbaarheid
Betere bereikbaarheid dient te worden bereikt door het optimaliseren van het goederenvervoernetwerk.
Voor het waarborgen van een gunstig vestigingsklimaat voor handel, industrie en dienstverlening, dient
een samenhangend multimodaal netwerk als basis. Belangrijke onderdelen van deze doelstelling zijn:
benutten, beprijzen en bouwen. Hieronder valt tevens het beter spreiden van goederenvervoer over de
verschillende vervoerwijzen; waar wegen vol zijn, biedt het water vaak nog ruimte. Door het stimuleren
van modal shift kan het gehele beschikbare multimodale infrastructuurnetwerk beter worden benut.
Als uitgangspunt voor het vaarwegenbeleid wordt genoemd dat de huidige en toekomstige investeringen
zich zullen richten op betere benutting van bestaande vaarwegen op die verbindingen waar de verwachte
marktvraag dat rechtvaardigt.
Efficiënter goederenvervoer
Het beleid voor efficiënter goederenvervoer is met name gericht op het stimuleren van een efficiënt opererende logistieke markt, waar het vervoersnetwerk en vervoermiddelen slim worden ingezet. Het doorberekenen van de kosten van verschillende soorten infrastructuur aan gebruikers is tevens onderdeel van efficiënter goederenvervoer. De invoering van een gebruiksvergoeding voor vaarwegen komt hierbij naar
voren. Een gebruiksvergoeding voor de binnenvaart zal echter alleen op internationaal niveau (in gelijke
fasering) ingevoerd kunnen worden, vanwege de bestaande internationale afspraken op dit gebied (o.a.
Akte van Mannheim die een heffing voor het gebruik van een natuurlijke vaarweg niet toestaat). Het lijkt
niet waarschijnlijk dat op korte termijn invoering van een dergelijke heffing aan de orde is.
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Veiliger goederenvervoer
De doelstelling voor veiliger goederenvervoer in de komende beleidsperiode is dat de veiligheid van het
wegverkeer verbetert en dat, ondanks de toename van het goederenvervoer, de veiligheid van het vervoer
via water, spoor en blusleiding en van het vervoer van gevaarlijke lading op het huidige niveau gehandhaafd blijft.
Duurzamer goederenvervoer
Een uitdaging voor het goederenvervoerbeleid bij een verdere economische groei is dat de huidige kwaliteit van de leefomgeving op zijn minst gehandhaafd blijft en liefst verbetert. Hiervoor hebben zowel de
overheid als overige partijen een verantwoordelijkheid. Door middel van normstelling zal de rijksoverheid
stiller en schoner goederenvervoer aanmoedigen. De maatschappelijke kosten van goederenvervoer zullen
hierdoor dalen. Overeenkomstig het Witboek van de Europese Unie, zullen uiteindelijk de resterende
maatschappelijke kosten moeten worden doorberekend aan de gebruiker.
De lijn voor goederenvervoer die in de nota Transport in Balans van 1996 wordt aangehouden ten aanzien
van goederenvervoer over water houdt onder meer in:
•

Inspanning van bedrijfsleven en overheid om ervoor te zorgen dat het vervoer schoner en efficiënter
wordt; om de milieuhinder en de congestie tot het mimimum te beperken.

•

Inspanning van de overheid voor het stimuleren van modal shift; waarbij met name wordt ingezet op
het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van het vervoer per spoor, over water en via buisleidingen. De doelstelling voor modal shift is een verschuiving van 20 min ton naar de binnenvaart in
2010.

5.1.2 Marktontwikkeling
De binnenvaart laat in de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen zien. Onderstaand worden een
aantal opvallende ontwikkelingen kort beschreven.
Schaalvergroting
Sinds enkele decennia is er sprake van een redelijk constante groei van de afmetingen van schepen
(schaalvergroting). Bij het in de vaart komen van grote schepen (hoogtepunt is de JOWI van 135 m bij 17
m) verdwijnen kleine schepen. Hierdoor neemt de totale vervoersprestatie geleidelijk toe, terwijl het aantal schepen afneemt. Het gemiddelde laadvermogen is van 1969 tot 1999 gegroeid van 484 ton naar 1139
ton. De actieve binnenvloot bestond op 1 januari 2000 uit ruim 4.500 schepen. Door schaalvergroting
kunnen de kosten van de binnenvaart dalen, wat tot een beter vervoeraanbod van de binnenvaart leidt.
Vervoerd tonnage
De vervoersprestatie van het beroepsvervoer is de laatste jaren sterk gestegen van (4,8 mld tonkm naar 8,8
mld tonkm tussen 1994 en 1999), terwijl het eigen vervoer is gedaald (2,1 mld tonkm naar 1,5 mld tonkm
tussen 1994 en 1999)15. Dit kan worden verklaard door de trend van meer uitbesteding van logistieke
diensten door verladers en de toenemende professionalisering van de binnenvaart.
15

Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
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Het ladingspakket is door de jaren heen redelijk constant, niet alle goederen zijn geschikt voor vervoer
over water. De afgelopen jaren heeft het aantal containerdiensten echter een spectaculaire groei doorgemaakt (van 12 min tonkm in 1994 tot 681 min tonkm in 1999), die niet volledig in de groei van het totale
vervoerde tonnage terug is te vinden. Het vervoer van afval over water (met name in containers) lijkt in de
komende jaren kansen voor extra vervoer over water te bieden.
Innovatie en verbetering dienstverlening
Innovatie van binnenvaartschepen is vooral gericht op flexibilisering. Door het invoeren van bijvoorbeeld
gescheiden compartimenten of aanpassingen ten behoeve van het vervoer van pallets kunnen meerdere en
nieuwe soorten lading worden vervoerd. Op deze wijze kan worden ingespeeld op de toekomstige afname
van het vervoer van 'laagwaardige' bulkgoederen en de toename van andere ladingstromen. Een andere
innovatieve ontwikkeling is dat schepen kunnen worden voorzien van een eigen kraan. Hierdoor neemt de
afhankelijkheid van faciliteiten aan de wal af en kan men op meerdere plaatsen laden en lossen.
De flexibilisering van de binnenvaartschepen hangt samen met de verbetering van de logistieke dienstverlening van de binnenvaart als onderdeel van het multimodale transportsysteem. Hierbij kan gedacht
worden aan de opzet van vaste dienstregelingen waarbij schepen op gezette tijden multimodale laad- en
losplaatsen aandoen en zodoende verschillende ladingstromen kunnen combineren. Ook de ontwikkeling
van gezamenlijke informatiesystemen voor ladingrouting draagt bij aan de ontwikkeling van multimodale
transportsystemen. De verbetering van de dienstverlening door deze innovaties betekent dat de binnenvaart betrouwbaarder wordt, de frequentie van binnenvaartdiensten toeneemt en meer bestemmingen kunnen worden bereikt via de binnenvaart.
Milieu
De binnenvaart stoot vanwege het zuinige verbruik van brandstof per tonkilometer van oudsher ten opzichte van andere modaliteiten weinig CO2 en SOx uit. Wat betreft de uitstoot van NOx scoort de binnenvaart relatief minder goed. Daarom zullen voor de NOx uitstoot door binnenvaartschepen naar verwachting normen worden ingevoerd. Deze norm gaat uit van een vermindering van zo'n 25% van de huidige
NOx uitstoot. Voordat de invoering van de nieuwe normering van kracht wordt, is Nederland van plan een
financiële tegemoetkoming te geven aan ondernemers die vervroegd een nieuwe, schonere, motor aanschaffen.

5.2

Regionale verschillen

Er zijn verschillende factoren die zorgen voor verschillen in de ontwikkeling van het vervoer over de
binnenwateren in verschillende regio's. Een belangrijke bepalende factor is de economische ontwikkeling
in de regio.
De aanwezigheid van een containerterminal in een regio is tevens een belangrijke factor, door de verwachte aanhoudende groei van de containervaart. Hiernaast is de ruimte voor nieuwe bedrijvigheid aan
het water van belang. Indien er ruimte is voor meer watergebonden bedrijvigheid zijn er meer groeimogelijkheden voor het over de vaarweg vervoerde tonnage. In regio's waar geen ruimte voor nieuwe bedrij-
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vigheid is, zal de groei met name van de bestaande bedrijven komen (indien deze nog wel voldoende
ruimte hebben om hun activiteiten uit te breiden).
De mix van bedrijfssectoren die in de regio aanwezig is, is eveneens van belang. Aan de hand van de
groeiprognoses voor de productie van verschillende sectoren en het gebruik van de binnenvaart kan worden afgeleid hoe het vervoer over water van deze sectoren zich zal ontwikkelen.

5.3

Bestaande prognoses

5.3.1 Algemene economische verkenningen
Het CPB onderscheidt drie omgevingsscenario's; Divided Europe (DE), European Coordination (EC) en
Global Competition (GC) 16 . De groei van het goederenvervoer ondervindt in de CPB scenario's geen
afzwakkende groei in vergelijking met het verleden. Het goederenwegvervoer blijft veruit de belangrijkste
vervoersmodaliteit. In het DE-scenario groeit het goederenvervoer ongeveer in het historische tempo
door, terwijl in het EC- en GC-scenario de groei sterker is dan in het verleden. Dit komt doordat voor het
goederenvervoer belangrijke economische ontwikkelingen als groei van de internationale handel en BBP
in de EC- en GC-scenario's een hogere groei vertonen.
De binnenvaart ontwikkelt zich ten opzichte van de andere modaliteiten relatief zwak, wat wordt veroorzaakt door de relatief trage groei van het vervoer van (droog) massagoed. Dit massagoed blijft achter bij
het vervoer van stukgoed, zodat de samenstelling van het goederenpakket minder gunstig uitpakt voor de
binnenvaart. Binnen het eigen vervoerspakket neemt het aandeel van de binnenvaart wel toe. Over de
specifieke ontwikkeling van de containervaart is door het CPB niets opgenomen.
5.3.2

Goederenvervoermodellen

A W heeft op basis van het TEM (Transport Economisch Model) algemene prognoses tot 2020 opgesteld
voor het vervoer over water in Nederland. Deze prognoses laten een gemiddelde groei zien van 2,09% in
het EC-scenario over de periode tot 2020.

5.4

Methodiek regionale prognoses

Bij het opstellen van de vervoersprognoses voor de drie vaarwegen hebben we onderscheid gemaakt tussen de periode tot 2020 en de periode tussen 2020 en 2060. In §5.4.1 gaan we in op de methode die is
gebruikt om de prognoses tot 2020 te maken. In §5.4.2. op de methode die is gebruikt voor de periode tot
2060. In §5.5 zijn de resulterende prognoses opgenomen.
5.4.1 Prognoses tot 2020
Als basis voor de prognoses per vaarweg worden de landelijke prognoses van A W (TEM) gebruikt.
Vervolgens hebben we geanalyseerd wat de specifieke omstandigheden zijn rond de drie vaarwegen. Het
effect van deze specifieke omstandigheden op de afwijking van de landelijke prognoses is vervolgens
geschat. Deze werkwijze is gekozen vanwege het belang van een goede vergelijkbaarheid van de projec-

16 CPB (1997), Economie en fysieke omgeving.
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ten. Het klakkeloos overnemen van de prognoses in de verkenningenrapporten kan leiden tot onvergelijkbaarheid. Het is belangrijk dat een project waarbij voorzichtig is geprognosticeerd, niet wordt benadeeld
to.v. een project waarbij minder voorzichtige inschattingen van de vervoersontwikkelingen zijn gemaakt.
De prognoses zijn in een workshop met experts van V&W getoetst. In deze workshop werden door Decisio de specifieke omstandigheden per vaarweg geschetst. Daarbij is een onderbouwd voorstel voor de
verwachte ontwikkeling gepresenteerd. Deze is in de workshop uitgebreid besproken en waar nodig bijgesteld. De prognoses moeten worden gezien als een 'best guess' op basis van de beschikbare informatie.
Binnen het kader van dit project was het niet mogelijk om gedetailleerde nieuwe prognoses te maken.
Voor elk van de drie vaarwegen zijn drie groeiscenario's opgesteld. Deze groeiscenario's zijn afgeleid
van de in paragraaf 4.3 besproken CPB-scenario's (Divided Europe, European Coordination en Global
Competition).
Voor een goede vergelijkbaarheid zijn de bestaande regionale prognoses (tonnage in de toekomst) afgezet
tegen het tonnage in 1995. 17 Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage is vervolgens toegepast op de
vervoersomvang 2000 en doorgetrokken naar het prognosejaar. Door het hanteren van deze methodiek
wordt de daadwerkelijke ontwikkeling tussen 1995 en 2000 meegenomen, echter er wordt geen verklaring
gegeven voor de afwijking van de daadwerkelijke ontwikkeling van de eerder opgestelde prognoses. De
tonnages in de toekomst zijn, indien nodig, opgehoogd met het extra vervoer dat wordt verkregen door de
in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen. De uitwerking van deze exercitie is te vinden in paragraaf 5.5.
Vestigen / wegtrekken bedrijven
Bij de prognoses voor de ontwikkeling van het vervoerd tonnage over de vaarweg is geen directe invloed
verondersteld van het al dan niet uitvoeren van de projecten op het vervoerde volume. Hieronder zetten
we uiteen waarom hiervoor is gekozen.
1. Moeilijk kwantificeerbaar
Een effect van een investering in de binnenvaart op het vervoersvolume kan een gevolg zijn van:
• Het wegtrekken (of inkrimpen) van bedrijven door het uitblijven van investeringen;
• Het vestigen (of uitbreiden) van bedrijven door het plegen van de investeringen;
• De verhoogde betrouwbaarheid van de modaliteit binnenvaart.
De beschouwde investeringen leveren zonder meer een verbetering van de vaarwegen op. Deze verbetering is echter niet zo drastisch dat duidelijk is of bedrijven zich als gevolg van de investering in het gebied
zullen vestigen (of uitbreiden), of bij het uitblijven van de investering vertrekken (of inkrimpen). Ook de
modal shift effecten van reeds gevestigde bedrijven (substitutie wegvervoer door binnenvaart) zijn moeilijk te kwantificeren.

1^1995 is het jaar waarop de prognoses van Meppel waren gebaseerd.
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2. Effecten zijn vermoedelijk niet groot.
Het wegtrekken van bedrijven bij het uitblijven van investeringen lijkt vooral aan de orde bij de Zaan.
Uit literatuur en interviews blijkt dat bedrijven in de Zaanstreek aangeven mogelijk te zullen vertrekken
als de investeringen uitblijven. Onze interviewpartners zetten echter vraagtekens bij de 'hardheid' van
deze uitspraken. Enkele bedrijven aan de Zaan hebben recentelijk grote investeringen gepleegd in hun
bedrijven. Een bedrijf gaat zelfs met een nieuw voor de Zaan aangepast schip varen. Het uitblijven van de
investeringen zal dus hoogstens een beperkt effect hebben op de gevestigde bedrijvigheid.
De structureel hogere betrouwbaarheid als gevolg van de investeringen kan modal shift tot gevolg hebben
bij het Meppelerdiep. In Meppel is het vooral de containerterminal (maar natuurlijk tevens de overige
bedrijven) die last heeft van de onbetrouwbaarheid van de vaarweg. Bedrijven die gebruik maken van
Multimodal Container Services te Meppel (MCS) hebben echter geen last van de onbetrouwbaarheid. Als
de keersluis in het Meppelerdiep gesloten is, slaagt het MCS er vrijwel altijd in de lading op tijd via een
andere modaliteit ter plekke te krijgen. De kosten vallen voor het MCS dan fors hoger uit. Het MCS verwacht niet dat meer bedrijven gebruik gaan maken van het MCS als gevolg van de verbetering van de
vaarweg. De geprognosticeerde volumes voor het Meppelerdiep voor de projectvarianten zijn dus niet
verschillend van de volumes voor de nulvariant.
De verhoging van betrouwbaarheid van de vaarweg speelt in Oss eveneens een rol. Echter, door lage
waterstanden op de Maas is de vaarweg ook als de investeringen zijn gepleegd gemiddeld een aantal dagen per jaar niet bevaarbaar. Extra volume als gevolg van de hogere betrouwbaarheid is dan ook niet te
verwachten. De verbetering van de betrouwbaarheid is immers marginaal door de afhankelijkheid van de
Maas. De betrouwbaarheid voor klasse Va schepen is echter wel verbeterd, omdat deze na uitvoering van
projectvariant 2 ook bij hoog water het Burgemeester Delenkanaal kunnen bevaren. Er is echter een wezenlijk verschil met de verbetering in Meppel, waar door de bouw van een grote schutsluis volledige betrouwbaarheid ontstaat.
Vanwege de moeilijke kwantificeerbaarheid en de vermoedelijk geringe effecten op de vervoersvolumes
zijn deze eventuele effecten niet in de geprognosticeerde vervoersvolumes opgenomen. Daar komt nog bij
dat deze eventuele effecten voornamelijk 'verdelingseffecten' zullen zijn.
3. Effecten zijn grotendeels verdelingseffecten
De effecten van het zich vestigen of wegtrekken van bedrijven valt in de OEEI systematiek voor een groot
deel onder de noemer 'verdelingseffecten'18. Het is immers waarschijnlijk dat de bedrijven die uit de
Zaanstreek vertrekken in Nederland blijven en ook gebruik blijven maken van de scheepvaart. Deze verdelingseffecten worden in de KBA kwalitatief meegenomen. Voor een deel van de bedrijven gaat dit mo-

18

In de OEEI methodiek, die het kader schetst voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden verdelingseffecten en generatie-effecten gescheiden. Verdelingseffecten zijn effecten die alleen betrekking hebben op een verschuiving van activiteiten binnen Nederland, hierbij wordt geen extra waarde gecreëerd die voor een toename van
de nationale welvaart zorgt.
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gelijk niet op, aangezien zij deel uitmaken van internationale concerns, wat kan betekenen dat een deel
van de activiteiten uit Nederland verdwijnt.

Overigens kunnen modal shift effecten, hoewel ze geen groot effect hebben op het totaal vervoerde volume, wel
degelijk een belangrijke batenpost vormen. Hoewel deze baten, zoals hierboven al gesteld, moeilijk kwantificeerbaar zijn, doen we in hoofdstuk 8 toch een poging om de modal shift baten te schatten.

5.4.2 Prognoses 2020-2060
Voor een dergelijk lange termijn zijn 'harde' prognoses niet mogelijk. Er zijn verschillende opties om met
de ontwikkelingen op deze lange termijn om te gaan. In de workshop zijn de volgende opties aan de orde
gekomen:
• Doortrekken nationale prognoses A W ;
• Doortrekken nationale trend binnenvaart (historisch gemiddelde groei);
•

Doortrekken regionale trends binnenvaart.

Er is voor gekozen om voor de drie projecten in deze periode een gelijke groeivoet te hanteren, omdat op
de lange termijn geen inzicht is in verschillende regionale ontwikkelingen. Hierdoor valt optie drie, het
doortrekken van regionale prognoses, af. De tweede optie, het hanteren van de nationale historische trend,
stuit op problemen met betrekking tot het jaar dat als basisjaar wordt gehanteerd. Het historische groeipercentage is sterk afhankelijk van het gekozen basisjaar. De eerste optie blijft daarom over. Het doortrekken van de nationale prognoses van A W zou volgens de workshopdeelnemers echter tot een vrij
hoge inschatting leiden.
Er is niet veel vergelijkingsmateriaal van studies voor dergelijke langetermijnprognoses (wel voor Maasroute, Wilhelminakanaal en Zuidwillemsvaart), maar in de studie voor de tracé-mer van de Zuidwillemsvaart werd een groeipercentage van 1% gehanteerd. Deze wordt door de workshopdeelnemers ook voor
de beschouwde vaarwegen redelijk geacht. Voor de lage en hoge scenario's wordt een gemiddelde jaarlijkse groei van 0% en 2% aangenomen. In figuur 1 wordt de ontwikkeling van de vervoerde tonnages
volgens deze prognoses schematisch weergegeven. Tot 2020 worden per vaarweg drie scenario's gehanteerd. Vanaf 2020 gaat het lage scenario verder met een groei van 0%, voor het midden scenario gebruiken we 1% en het hoge scenario wordt vervolgd met 2%.
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Figuur 5.1 Ontwikkeling vervoerd tonnage over vaarweg
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5.5.1 Meppel
In Meppel doen zich in de komende jaren de volgende relevante ontwikkelingen voor:
•

Er wordt momenteel nieuw 'nat' bedrijventerrein ontwikkeld, volgens planning is dit in 2007 volledig
in gebruik.

•

Na de ontwikkeling van bovengenoemd terrein is er weinig ruimte voor overige nieuwe natte bedrijventerreinen (Meppel zit aan haar grenzen wat betreft 'natte' bedrijventerreinen). Op langere termijn
wordt aan de zuidkant van Meppel, aan een zijtak van het Meppelerdiep evenwel gedacht aan nieuwe,
deels 'natte' bedrijventerreinen.
De bestaande bedrijvigheid aan het Meppelerdiep die niet watergebonden is, zal op langere termijn
mogelijkheden tot verhuizing naar andere terreinen worden geboden, om zo ruimte te maken voor
watergebonden bedrijven.

•

Tijdens de workshop is afgesproken om de prognoses tot 2010 te baseren op de prognoses uit de verkenningenrapportage (opgesteld door NEA). Hierbij werd er vanuit gegaan dat ook de invloed van de ontwikkeling van 25 ha. nat bedrijventerrein in deze prognoses was meegenomen. Uit latere navraag bij de
opstellers van de prognose (NEA) werd duidelijk dat dit niet het geval was. Deze ontwikkeling heeft echter grote invloed op de groeiverwachtingen voor de termijn waarop het bedrijventerrein in gebruik wordt
genomen. Met behulp van de gegevens over het verwachte vervoerde tonnage op dit bedrijventerrein van
de gemeente Meppel (uit de MER) zou dit in het middenscenario tot een verdubbeling van het goederenvervoer over het Meppelerdiep in 2010 leiden. Vanwege de grote impact van de ontwikkeling van het
bedrijfsterrein hebben wij de prognoses tot 2010 aangepast19. Dit houdt in dat het totale verwachte extra

19

Vergelijkbaar met de manier waarop DHV in de verkenningenrapportage van Oss de prognoses voor het Burgemeester Delenkanaal heeft aangepast vanwege extra ontwikkeling van bedrijventerreinen in Oss.
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vervoerde tonnage bij het eerder geprognosticeerde toekomstige tonnage (voor het jaar waarin het bedrijventerrein volledig in gebruik is genomen) wordt opgeteld, waarna opnieuw een groeivoet voor deze periode wordt berekend.
Na 2010 wordt aangesloten bij de landelijke NEA prognoses. De reden hiervoor is dat de regionale prognoses uit de verkenningenrapportage voor de periode na 2010 geënt is op beleidsvarianten. Het gebruiken
van deze regionale prognoses verkleint de vergelijkbaarheid met de overige projecten, aangezien hierbij
niet expliciet is gewerkt met beleidsvarianten. In tabel 5.1 worden de groeipercentages in de verschillende
scenario's voor het Meppelerdiep weergegeven.
Tabel 5.1: Groeipercentages Meppelerdiep
Groeipercentages Meppelerdiep
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

laag scenario

Gemiddeld

^
midden scenario

hoog scenario

5,42%
5,42%
5,42%
5,42%
5,42%
5,42%
5,42%
5,42%
5,42%
5,42%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%

6,86%
6,86%
6,86%
6,86%
6,86%
6,86%
6,86%
6,86%
6,86%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%

7,49%
7,49%
7,49%
7,49%
7,49%
7,49%
7,49%
7,49%
7,49%
7,49%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%

3,04%

4,48%

5,11%

Voor de periode van 2020 tot 2060 worden de lage, midden- en hoge groeipercentages doorgetrokken met
resp. 0%, I%en2%.
5.5.2 Burgemeester Delenkanaal Oss
In Oss doen zich op het gebied van vervoer over water de volgende ontwikkelingen voor:
• Tot 2005 sterkere groei vervoer over water door uitgifte bedrijventerrein, in totaal zorgt dit voor
800.000 ton extra vervoer over water. Dit houdt een verdubbeling in van het tonnage in 2010 in het
•

middenscenario.
De Osse Overslag Centrale wordt uitgebreid (subsidieaanvraag is al goedgekeurd).

•

Geen ontwikkeling natte bedrijventerreinen naast bovengenoemd terrein.
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Ontwikkeling droog bedrijventerrein Vorstengrafdonk (A50), waardoor additioneel multimodaal

•

transport wordt verwacht.
In de toekomst wordt afval van Oss naar Moerdijk mogelijk over water vervoerd.

•

N323 (verbinding A50-Oss-haven) is potentieel knelpunt.

Voor de uiteindelijke prognoses worden tot 2005 de door DHV in de verkenningenrapportage opgestelde
prognoses aangehouden. Dit omdat hierin de extra groei door uitgifte van bedrijventerreinen is verrekend.
Voor de jaren 2006-2020 gaan we uit van de landelijke prognoses. Hiervoor is gekozen omdat de door
DHV voor de periode 2006-2015 opgestelde prognoses van zeer voorzichtige verwachtingen uitgaan en
hierdoor minder goed vergelijkbaar zijn met de andere projecten. Bovendien lijken er geen specifieke
regionale omstandigheden te zijn die leiden tot een duidelijk ander beeld dan de landelijke ontwikkeling
(of van de andere twee vaarwegen). In tabel 5.2 zijn de groeipercentages voor de verschillende scenario's
opgenomen.
Tabel 5.2: Groeipercentages Burgemeester Delenkanaal
Groeipercentages Burg.
Delenkanaal
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gemiddeld

laag scenario

midden scenario

9,83%
9,83%
9,83%
9,83%
9,83%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
2,95%

11,27%
11,27%
11,27%
11,27%
11,27%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
4,39%

hoog scenario
11,90%
11,90%
11,90%
11,90%
11,90%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
5,02%

Voor de periode van 2020 tot 2060 worden de lage, midden- en hoge groeipercentages doorgetrokken met
resp. 0%, 1% en 2%.
5.5.3 Zaan
Rond de Zaan doen zich de volgende ontwikkelingen voor:
•

Er is weinig tot geen ruimte voor nieuwe natte bedrijvigheid langs de Zaan, wel enige ruimte voor
uitbreiding huidige bedrijven op de bestaande terreinen.
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•

Huisvuil Zaandam/Lelystad gaat vanaf 2001 in containers naar huisvuilcentrale in Alkmaar via de
Zaan. Bij deze centrale wordt een openbare terminal gerealiseerd, die dus ook door andere bedrijven
kan worden gebruikt. Conform de verkenningenrapportage is hier in de prognoses rekening mee gehouden door naast het afvaltransport aanvullende containervolumina te veronderstellen.

•

De ontwikkeling van deels aan het water gelegen bedrijventerreinen 'Boekelermeer II en III' biedt
tevens kansen voor groei van het vervoerde volume over de Zaan. Aangezien er geen 'harde' gegevens zijn met betrekking tot de hoeveelheid gegenereerd vervoer over de Zaan, is het effect hiervan
niet meegenomen in de prognoses.

•

Door de ontwikkeling van de containerterminal in Amsterdam-West kunnen mogelijk positieve effecten ontstaan op de ontwikkeling van containervaart over de Zaan. Op dit moment worden geen
containers over de Zaan vervoerd.

Op basis van de bovenstaande gegevens hebben we voor de prognoses voor de Zaan de laagste variant van
het verkenningenrapport en het economische onderzoek van Buck aangehouden als basisprognose voor de
periode tot 2015. De hogere prognoses uit de verkenningenrapportage lijken aan de hoge kant. Gezien de
ontwikkelingen in het gebied is er geen rechtvaardiging voor een aanzienlijk hogere groei dan het landelijk gemiddelde. Een iets hogere groei op de Zaan dan het landelijke gemiddelde lijkt in de periode tot
2015 wel gerechtvaardigd, omdat het vervoer van afval over water op gang komt in 2001. Voor de periode vanaf 2015 houden we de nationale prognose van NEA aan. In tabel 5.3 zijn de groeipercentage voor
de verschillende scenario's opgenomen.
Tabel 5.3: Groeipercentages Zaan
Groeipercentages Zaan
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Gemiddeld

laag scenario
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
1,15%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%
0,65%

midden scenario
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,59%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%

1,03%

2,46%
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hoog scenario
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
3,22%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%
2,72%

3,10%

Alhoewel de groeivoeten op de Zaan lager zijn dan deze in Meppel en Oss, is de groei in tonnages nog
steeds aanzienlijk, vanwege het hoge basisvolume wat over de Zaan reeds wordt vervoerd.
Voor de periode van 2020 tot 2060 worden de lage, midden- en hoge groeipercentages doorgetrokken met
resp. 0%, I%en2%.
5.5.4 Prognoses scheepsmix
Voor de drie projecten is niet alleen het vervoerde tonnage van belang maar ook de toekomstige scheepsmix op het traject. Dit is benodigd voor het vaststellen van de baten van de ingrepen. Voor het Meppelerdiep (tabel 5.4) wordt aangesloten bij door NEA opgestelde prognose van de scheepsmix. Specifiek op de
vaarwegen gerichte vlootmixprognoses waren voor de overige vaarwegen niet beschikbaar. Omdat ook de
huidige scheepsmix niet wordt bijgehouden voor het Burgemeester Delenkanaal (tabel 5.5), gebruiken we
voor deze vaarweg de beschikbare geprognosticeerde ontwikkeling van de scheepsmix op de Maas. Voor
de Zaan is besloten gebruik te maken van door A W opgestelde scheepsprognoses (tabel 5.6). De in de
tabellen opgenomen gegevens zijn niet alleen gebaseerd op verschillende bronnen maar ook op verschillende jaren 20 . In onderstaande tabellen zijn deze gegevens vergelijkbaar gemaakt, door interpolatie en
extrapolatie, naar de gepresenteerde jaren. Voor de berekening van de baten is uitgegaan van de verdeling
van lading over klassen op basis van gemiddeld laadvermogen per klasse in 2015 21 .
Tabel 5.4: Scheepsmix Meppelerdiep
Meppel
CEMT
0
I

n
m
rv
Va
Vb

2000
4%
27%
21%
31%
14%
3%

2005
2%
16%
16%
40%
20%
5%

100%
100%
700
Gem. laadverm.
800
Bron: NEA verkenning Meppel-Ramspol, bewerking Decisio

2010
0%
5%
12%
49%
26%
7%

2015
0%
0%
7%
53%
31%
9%

100%
1000

100%
1100

20

Voor Meppel zijn telgegevens uit 1995 en een prognose voor 2010 gebruikt. Voor Oss is de verdeling van schepen op de Maas als uitgangspunt genomen met 1994 als basisjaar en prognoses voor 2002 en 2010. Voor de Zaan
is uitgegaan van telgegevens uit 1998 en een bewerking van de standaardvlootverdeling voor een klasse Va vaarweg voor 2015.
21
Zie hoofdstuk 6.
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Tabel 5.5: Scheepsmix Burgemeester Delenkanaal
Oss
CEMT
0
I
II
III

rv
Va
_Vb

2000
1%
11%
25%
36%
21%

2005
1%
9%
21%
37%
24%

1%

8%

100%
100%
Gem.laadverm.
900
900
Bron: NEA, Tabellenboek Maasroute, bewerking Decisio

2010
2%
8%
18%
34%
28%
10%

2015
3%
7%
15%
32%
32%
12%

100%
1000

100%
1000

Voor de scheepsmix op het Burgemeester Delenkanaal werd tijdens de workshop ingeschat dat deze naar
verwachting weinig klasse Vb zal accommoderen in de toekomst. Er zijn zeer dikke vervoersstromen
nodig o m het gebruik van klasse Vb te rechtvaardigen, deze doen zich ook in de toekomst waarschijnlijk
niet voor op dit traject. De bovenstaande tabel met de autonome ontwikkeling van scheepvaart o p de
Maasroute laat zien dat er geen klasse Vb scheepvaart wordt verwacht. Voor de Maasroute bestaat echter
tevens een prognosevariant waarin wèl sprake is van scheepvaart in klasse Vb. I n overleg met d e opdrachtgever is bepaald dat bovenstaande prognoses worden gehanteerd voor het Burgemeester Delenkanaal, omdat de vervoersstromen te beperkt lijken en de sluis in beide projectvarianten een hindernis vormt
voor scheepvaart van klasse Vb. Op het Burgemeester Delenkanaal wordt wel beperkt met coasters gevaren. Omdat de statistiek deze niet apart vermeldt, gaan we ervan uit dat deze zijn opgenomen in categorie
klasse Va schepen.

Tabel 5.6: Scheepsmix Zaan

^

Zaan
CEMT
0
1
n
in
TV

2000
1%
15%
29%
29%
19%
4%
Va
2%
Vb
100%
900
Gem. laadverm.
Bron: A W , bewerking Decisio.

2005
1%
13%
25%
30%
23%
5%
2%
100%
900

Nulvariant
2010
2%
12%
21%
31%
27%
5%
2%
100%
1000

2015
2%
10%
17%
32%
32%
5%
2%
100%
1000

Projectvariant
2010
2%
11%
21%
31%
28%
6%
2%
100%
1000

2015
1%
5%
16%
30%
10%
3%
100%
1200

Onderzoek van A W naar een standaardvloot die gebruikt kan worden in verkeersmodellen heeft uitgewezen dat voor schepen die sluizen van klasse Va passeren het gemiddeld laadvermogen in 20 jaar met
ongeveer 300 ton is gestegen. Analoog hieraan kan gesteld worden dat als we er van uitgaan dat een sluis
geen belemmering vormt voor schepen van klasse Va (en groter), het gemiddeld laadvermogen van schepen op de desbetreffende vaarweg van ongeveer 800 ton naar circa 1100 ton groeit. Omdat de Wilhelmi-

Verrcliikcndc kostcn-hatcnanah.'se van ch'ic vaarwcpc

nasluis momenteel wel een belemmering vormt, is gekozen onderscheid te maken tussen de nulvariant en
de projectvarianten. Op basis van de standaardverdeling zijn twee prognoses voor 2015 opgesteld.
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6 Batenoverzicht
Door de uitvoering van de projectvarianten ontstaan verschillende economische effecten. In de onderstaande tabel 6.1 zijn deze effecten ingedeeld in geprijsde en niet-geprijsde effecten, en in directe en indirecte effecten.
Tabel 6.1: Typologie van projecteffecten
Welvaartsbenadering

Buitenland

Nederland

Causale benadering

directe effecten

geprijsde effecten

niet-geprijsde effecten

(herverdeling/efficiëntie)

(herverdeling/efficiëntie)

vaartijdbaten,
efficiencybaten,
betrouwbaarheidsbaten
, milieu-effecten
modal shift baten
ruimtelijke investeringen omgeving,
wachttijden wegverkeer

veiligheidseffecten
(verkeersveiligheid)

reistijdwinsten

werkgelegenheid
vestigingsplaatseffecten
vervoerseconomische
baten (verbetering
binnenvaartschepen,
dienstverlening binnenvaart, netwerk, faciliteiten etc.)
Bron: Hoofdrapport OEEI, Ministeries van V&W en EZ, aanvulling Decisio
indirecte effecten

De bovenstaande baten kunnen niet allemaal worden gekwantificeerd. De indirecte effecten en de nietkwantificeerbare directe effecten zullen kwalitatief worden beschreven. Effecten voor het buitenland zullen bij deze regionale projecten beperkt zijn, en worden niet in de rapportage beschreven. In bijlage 2 is
een OEEI schema voor ieder project afzonderlijk opgenomen. In deze bijlage wordt tevens aangegeven bij
welke partij de baten neerslaan.
6.1

Methodiek kwantificering baten

6.1.1 Opbouw van de baten
De volgende baten worden voor de drie projecten gekwantificeerd:
• Betrouwbaarheidsbaten (kosten vervangend vervoer, extra emissies vervangend vervoer);
• Efficiencybaten (grotere diepgang, grotere schepen);
•

Vaartijdbaten.

Betrouwbaarheidsbaten
Het Meppelerdiep is ca. 16 dagen per jaar, meestal onverwacht, niet bevaarbaar. Een soortgelijk probleem
speelt bij het Burgemeester Delenkanaal in Oss. De baten die het wegnemen van deze onbetrouwbaarheid
oplevert zijn de betrouwbaarheidsbaten. De omvang van deze betrouwbaarheidsbaten is gelijk aan de

]'c>-pcli'kcndr knytni-halcnanalvyc ver d'ic vaa'^vppei-
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(maatschappelijke) kosten die nu gemaakt moeten worden wanneer de vaarweg onverwacht niet bevaarbaar is. De omvang van deze kosten wordt bepaald door:
•

Meerkosten alternatief transport;

•

Wachttijden;

•

Extra emissies.

Efficiencybaten
Efficiencybaten treden op wanneer een maatregel het effect heeft dat er efficiënter kan worden getransporteerd. Dit is het geval als de transportkosten per eenheid dalen. Efficiencybaten kennen twee verschijningsvormen:
•

Schaalvergroting: het wordt mogelijk met grotere schepen te varen, dus tegen een lagere kostprijs per

•

tonkm;
Benutting: de capaciteit van bestaande scheepvaart kan beter worden benut.

Het eerste effect treedt op wanneer krappe passages in vaarwegen worden verruimd. Het gaat hierbij zowel om breedte, lengte als diepte. Een betere benutting kan worden gerealiseerd wanneer de vaarweg
wordt uitgediept.
Vaartijdbaten
Vaartijdbaten treden op wanneer de wachttijden voor kunstwerken worden gereduceerd en wanneer sneller door bijvoorbeeld bochten kan worden gevaren. De gemiddelde tijd dat een schip onderweg is neemt
daardoor af, waardoor ook de kosten dalen. De omvang van de baten is gelijk aan de afname van de
wachtkosten.
6.1.2 Berekening toekomstige baten
De berekening van de toekomstige baten is als volgt:
• Berekening van baten op basis van het in 2000 vervoerde volume. De verhouding tussen transportvolume en baten wordt constant verondersteld. De groeivoet van transportvolumes kan daarom ook
op de baten worden toegepast.
• Schaalvergroting wordt meegenomen door van vlootmix 2015 uit te gaan. Schaalvergroting is nu
duidelijk aan de orde, doch geen oneindig proces.
•

Realisatie in 2010, levensduur tot 2060. Contante waarden worden over de baten in deze 50 jaar
berekend (waardering tegen 4%).

6.1.3 Waardering baten
De kengetallen die bij de berekening zijn gehanteerd staan in tabel 6.2
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Tabel 6.2: Kengetallen waardering baten
Waardering
Transportkosten
• Schip
• Weg
• Wachtkosten schip
Overslagkosten containers
• Terminal
• Losse kraan
Waardering emissies
• CO2
• NOx

Bron

1 - 3ct per tonkm
5 et per tonkm
fl 83-284 per uur
fl 50 per container
fl 120 per container
fl 100 per ton
10.000 per ton

fl

NEA, bewerking
Interviews
NEA, bewerking
BCB, bewerking, interviews
BCB, bewerking
CE
CE

In hoofdstuk 8, waarin de resultaten van de gevoeligheidsanalyse beschreven staan, is onder andere met
een aantal van de bovenstaande kengetallen gevarieerd teneinde de gevoeligheid van de baten voor deze
waardering te bepalen.

6.2

Kwantificering baten per vaarweg

Onderstaand worden de verwachte kwantitatieve baten voor de drie projecten weergegeven.
6.2.1 Meppel
De te kwantificeren effecten die worden toegerekend aan de verbetering van de vaarweg Meppel-Ramspol
zijn de volgende:
•
•

Betrouwbaarheidsbaten;
Vaartijdbaten.

De relatie tussen deze baten en de uirvoeringsvarianten van het project is in de onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 6.3: Relatie tussen uitvoeringsvarianten en baten Meppel-Ramspol
Varianten
Beschrijving
Gemonetariseerde baten
Variant 1
• Tweede keersluis
• Betrouwbaarheidsbaten
Variant 2

•
•

Nieuwe schutsluis
Verbreding

•
*

Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten

Betrouwbaarheidsbaten
De voor de vaarweg Meppel berekende baten hebben voornamelijk betrekking op de betrouwbaarheid.
Het belangrijkste effect van het project, in beide uitvoeringsvarianten, is het voorkomen van stremmingen
waardoor de vaarweg onverwacht niet meer bruikbaar is. De kosten die door de stremming worden gemaakt, de meerkosten van het wegvervoer, zullen wegvallen wanneer het project gereed is. Dit zijn de
projectbaten. Het verschil in emissie van schadelijke stoffen van de vervoerswijzen levert eveneens baten
op. Bij de berekening van de baten is uitgegaan van de volgende aannames:
o De vaarweg is gemiddeld 16 dagen per jaar gestremd.
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o

16/365 deel van de doorvoer krijgt met de stremming te maken22. Inkomende containers worden
bij een stremming met een kraan overgeslagen en over een afstand van 30 km (Zwolle - Meppel)

o
o
o
o

per as vervoerd,
Uitgaande containers worden bij een stremming op de terminal overgeslagen en over een afstand
van 200 km (Meppel-Rotterdam) per as vervoerd,
Containerschepen zijn tijdens de stremming niet productief. De kosten van wegvervoer zijn
daarmee additioneel en komen niet in plaats van de scheepskosten.
Bulkvervoer wordt geconfronteerd met kosten door extra wachttijden,
Extra emissies van wegtransport ten opzichte van binnenvaart bedragen 83,80 g CO 2 per tonkm
en 0,57 g NOX per tonkm23.

Vaartijdbaten
De verbreding van de vaarweg (alleen in variant 2) betekent dat er sneller kan worden gevaren. Dit betekent dat de productiviteit per schip omhoog kan. De kosten van het gebruik van een schip dalen hiermee.
De aanpassing van de oevers levert naar inschatting van schippers maximaal 5 a 10 minuten tijdwinst op.
Kleine schepen hebben geen last van smalle passages waardoor hiervoor ook geen baten optreden. Bij
verbreding van de vaarweg in projectvariant 2 is daarom uitgegaan van de volgende tijdwinst:
•
•

Klasse IV schepen: 5 minuten;
Klasse Va schepen: 10 minuten.

Tabel 6.4: Gemonetariseerde baten Meppel (niveau 2000)
Meppel
Betrouwbaarheidsbaten
-vermeden vervangend vervoer containers
-vermeden wachtkosten (bulk)
-emissiereductie
fl

(niveau 2000)
Variant 1
fl
fl

Vaartijdbaten

Variant 2

390.000
200.000
70.000

fl
fl
fl

390.000
200.000
70.000

660.000

fl

20.000
680.000

fl
fl

Uit tabel 6.4 blijkt dat de totale baten van variant 1 fl. 660.000 per jaar bedragen, de baten van variant 2
bedragen fl. 680.000 per jaar voor het jaar 2000.
6.2.2 Oss
De te monetariseren effecten die worden toegerekend aan de verbetering van het Burgemeester Delenkanaal en de haven van Oss zijn de volgende:
•

Efficiencybaten;

22 Voor bulk is dit een overschatting aangezien kleine schepen Zwartsluis altijd kunnen passeren. Bij de voor 2015
geprognosticeerde vlootmix gaat het om maximaal 4% van de lading.
23

Bron: CE.
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•
•

Vaartijdbaten;
Betrouwbaarheidsbaten.

De relatie tussen deze baten en de uitvoeringsvarianten van het project is in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 6.5: Relatie tussen uitvoeringsvarianten en baten Burgemeester Delenkanaal
Varianten
Variant 1

Beschrijving
•
Verhoging brug
•
Verruiming bochten
•
Automatisering bediening

Variant 2

•
•

Verhoging brug
Verlenging sluis

•
•
•

Tweekerend maken sluis
Verruiming bochten
Automatisering bediening

Gemonetariseerde baten
•
Efficiencybaten (4-laagscontainervaart)
•
Vaartijdbaten

Betrouwbaarheidsbaten
Efficiencybaten (4-laagscontainervaart en
klasse Va bij hoog water)
Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten

Efficiencybaten
De efficiencybaten zijn toe te schrijven aan twee maatregelen:
•
•

Het verhogen van de brug;
Het verlengen van de sluis.

Het verhogen van de brug (in beide varianten) maakt het varen met vier lagen containers mogelijk. De
transportkosten per container worden hiermee gedrukt. De verlenging van de sluis maakt het in variant 2
tevens mogelijk met grote schepen te varen (klasse Va), wanneer de sluis in werking is. Het varen met
schepen van klasse Va, ten opzichte van klasse IV, biedt schaalvoordelen. De transportkosten per eenheid
lading worden gereduceerd. Bij de berekening gehanteerde aannames zijn:
•
•

De sluis is gemiddeld 14 dagen per jaar in werking.
14/365 van het geprognosticeerde tonnage bulk in klasse Va wordt bij stremming vervoerd in klasse

IV.
•

Containers worden vanwege de betrouwbaarheid voor 100% in klasse IV vervoerd. Bij een gelijkwaardige betrouwbaarheid voor klasse Va zal alle containervaart uit efficiency oogpunt per klasse Va
schip worden vervoerd.

•

De meerkosten van transport in klasse IV schepen worden berekend over een afstand van 130 km

•

(Oss-Rotterdam/Antwerpen).
Over deze afstand levert vierlaagscontainervaart een reductie in de kosten van fl 6,- per container24.

24

Bron: interviews.
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Vaartijdbaten
De vaartijdbaten treden op in beide varianten. Het verruimen van een aantal krappe bochten maakt sneller
varen mogelijk, waardoor er tijdwinst geboekt kan worden. Schepen kunnen hierdoor efficiënter worden
ingezet. De tijdwinst die dit oplevert bedraagt:
•

Klasse IV: 5 minuten;

•

Klasse Va: 10 minuten.

Betrouwbaarheidsbaten
De betrouwbaarheidsbaten treden op door het tweezijdig kerend maken van de sluis. Op dit moment kan
het gebeuren dat de sluis gesloten is terwijl het kanaal (en de Maas) in principe bevaarbaar zijn. Het
tweekerend maken van de sluis verhelpt dit probleem. De kosten die op dit moment worden gemaakt bij
de inzet van wegvervoer, zullen wegvallen wanneer het project gereed is. Dit zijn baten van het project.
Het verschil in emissie van schadelijke stoffen russen wegtransport en binnenvaart levert eveneens baten
op.
De (on)betrouwbaarheid is echter gerelateerd aan de bevaarbaarheid van de Maas. Bij extreme weersomstandigheden komt het voor dat de sluis bij Lith getrokken wordt, waardoor er geen scheepvaart op de
Maas mogelijk is. Vanzelfsprekend is dan ook het Burg. Delenkanaal niet toegankelijk voor de scheepvaart. Op het moment dat de Maas echter weer wel bevaarbaar is, blijft de sluis in het Burg. Delenkanaal
op dit moment nog enige tijd gesloten. Een sluisdeur die tweezijdig kerend is lost dit probleem op, al blijft
de grootste onbetrouwbaarheid, veroorzaakt door de Maas, bestaan. De aannames die in de berekeningen
zijn gehanteerd zijn:
•

De Maas is eens in de drie jaar niet bevaarbaar. Het Burgemeester Delenkanaal is in die situaties 2
dagen langer dan de Maas niet bevaarbaar.

•

(2/3 dag)/365 dagen van het vervoerd volume op het Burg. Delenkanaal ondervindt hinder van de
stremming.

•
•

Deze lading (zowel containers als bulk) wordt per as over een afstand van 130 km vervoerd.
Containerschepen varen vaak op één relatie, bij stremming zijn ze niet zonder meer elders inzetbaar
(improductief). Bulkschepen varen elders.
Hierdoor zijn de kosten van wegtransport voor containervaart additioneel. Bij bulk komen de kosten
van wegtransport in plaats van de scheepskosten.
Extra emissies van wegtransport ten opzichte van binnenvaart bedragen 83,80 g CO2 per tonkm en
0,57 g NOX per tonkm 25 .

•
•

25

Bron: CE.
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Tabel 6.6: Gemonetariseerde baten Oss (niveau 2000)
(niveau 2000)
Oss
Variant 1

Variant 2

Efficiencybaten
- vierlaagscontainervaart
- grotere schepen

fl

190.000

fl
fl

190.000
270.000

Vaartijdbaten

fl

20.000

fl

20.000

10.000
10.000

210.000

fl
fl
fl
fl

Betrouwbaarheidsbaten
- vermeden vervangend vervoer containers
- vermeden vervangend vervoer (bulk)
- emissiereductie
fl

500.000

De baten in variant 1 zijn in totaal fl. 210.000 en in variant 2 fl. 500.000 in het jaar 2000.
6.2.3 Zaan
De te monetariseren effecten die worden toegerekend aan de verbetering van de Zaan zijn de volgende:
•
•

Efficiencybaten;
Vaartijdbaten.

De relatie tussen deze baten en de uitvoeringsvarianten van het project is in de onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 6.7: Relatie tussen uitvoeringsvarianten en baten Zaan
Varianten
Variant 1

Beschrijving
•
Aanpassing sluis (b x d: 14m x 4,2m)
•
Verbreding bruggen (14m)
•
Baggeren vaarweg (4,2m)

Gemonetariseerde baten
•
Efficiencybaten
•
Vaartijdbaten

Variant 2

•
•
•

•
•

Aanpassing sluis (b x d: 17m x 4,7m)
Verbreding bruggen (16/17m)
Baggeren vaarweg (4,7m)
Verruiming bediening

Efficiencybaten
Vaartijdbaten

Efficiencybaten
De verwachte efficiencybaten in de Zaan vallen uiteen in twee categorieën:
• Toename van de gemiddelde scheepsomvang (schaalvoordelen);
• Betere benutten van de grote schepen die nu reeds op de Zaan varen.
Beide efficiencybaten treden in beide varianten op en zijn voornamelijk toe te schrijven aan een grotere
diepgang. De dimensionering van de vaarweg is in de tweede variant ruimer, waardoor ook deze baten
groter zullen zijn (hetzelfde geldt overigens voor de kosten). De baten bestaan uit een reductie van de
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transportkosten per eenheid lading. Grotere schepen zijn in principe goedkoper per eenheid. Een betere
belading van schepen die nu bijvoorbeeld slechts voor driekwart zijn afgeladen, levert eveneens een belangrijke reductie van transportkosten. Bij de berekening zijn de volgende aannames gehanteerd:
•

De schaalvergroting wordt berekend door uit te gaan van twee vlootmixen: een voor de nulvariant
met een gemiddeld laadvermogen in 2015 van ca. 1000 ton en een in de projectvariant waarin het
gemiddeld laadvermogen ca. 1250 ton is.

•

Schepen van klasse Va worden momenteel op 60% van hun capaciteit afgeladen. In de middenvariant
wordt dit 85% in de maximum variant 100%. Voor schepen groter dan klasse Va is dit 43%, 65% en
100%26.

•

De kostendaling per tonkm wordt berekend over 70 km (gemiddelde

afstand

Zaan-

Rotterdam/Amsterdam).
Vaartijdbaten
Zowel de sluis in Zaandam als de verschillende bruggen ten noorden van de sluis zijn zeer krap bemeten
voor grote schepen. Een klasse Va schip is bijvoorbeeld 1 l,40m breed, terwijl de sluis en een aantal bruggen slechts 12m meten. Hoewel passage niet onmogelijk is kost dit de nodige (manoeuvreer)tijd en moeite. Een verbreding zou passage versnellen waardoor tijdwinst geboekt wordt en schepen efficiënter kunnen worden ingezet. De verbreding levert de volgende tijdwinst op voor een reis over gehele Zaan:
•

Klasse IV schepen: 10 minuten in variant 1,15 minuten in variant 2;

•

Klasse Va schepen: 20 minuten in variant 1, 30 minuten in variant 2.

Tabel 6.8: Gemonetariseerde baten Zaan (niveau 2000)
Zaan
Efficiencybaten
- grotere schepen
-betere belading
Vaartijdbaten

(niveau 2000)
Variant 1
fl
fl
fl
fl

Variant 2

260.000
340.000

fl
fl

260.000
650.000

100.000
700.000

fl
fl

150.000
1060.000

Uit de tabel kan worden afgeleid dat de baten in totaal in variant 1 fl 700.000 en in variant 2 fl 1.060.000
bedragen in 2000.
6.2.4 Contante waarde van de gemonetariseerde baten
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de eenmalige kosten en de jaarlijks aan het project toe te
schrijven effecten zijn de baten contant gemaakt. De voor het jaar 2000 berekende baten zijn jaarlijks
opgehoogd met de in de prognoses veronderstelde groeicijfers. Het totaal aan baten over de jaren 2010 tot
2050 is contant gemaakt tegen 4%. In figuur 6.2 is de contante waarde van de gemonetariseerde baten
voor de drie vaarwegen in drie scenario's tegen elkaar afgezet.
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Bron: Verkenning 'Vaart in de Zaan'.
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Figuur 6.2: Contante waarde van de gemonetariseerde baten (in miljoenen guldens, prijzen van 2000)
Contute waanle vande lekwantiflcècnic biten
per projeetvariaat in 3 icenarto1'

• n
•
•Fl
•
•
•
I
H
I
•
II
• 1•
_• 1 _•
_• 1
1 •
_•

ilütlüUMI

60 50 40
30 •

20 ;
10 •

0

••••

____•I

•J HII nuu
- - . . , .

•;••:-.•.

:

t

• • . ; -

vivii-'

•••ïïfe-lV'

•';:::;i:i'*i£'l

•••••

•

:" Meppel

:

• • •

.

.

:

*

;

.

'

:

•;;/:;::••'•";::•;•

:

•••">••

.

/: ,

•

'

•

•

.

"

•

•

var 2

-

. f , o««

•

:

;

:

!

-

r

:

:

:

•

vur 1

•

7.tftn

___H::

Dmlddtn
•boog

V«2

;"

: ^ : :
:
...

In absolute zin levert de projectvariant 2 in de Zaan de grootste baten. Projectvariant 1 van het Burgemeester Delenkanaal levert de kleinste baten op. Opvallend is dat de baten van beide projectvarianten
voor Meppel zeer dicht bij elkaar liggen en bovendien niet ver achter blijven bij de baten van projectvariant 2 van de Zaan. Het beeld uit de figuur weerspiegelt echter niet alle baten die aan de projecten zijn toe
te schrijven. In het navolgende wordt nader op de overige baten ingegaan.

6.3

Overige baten

In de vorige paragraaf zijn de kwantificeerbare baten van de uitvoering van de projectvarianten weergegeven. De wisselwerking tussen een verbeterd aanbod van en een groeiende vraag naar vervoer over water
is een zichzelf versterkend proces, dat niet op alle onderdelen goed te kwantificeren is. In aanvulling op
de kwantitatieve baten gaan we in deze paragraaf daarom in op de kwalitatieve baten van de investeringen. We onderscheiden:
•
•
•

Modal shift effecten;
Signaalwerking;
Overige kwalitatieve baten.

6.3.1 Modal shift effecten
Modal shift baten kunnen ontstaan doordat bedrijven die voorheen over de weg vervoerden, als gevolg
van het uitvoeren van verbeteringen aan de vaarweg overgaan op vervoer over water. Dit effect zal pas
meetbaar zijn indien er een substantiële verbetering van de vaarweg tot stand komt. Een substantiële verbetering kan tot stand komen door een serie van 'kleine' ingrepen of door ineens een grote investering te
doen.
De investeringspakketten in de verschillende projectvarianten die in dit rapport worden besproken, zullen
naar verwachting slechts een beperkte (op dit moment niet kwantificeerbare) modal shift tot gevolg hebben (in termen van vervoerde tonnen). Toch kan deze modal shift een belangrijke batenpost vormen voor
de investering.
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De modal shift effecten zijn uit te splitsen naar:
• Een besparing in de transportkosten voor vervoerders en verladers;
•

Een daling van de onderhoudskosten van de weginfrastructuur27;

•
•

Een daling van de emissies van schadelijke stoffen;
Vrijkomende wegcapaciteit door een daling van het aantal vrachtautobewegingen. Deze kan voor
andere verplaatsingen worden benut (of kan leiden tot een betere doorstroming);
Een verbeterde verkeersveiligheid. Vervoer over water is per tonkilometer veiliger dan over de weg.

•

Hoe groot de modal shift als gevolg van de investeringen is, is niet in het bestek van deze studie na te
gaan. Dit is afhankelijk van de specifieke situatie bij de vaarwegen: welk deel van de bestaande transportstromen kunnen gemakkelijk door de binnenvaart worden overgenomen? En welk deel hiervan zal daadwerkelijk overgaan op binnenvaart als gevolg van de investeringen? Vooral deze laatste vraag is moeilijk
te beantwoorden, zeker wanneer het gaat om de relatief kleine verbeteringen die in deze studie onderwerp
van onderzoek zijn.
Wel is duidelijk dat een relatief klein volume aan modal shift relatief grote baten (in guldens) kan genereren, die bovendien grotendeels ten gunste komen van de gehele maatschappij. In de gevoeligheidsanalyse
(zie §8.2) is met behulp van een algemene prijselasticiteit voor de binnenvaart een grove schatting gemaakt van de modal shift effecten, deze exercitie (alhoewel kan worden gediscussieerd over de betrouwbaarheid) laat aanzienlijke modal shift baten zien voor de projectvarianten.
6.3.2

Signaalwerking

Voor alle projecten geldt dat de investeringen een signaalwerking zullen hebben. Deze signaalwerking
heeft verschillende indirecte effecten:
Verbeteringen binnenvaartschepen
Investeringen in de binnenvaartvaarroutes lokken investeringen in binnenvaartschepen uit. Door het verbreden, uitdiepen en verlagen van drempels in de vaarweg wordt de bestaande schaalvergroting in de
binnenvaart geaccommodeerd. Wanneer de vaarwegen worden opgewaardeerd ontstaan betere mogelijkheden voor grotere schepen. Bij een grotere diepgang wordt het tevens economisch aantrekkelijker om
met coasters te varen, omdat deze dan dieper geladen kunnen worden. Naast het feit dat een ruimere
vaarweg schaalvergroting accommodeert, lokt dit ook de ontwikkeling van grootschaliger schepen uit.
Doordat een opgewaardeerde vaarweg bijdraagt aan een gunstige economische ontwikkeling van de binnenvaart, kan het innovatief vermogen van de binnenvaart toenemen. Denk hierbij aan de ontwikkeling
van zuiniger aandrijfsystemen, nieuwe laad- en lossystemen en aanpassingsmogelijkheden van laadruimten. Door de schaalvergroting en andere verbeteringen van de schepen zullen de vervoerkosten en de
emissies per tonkm verder kunnen dalen. Op deze wijze leidt verbetering van de vaarweg tot verbetering
van vervoeraanbod van de binnenvaart, waardoor de binnenvaart een steeds beter alternatief voor het
wegvervoer wordt.

27

Hier staat weliswaar een verhoging van de onderhoudskosten van vaarweginfrastructuur tegenover, maar omdat
deze kleiner is, resulteert per saldo een positief effect.
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Verbetering dienstverlening binnenvaart
De toename van de capaciteit, de hogere gemiddelde snelheid en grotere betrouwbaarheid van de binnenvaart door verbetering van de vaarweg betekent dat de dienstverlening van de binnenvaart direct verbetert.
Ook indirect zal door innovatie van de binnenvaartschepen de dienstverlening verder verbeteren.
Investeren in faciliteiten aan de wal
Anticiperend op een opgewaardeerde vaarweg, de voortgaande verbetering van de binnenvaart en de
toenemende vraag naar transport over de vaarweg investeren lokale overheden en bedrijven in laad- en
losfaciliteiten. Denk hierbij aan het vernieuwen dan wel uitbreiden van havens, overslagvoorzieningen,
barge terminals, opslagfaciliteiten en de benodigde weg- of spoorinfrastructuur. De investeringen van
lokale partijen in faciliteiten aan de wal hangen vaak samen met investeringen in de vaarroute. Indien niet
geïnvesteerd wordt in de vaarroute, zullen investeringen in walfaciliteiten beduidend lager zijn dan in het
geval dat er wel in de vaarroute wordt geïnvesteerd.
Verbetering netwerk Nederland
Opwaardering van de vaarweg draagt bij aan de kwaliteit van het Nederlandse transportnetwerk, in het
bijzonder het netwerk van binnenvaartroutes. De vaarweg is een belangrijke regionale achterlandverbinding. Binnenlandse transportrelaties per binnenvaart zullen geïntensiveerd worden door opwaardering van
de vaarroute, waardoor de wegen ontlast worden. Verbetering van de vaarweg draagt bij aan de bereikbaarheid en dus de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven in het gebied, doordat vervoerders kunnen
beschikken over een steeds beter alternatief voor het wegvervoer.
Stimulering modal shift
Tenslotte kunnen ook logistieke organisatoren en verladers door de investeringen 'getriggerd' worden.
Als gevolg van de investeringen wordt het imago van de binnenvaart voor deze belangrijke spelers beter.
Zij zullen de binnenvaart beter op hun netvlies krijgen, wat de modal shift kan stimuleren.
Regionaal economische effecten
Hieronder worden de regionaal economische effecten per vaarweg gepresenteerd.
Meppel.
Naast de bovenstaande effecten zijn er overige regionaal economische effecten te verwachten van met
name het oplossen van de onbetrouwbaarheid. Hieronder valt bijvoorbeeld voorkomen van het wegtrekken van bedrijven (en bijbehorende werkgelegenheid) indien de projectvarianten niet worden uitgevoerd.
Uit gesprekken met partijen in de regio bleek de omvang van dit effect overigens mee te vallen. Omdat
vervoerders op een creatieve manier voor oplossingen voor het probleem zorgen, is er sprake van hogere
kosten voor de verladers, maar is het twijfelachtig of dit een reden is voor vertrek van het bedrijf uit Meppel. Bovendien zouden verhuizingen voornamelijk verdelingseffecten betreffen, omdat de bedrijven zich
in een andere regio zullen vestigen en waarschijnlijk ook gebruik blijven maken van de de binnenvaart als
transportmiddel. Wel zal het imago van het Meppelerdiep door de verbeteringen een positieve impuls
krijgen.
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Oss.
De verbeteringen aan het Burgemeester Delenkanaal zorgen voor uitstralingseffecten op de regionale
economie van Oss, waar de transportsector erg belangrijk is. Mede gezien de steeds grotere congestie op
het wegennet in de regio zal een impuls op het vaarwegnet in deze regio positieve effecten hebben. Oss
wordt bovendien door verschillende interviewpartners als meest kansrijke haven van Noord-Brabant gezien. De positie van de haven zal door de investeringen nog worden versterkt.
Bovendien kan tevens het tegenovergestelde gelden, wanneer op het Burgemeester Delenkanaal door het
uitblijven van investeringen niet met even grote schepen als op de Maas kan worden gevaren, kunnen
bedrijven op termijn hun locatie gaan heroverwegen.
Zaan.
Voor de Zaan zijn er met name regionaal economische effecten te verwachten van het bevaarbaar maken
voor dieper liggende (zwaarder beladen) schepen. Hieronder valt bijvoorbeeld voorkomen van het wegtrekken van bedrijven (en bijbehorende werkgelegenheid) indien de projectvarianten niet worden uitgevoerd. Uit gesprekken met partijen in de regio bleek dat het twijfelachtig was of de bestaande bedrijven de
beperkte huidige diepte van de vaarweg als reden zien om te vertrekken uit de Zaanstreek. Bovendien
zouden verhuizingen voornamelijk verdelingseffecten betreffen, omdat de bedrijven zich in een andere
regio zullen vestigen en waarschijnlijk ook gebruik blijven maken van de de binnenvaart als transportmiddel. Voor een aantal internationale bedrijven geldt dit evenwel niet, omdat deze bedrijven ook voor
een vestiging buiten Nederland kunnen kiezen. Bovendien moet worden voorkomen dat bedrijven in deze
regio terugvallen op vervoer over de weg, omdat het wegennet ten noorden van Amsterdam al onder zware druk staat.
Bij het uitvoeren van de investeringen zal hiernaast het imago van de Zaan een verbetering doormaken.
Hierdoor komt de binnenvaart als vervoersalternatief steeds beter in de gedachten van ondernemers.
6.3.3 Overige kwalitatieve baten
Naast de modal shiftbaten en de signaalwerking zullen zich verschillende andere kwalitatieve baten voordoen als gevolg van de investeringen. Voor Meppel en de Zaan zijn dit onder meer effecten op de wachttijden voor auto's voor open bruggen (dit is bij Meppel evenwel een negatieve bate), voor Oss en de Zaan
openstellingsbaten (door ruimere brug- en sluisopeningstijden). Onderstaand wordt per vaarweg de overige kwalitatieve baten besproken
Meppel
Wachttijden autoverkeer.
Er valt een grove inschatting te maken van de veranderingen in wachttijden voor het autoverkeer. De
betere bevaarbaarheid van de vaarweg resulteert in meer wachttijd voor auto's. Gedurende de 16 dagen
dat op dit moment grote schepen niet de sluis kunnen passeren ondervindt het autoverkeer ook geen hinder door openstaande bruggen. Op het moment dat de vaarweg gemiddeld 16 dagen meer per jaar geopend is, ondervindt ook het autoverkeer 16 dagen meer hinder. Bij de aanname dat er overdag gemiddeld
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ca. 80 meter auto's voor de brug komen te staan wanneer een schip van klasse IV en groter de sluis in
vaart en dat dit ca. 10 minuten duurt is een bedrag ca. fl 4.100 per jaar aan wachtkosten te verwachten in
2000. Opgehoogd met de middenprognose voor Meppel en contant gemaakt over een periode van 50 jaar
tegen 4 % jaar is dit een 'negatieve bate' van ca. fl. 165.000 (ca. 0,5% van de gemonetariseerde baten) 28 .
Bij de extra tijd dat de brug openstaat door additionele scheepspassages is een kanttekening te plaatsen.
Naar verwachting zullen de passages van kleine schepen bij stremmingen in de toekomst juist minder tijd
in beslag nemen. Wanneer de keersluis in gebruik is passeren deze schepen nu de kleine schutsluis, waarvan het gebruik per scheepspassage relatief veel wachttijd oplevert voor het autoverkeer. Deze lange
wachttijden worden veroorzaakt doordat de brug over de sluiskolk is geplaatst. De brug staat hierdoor niet
alleen open tijdens het invaren van de sluis, maar ook tijdens het schutten. Bij het gebruik van een nieuwe
grote schutsluis zal de kleine sluis niet langer worden gebruikt, waardoor de lange wachttijden bij de kleine sluis worden verruild voor kortere wachttijden bij de grote sluis. De relatieve omvang van deze afname
van wachttijden voor het autoverkeer is echter niet bekend, zodat een kwantitatieve inschatting van dit
effect op dit moment niet mogelijk is.
Veiligheid.
De huidige dimensionering van het Meppelerdiep is krap voor een klasse V vaarweg. Doordat in variant 2
de vaarweg wordt verbreed, wordt de veiligheid voor de scheepvaart in het Meppelerdiep vergroot.
Oss
Openstellingsbaten.
Het op afstand bedienen van de sluis en de brug maakt een ruimere openstelling mogelijk. Tegelijkertijd
kan de personele inzet in Oss worden teruggebracht. De ruimere openstelling betekent dat er ook op zondagen onbelemmerd kan worden gevaren. Deze ruimere openstelling zorgt met name voor een grotere
flexibiliteit in het gebruik van de vaarweg. De waarde van deze flexibiliteit is moeilijk in te schatten. Deze
baten zijn dan ook niet gekwantificeerd of gemonetariseerd.
Veiligheidseffecten.
In de huidige configuratie van het Burgemeester Delenkanaal is er een aantal krappe bochten. Hierdoor
lopen grotere schepen (ook drielaagscontainervaart) bij harde wind het risico tegen de kant te worden
geblazen. Door de uitvoering van de projectvarianten hebben schepen minder last van de wind en wordt
de veiligheid van het kanaal vergroot.
Zaan
Openstellingsbaten.
In variant 2 is er sprake van een verruiming van de brug- en sluisbediening waardoor ook op zondag onbelemmerd kan worden gevaren. Schepen kunnen hierdoor efficiënter worden ingezet. Er is een aantal
bedrijven aan de Zaan die continudiensten draaien en gebruik maken van de vaarweg. Voor deze bedrij-

28 Zie bijlage 1 voor een berekening.
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ven is de verruiming met name interessant. Op de middellange termijn zullen naar verwachting enkele
schepen op zondag gebruik maken van de openstelling.
Wachttijden autoverkeer.
Er valt een grove inschatting te maken van de veranderingen in wachttijden voor het autoverkeer. De
schatting is dat er overdag regelmatig 100 a 200 meter auto's voor de brug van het sluiscomplex staan te
wachten. Een indicatie van de bandbreedte van het kostenvoordeel dat wordt behaald bij een kortere openingsduur van de brug van 1 a 2 minuten voor schepen vanaf klasse IV bedraagt contant gemaakt over een
periode van 50 jaar tussen de 642.000 (1 minuut) en 1.285.000 (2 minuten) 2 9 . Dit komt neer op ca. 1,5%
tot 5% van de gemonetariseerde baten.
Veiligheidseffecten.
Door de verbreding van de sluis en een aantal bruggen, wordt het manoeuvreren door de kunstwerken
vergemakkelijkt. Dit vergroot de veiligheid op de vaarweg. Anderzijds kan nu sneller door de sluis en
bruggen worden gevaren, wat de veiligheid weer voor een deel kan doen afnemen.

2

^ Zie bijlage 1 voor een berekening.
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7 Confrontatie kosten en baten
In dit hoofdstuk worden de kosten met de geschatte gekwantificeerde baten geconfronteerd, waarbij de
kostendekkingsgraad van de projectvarianten voor de verschillende scenario's is berekend. De kostendekkingsgraad per projectvariant is berekend door de totale baten door de totale kosten te delen. In figuur 7.1
zijn de kostendekkingsgraden voor de projectvarianten in drie scenario's in staafdiagrammen weergegeven. Bij het interpreteren van de kostendekkingsgraden moet goed worden bedacht dat de projecten zich
nog in de verkenningenfase bevinden, zodat nog geen volledige informatie over alle kosten en baten beschikbaar is. Bij het schatten van de baten is hierom met een aantal aannames gewerkt. De resultaten van
deze confrontatie dienen dan ook met een zekere voorzichtigheid te worden beschouwd, bovendien zijn er
tevens kwalitatieve baten van belang.
Figuur 7.1: Dekkingsgraden projecten
Dekkingsgraad (Baten/Kosten-verhouding)
per projectvariant in 3 scenario's
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Uit de rentabiliteitsvergelijking van de verschillende projectvarianten blijkt variant 1 van Oss het hoogste
financiële rendement (dekkingsgraad 120% in het middenscenario) te genereren. Met variant 1 wordt al
met een betrekkelijk kleine investering voor aanzienlijke baten gezorgd. Deze variant heeft dan ook vergeleken met alle andere projectvarianten het in kosten verreweg kleinste investeringspakket. Bij variant 2,
waarbij tevens de sluis bij Macharen wordt aangepast, is de kosten-batenverhouding minder gunstig. De
extra baten van deze investering in de sluis zijn ten opzichte van de extra kosten dus gering.
Projectvariant 1 van Meppel heeft, met een kostendekkingsgraad van 89% in het middenscenario, eveneens een relatief gunstige kosten-batenverhouding. De kostendekkingsgraad van projectvariant 2 (53% in
het middenscenario) is echter een stuk lager. Dit komt, evenals bij Oss, doordat de extra baten als gevolg
van de extra investeringen in variant 2 (een nieuwe schutsluis i.p.v. een tweede keersluis en de oeveraanpassing) beperkt zijn.
De varianten van de Zaan laten in beide gevallen een lage kostendekkingsgraad zien. De dekkingsgraden
van variant 1 en variant 2 zijn in het middenscenario resp. 29% en 23%. Hierbij zijn bovendien de kosten
van de sluisstremming van 5 maanden in variant 1, waarbij de sluis tot 14 m wordt verbreed, niet meege-
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rekend. Het is eveneens de vraag of het daadwerkelijk mogelijk is voor de bedrijven om hun aanvoer via
een alternatieve route te vervoeren voor deze lange termijn.
De lage dekkingsgraad van de projectvarianten van de Zaan komt met name doordat in beide varianten
veel aanpassingen nodig zijn om baten te kunnen realiseren. Het heeft bijvoorbeeld geen effect wanneer
een sluisdrempel wordt verlaagd als de vaarweg niet wordt gebaggerd tot dezelfde diepte. De bijdrage die
van het rijk wordt gevraagd in het totale investeringspakket blijft evenwel beperkt tot de financiering van
het sluiscomplex. Dit verandert echter het feit niet dat alle kosten van een projectvariant moeten worden
meegenomen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Voor alle projecten geldt dat de 'beperkte' projectvariant beter uit de bus komt dan de uitgebreide variant.
Dit betekent dat de 'extra' investeringen van de uitgebreide variant minder rendabel zijn dan de investeringen van de 'beperkte' variant.
Om de kosten-batenverhouding voor de Zaan te verbeteren zou een 'optimaal pakket' van investeringen
samengesteld kunnen worden. De Zaan zou met een ander investeringspakket een gunstigere dekkingsgraad kunnen laten zien. Vanwege de lange stremmingsduur bij de verbouwing van de sluis in variant 1,
zal waarschijnlijk een pakket met in ieder geval de sluisaanpassing van variant 2 opportuun zijn. Bovendien is het de vraag of wel alle in de verkenning aan het project toegerekende kosten (volledig) aan het
project moeten worden toegeschreven. Bij veel bruggen is binnen afzienbare termijn renovatie voorzien,
waardoor wellicht volstaan zou kunnen worden met het meerekenen van bijvoorbeeld de meerkosten van
verbreding.
Het bovenstaande financiële plaatje vertelt niet het hele verhaal. Naast de gekwantificeerde baten zijn
immers ook de kwalitatieve baten van belang, die niet in de financiële rentabiliteitsvergelijking kunnen
worden opgenomen. Voor de besluitvorming over het doorgaan van projecten naar de planstudiefase zal
aan de kwalitatieve baten dan ook speciaal aandacht moeten worden geschonken. Belangrijke kwalitatieve
baten zijn de mogelijke modal shift baten en signaleringseffecten van de investeringen in de vaarwegen.
Met name de modal shift baten kunnen voor ieder project omvangrijk zijn. Een ruwe inschatting van deze
baten (§ 8.2) laat echter zien dat er geen verschil in prioritering voor de drie projecten ontstaat. Voor de
Zaan geldt dat de wachttijd verkorting voor het wegverkeer en openstellingsbaten (variant 2) baten genereren. Voor het Meppelerdiep nemen de wachttijden voor het wegverkeer als gevolg van de investering
echter toe (negatieve bate) 30 . Bij Oss kunnen in de toekomst openstellingsbaten worden verwacht.

30

Feitelijk is sprake van een tegengesteld effect. Enerzijds nemen de wachttijden toe door doordat het aantal
scheepspassages in totaal toeneemt. Anderzijds hoeft de kleine sluis, waarvoor relatief lange openingstijden gelden,
niet meer gebruikt te worden. De omvang van het laatste effect is echter niet bekend.
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8 Gevoeligheidsanalyse
De aannames die worden gebruikt als input voor de berekening van de baten kunnen een grote invloed
hebben op de hoogte van de baten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevoeligheid van de uitkomsten
(baten) op variaties in de aannames voor een aantal variabelen. Een aantal van de onderstaande variabelen
is tijdens de gevoeligheidsanalyseworkshop naar voren gekomen. De overige zijn door Decisio zelf toegevoegd, aan de hand van de gebruikte variabelen in het rekenmodel. Per variant van de gevoeligheidsanalyse doen we uitspraak over de impact op de baten en het realiteitsgehalte. Aan de gevolgen van het meenemen van eventuele modal-shifteffecten bij de baten hebben we een speciale paragraaf (§8.2) gewijd,
omdat dit onderdeel niet in de format voor de overige getoetste aannames past.

8.1

Gevoeligheidsanalyse aannames

Prognoses
Voor het berekenen van de baten zijn, naast het basisvolume dat over de vaarweg wordt vervoerd, met
name de groeiprognoses van belang. Deze groeiprognoses zijn echter met veel onzekerheden omgeven op
de lange termijn (50 jaar).
Om inzicht in de impact van de groeiprognoses op de totale baten te krijgen, is als variant in de gevoeligheidsanalyse voor alle vaarwegen een uniform groeipercentage gehanteerd. Hiervoor is het groeipercentage van de Zaan gebruikt. Door het hanteren van dit uniforme groeipercentage voor alle vaarwegen ontstond voor Meppel en Oss een daling van de contante waarde van de baten van ca. 30%. Het realiteitsgehalte van uniforme prognoses lijkt echter gering, omdat er niet vanuit kan worden gegaan dat de uitgifte
van natte bedrijventerreinen in Oss en in Meppel geen substantiële effecten op het vervoerde tonnage
genereert.
De conclusie is dat 'tastbare' regionale verschillen op de korte termijn moeten worden meegenomen. De
impact van de geprognosticeerde transportvolumes is dus relatief groot, echter als realistische prognoses
worden gebruikt blijft het effect klein.
Vlootmix
Omdat de vaartijdbaten en de efficiencyvoordelen zich met name voordoen in de categorie klasse Va
schepen, is de prognose voor de vlootmix van belang voor de hoogte van de baten van een projectvariant.
Voor de drie vaarwegen zijn verschillende vlootmixprognoses opgesteld.
Een gevoeligheidsanalyse waarbij voor de verschillende vaarwegen een uniforme vlootmixprognose wordt
gebruikt, geeft inzicht in de impact van de variabele op de totale uitkomsten. We hebben in de analyse de
vlootmix van Oss gehanteerd, waarbij bij de Zaan nog het oorspronkelijk geprognosticeerde aandeel
coasters is toegevoegd. Omdat in de Zaan de huidige geprognosticeerde vlootmix uit relatief weinig klasse
Va schepen bestaat, worden de baten voor de projectvarianten van de Zaan bij een uniforme vlootmixprognose enigszins hoger (variant 1: 18% en variant 2: 10%). Op de baten voor het Meppelerdiep heeft
het hanteren van relatieve vlootmix van Oss per saldo geen effect.
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Het realiteitsgehalte van het hanteren van uniforme vlootmixprognoses is moeilijk in te schatten. Doordat
vlootmixprognoses per vaarweg door verschillende organisaties zijn opgesteld, kan niet makkelijk worden
bepaald of wellicht voor de ene vaarweg de toekomstige schaalvergroting is overschat en voor een andere
is onderschat. Omdat we in de verkenningfase moeten 'roeien met de riemen die we hebben' lijken echter
de gespecificeerde vlootmixen de beste keuze. Dat er op de vaarweg met het hoogste volume (Zaan) met
relatief kleine schepen wordt gevaren is echter opvallend. Wellicht is een gedeelte doorgaande vaart naar
het Noord-Hollands Kanaal.
Kosten vervoer over weg
Voor de kosten per tonkilometer voor verschillende modaliteiten (binnenvaart en weg), zijn verschillende
bronnen beschikbaar, die sterk afwijkende waarden laten zien. In de basisberekeningen zijn we uitgegaan
van de kostengegevens voor de binnenvaart van NEA. De kosten voor wegvervoer is een inschatting van
Decisio (o.b.v. interviews).
Om de invloed van de hoogte van de vervoerskosten op de gemonetariseerde baten te meten, is eerst een
test uitgevoerd waarbij met hogere kosten voor zwaar wegverkeer wordt gerekend (18 cent per tonkilometer (gebruikt door Knight Wendling in de Betuweroutestudie) in plaats van 5 cent). Omdat de baten van
Meppel met name uit het vermijden van extra kosten door vervoer over de weg bestaan, stijgen de betrouwbaarheidsbaten bij hogere kosten voor het wegvervoer sterk (variant 1; 152% en variant 2; 148%).
De impact van de gehanteerde kosten voor wegvervoer is dus groot.
Doordat de nu gehanteerde 18 cent per tonkilometer een gemiddelde is van kosten voor zwaar wegvervoer, lijkt dit een overschatting van de kosten van het vervoer van vracht die anders per binnenvaartschip
zou gaan (over het algemeen goederen met een hoog soortelijk gewicht en containers). Inschattingen van
interviewpartners (vertegenwoordigers van de containeroverslagbedrijven) liggen dicht bij 5 cent (5 cent
tot 6,5 cent). Dit betekent dat het realiteitsgehalte van de variant waarbij 18 cent per tonkilometer wordt
gehanteerd voor de betrokken bedrijven laag is. Voor het berekenen van de baten moeten immers de werkelijk door de containeroverslagbedrijven gemaakte kosten zoveel mogelijk als uitgangspunt dienen.
Kosten vervoer over water
In de gevoeligheidstest voor de kosten van de scheepvaart hebben we dit keer de kosten van de scheepvaart opgehoogd naar de door CE gebruikte waarde 31 . De impact op de baten is als volgt: in Oss nemen
hierdoor in variant 2 met 48% toe 32 . In variant 1 van de Zaan stijgen de baten in deze test met 76% en in
variant 2 met 77%. Dit komt omdat de efficiencyvoordelen van grotere schepen bij hogere scheepskosten
toenemen.

31

De gemiddelde kosten van CE zijn toegepast op klasse III scheepvaart, wat resulteert in een factor 1,9 verschil.
Voor alle scheepvaartklassen zijn vervolgens de kosten van NEA vermenigvuldigd met 1,9.
32
In variant 1 wordt met een vast bedrag voor verschil in kosten tussen drie- en vierlaagscontainervaart gerekend
(bron: Osse Overslag Centrale), waarvan de hoogte in deze analyse niet wordt gevarieerd.
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Het realiteitsgehalte van hogere gehanteerde scheepskosten lijkt laag. Door de jarenlange ervaring van
NEA met studies naar vervoerkosten, lijkt NEA de beste bron voor de scheepskosten.
Waardering emissies
De betrouwbaarheidsbaten bestaan voor een deel uit de waardering van vermeden extra emissies van
vervangend vervoer over de weg bij een gesloten keersluis. De hoogte van de waardering van emissies
staat echter ter discussie. Als test hebben we de waardering van emissies (CO2 en NOx) gehalveerd. Dit
heeft voor de baten van Meppel in beide varianten een verlaging van de contante waarde van de baten van
8%. Over het realiteitsgehalte van de halvering is weinig te zeggen, een verhoging van de waardering van
emissies is eveneens denkbaar. Hiernaast is tevens een discussie gaande of vervoer over water inderdaad
schoner is dan vervoer over de weg. De door Decisio gebruikte gegevens gaan er vanuit dat vervoer over
water per tonkilometer minder emissies oplevert. De impact van deze exercitie is eveneens laag.
Discontovoet en termijn batentoerekening
Het hanteren van een andere discontovoet heeft voor alle projecten hetzelfde effect, bij een verhoging van
de discontovoet naar 6%, ontstaat een daling van de contante waarde van de baten voor alle vaarwegen en
projectvarianten van 28%. Voor het toerekenen van baten over een kortere termijn geldt eveneens dat alle
projecten op dezelfde wijze worden beïnvloedt. Bij een termijn van 30 jaar in plaats van 50, zijn de contante waarden van de baten voor alle vaarwegen 24% lager. Voor de projecten zijn deze verschillen in de
berekening niet onderscheidend.
Conclusie
In de onderstaande tabel is voor iedere bovenstaande variabele een inschatting gegeven van impact en
realiteitsgehalte.
Tabel 8.1: Impact en realiteitsgehalte van alternatieve aannames
Variabele

Impact

Prognoses
Vlootmix
Kosten wegvervoer
Kosten watervervoer
Waardering emissies
Discontovoet
Termijn batentoerekening

Groot
Redelijk
Groot
Redelijk
Beperkt
Redelijk
Redelijk

Realiteitsgehalte alternatieve aannames
Beperkt
Onbekend
Beperkt
Beperkt
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Effect op rendement projecten
Meppel en Oss daling baten ca. 30%
Baten Zaan stijgen (18% var.1,10% var.2)
Baten Meppel stijgen sterk (ca. 150%)
Baten Oss en Zaan stijgen fors (ca. 50% en 76%)
Daling baten Meppel 8%, verder geen effect
Geen onderscheid tussen projecten
Geen onderscheid tussen projecten

De conclusie die uit het bovenstaande kan worden getrokken is dat er enige onzekerheid bestaat ten aanzien van de aannames, maar dat er geen aanwijzingen zijn dat de aannames ver van de werkelijkheid af
liggen. Het verschil tussen de werkelijke waarde en de aanname zal niet zo groot zijn dat dit voor verschuivingen in de rangorde van de projecten zorgt, wanneer de kostendekkingsgraad wordt beschouwd.
Het kan echter wel voor kleine verschillen in de kostendekkingsgraad per projectvariant zorgen.

Vprpcliikende knstcn-halpnannlvsp van drie vaarwepen

51

8.2

Modal shift effect en prijselasticiteit

Modal shift effecten kunnen bij aanzienlijke aanpassingen aan vaarwegen zeer omvangrijk zijn. Het is
echter moeilijk om deze effecten 'hard' te maken. In deze paragraaf berekenen we de effecten van modal
shift met behulp van de prijselasticiteit van de binnenvaart. In de eerste subparagraaf gaan we hiertoe in
op de gebruikte aannames en rekenregels, waarna we in de tweede subparagraaf de daadwerkelijke omvang van de effecten berekenen voor de drie vaarwegen.
8.2.1 Inleiding berekening modal shift
Een manier om de effecten van modal shift te berekenen is met behulp van prijselasticiteiten. De prijselasticiteit van binnenvaart geeft aan met hoeveel procent het vervoerd volume over water verandert als de
prijs van vervoer over water met 1 procent verandert. Doordat de projectvarianten voor kostendalingen
(en potentiële prijsdalingen) van binnenvaart over de desbetreffende vaarweg zorgen, kan met behulp van
de prijselasticiteit (voor modal shift) van binnenvaart worden berekend hoeveel tonnen van de weg overgaan naar de binnenvaart. Er is echter weinig bekend over dergelijke elasticiteiten, in slechts één onderzoek (NEI 1993) is een waarde geschat voor deze elasticiteit (Ebb=-0,50). Deze elasticiteit is niet regionaal verbijzonderd, alhoewel dit vanwege de grote invloed van regionale factoren op de elasticiteit wel te
prefereren zou zijn geweest. Omdat het niet mogelijk is de elasticiteit zelf aan te passen aan de regionale
situatie is voor ieder project de elasticiteit van -0,50 gebruikt. -0,5 lijkt echter een grote waarde voor een
dergelijke elasticiteit.
Bij de berekening van de baten is er van uit gegaan dat de modal shift plaats vindt in het jaar dat de werkzaamheden zijn afgerond (2010), de effecten van deze eenmalige modal shift doen zich evenwel gedurende de gehele periode (2010-2060) voor. De in §8.2.2 berekende baten zijn voor het jaar 2000, omdat 2000
als basisjaar geldt (de baten van 2000-2009 worden niet meegenomen in de berekening van de effecten,
omdat ze zich niet daadwerkelijk voordoen).
8.2.2 Berekening modal shift
Modal shiftbaten zijn uit te splitsen in:
• Een besparing in de transportkosten;
• Een daling van de onderhoudskosten van de weginfrastructuur;
• Een daling van de emissie van schadelijke stoffen.
Een vierde effect betreft de vrijkomende wegcapaciteit als gevolg van de modal shift. Deze capaciteit
biedt ruimte voor ander vervoer en verlaagt de kosten van bestaand vervoer. Omdat de baten hiervan
moeilijk 'hard' zijn te maken zijn deze niet meegenomen bij de berekening van de modal shift baten.
Tenslotte noemen we de toename van verkeersveiligheid als gevolg van modal shift. Aangezien vervoer
over water veiliger is dan over de weg, neemt de veiligheid toe. We kwantificeren dit effect evenwel niet.
Kostendaling binnenvaart
De kostendaling (en potentiële prijsdaling) die voor de drie projecten ontstaat door het uitvoeren van de
projectvarianten is gelijk verondersteld aan de berekende baten van de project variant (omdat de knelpun-

Vergelijkende kosten-batenanalyse van drie vaarwegen

52

ten verdwijnen, wordt vervoer over water goedkoper). In tabel 8.2 staan de op deze wijze berekende kostendalingen weergegeven.
Tabel 8.2: Kostendalingen
Projectvariant 1
Proiectvariant 2

Meppelerdiep
-9%
-9%

Burg. Delenkanaal
-5%
-12%

Zaan
-11%
-16%

Tonnage modal shift
Met behulp van de bovenstaande kostendalingen, de elasticiteit (-0,50) en het totaal vervoerde tonnage
over de vaarweg kan het tonnage modal shift per vaarweg worden berekend. In formulevorm:

tonnage modal shift = kostendaling * elasticiteit * vervoerd tonnage

De uitkomst van deze rekensom is voor de drie projecten gegeven in de eersterijvan tabel 8.3.
Besparing transportkosten voor verlader
Omdat vervoer over water goedkoper is dan vervoer over de weg, ontstaan er baten door de overheveling
van vervoer van weg naar water. De besparing die per vaarweg wordt behaald is het product van het volume van modal shift (overgeheveld tonnage), transportafstand en gemiddeld kostenverschil:

besparing vervoerskosten = volume modal shift * transportafstand * gemiddeld kostenverschil

Dit levert voor de projectvarianten de volgende baten op (tabel 8.3):
Tabel 8.3: Besparing vervoerskosten

Volume modal shift (ton)
Transportafstand (km)
Gemiddeld kostenverschil
Besparing transportkosten
Bron: Decisio, KBA Maasroute

Meppelerdiep
Variant 2
Variant 1
89.000
87.000
200
fl. 0,03
fl. 521.000 fl. 534.000

Burg. Delenkanaal
Variant 2
Variant 1
101.000
41.000
130
fl. 0,03
fl. 162.000
fl. 392.000

Zaan
Variant 1
254.000
70
fl. 0,03
fl. 532.000

Variant 2
384.000

fl. 807.000

Besparing onderhoudskosten weginfrastructuur
Doordat minder vrachtwagens van de weginfrastructuur gebruik maken, slijten de wegen minder hard en
wordt het variabel onderhoud aan de wegen minder. Als input voor de berekening van de baten als gevolg
van de besparing zijn de volgende aannames gebruikt (tabel 8.4).
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Tabel 8.4: Besparing onderhoudskosten weginfrastructuur
Kosten wegcapaciteit
Omvang
Meppelerdiep
Burg. Delenkanaal
Zaan
Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2
Kosten autosnelweg (in guldens per kilofl. 29 min
meter)
Transportafstand (km)
130
200
70
Jaarlijkse onderhoudskosten (als percentage 1,5
van de investering)
Onderhoudskosten per jaar
1,5%*29 mln*transportafstand
Wegcapaciteit per jaar
Capaciteit per dag (in PAE)
Aantal dagen per jaar (alleen werkdagen)
Capaciteit per jaar (in PAE)

65.000
300
19,5 min

Besparing wegvervoer
Tonnage modal shift
Capaciteit vrachtauto's (tonnen)
Aantal vrachtauto's
Aantal PAE per vrachtauto
Besparing wegvervoer in PAE

87.000
9,0
10.000
2
19.000

Besparing onderhoudskosten
Percentage vrijkomende capaciteit per jaar
Besparing
Bron: Decisio, KBA Maasroute

0,10
fl 86.000

|| 89.000

141.000

|| 101.000

1 254.000 1 384.000

|| 10.000

|5.000

| 11.000

|28.OOO

144.000

| 20.000

19.000

|| 22.000

| 56.000

| 85.000

0,10
f188.000

0,05
f127.000

0,11
f165.000

0,29
fl 88.000

0,44
fl 133.000

Besparing als gevolg van emissiereductie
Een overheveling van transport van weg naar water zorgt tevens voor baten op het gebied van emissiereductie. Het betreft hier de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en koolstofdioxide (CO2). Stikstofoxiden zijn
verantwoordelijk voor de verzuring van de atmosfeer, terwijl koolstofdioxide leidt tot het optreden van
het broeikaseffect. In tabel 8.5 wordt de berekening van baten als gevolg van emissiereductie gegeven.
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Tabel 8.5: Baten als gevolg van emissiereductie
Meppelerdie p
Variant 1
Variant 2
17.373.000
17.790.000

Burg. Delenkanaal
Variant 1
Variant 2
5.386.000
13.080.000

Omvang modal shift
(tonkm)
Besparing emissie NOx
0,569
(gram per tonkm)
Besparing emissie CO2
83,8
(gram per tonkm)
NOx: 10
Reductie uitstoot (in tonNOx: 10
NOx: 3
NOx: 7
COz: 1096
nen)
CO2: 1456
CO2: 451
CO 2 :1490
fl 100 per ton voor CO2, fl 10.000 per ton voor NOx
Kosten emissie
Totale besparing
fl 31.000
fl 74.000
NOx
fl 99.000
fl 101.000
fl 146.000
fl 149.000
fl 45.000
fl 110.000
CO2
Bron: Decisio KBA Maasroute

Zaan
Variant 1
17.747.000

Variant 2
26.896.000

NOx: 10
CO2: 1487

NOx: 15
CO2: 2254

fl 101.000
fl 149.000

fl 153.000
fl 225.000

Totale baten modal shift
De optelsom van de verschillende modal shift baten per projectvariant voor het middenscenario is gegeven in tabel 8.6. In deze tabel is zichtbaar dat de modal shiftbaten erg omvangrijk zijn, zelfs groter dan de
initieel berekende baten die als basis gelden voor de kostendaling. De kostendekkingsgraad van de projectvarianten, waarbij de modal shift baten zijn toegevoegd aan de initiële baten is dan ook aanzienlijk
hoger voor alle drie projecten (figuur 8.1).
Tabel 8.6 Totale baten projectvarianten incl. modal shift in middenscenario
Meppel
projectvariant 1
fl 1.508.211

projectvariant 2
fl 1.544.000

Oss
projectvariant 1
fl 472.000

projectvariant 2
fl 1.146.000

Zaan
projectvariant 1
fl 1.572.000

projectvariant 2
fl 2.382.000

Figuur 8.1 Dekkingsgraad projectvarianten incl. modal shift baten
Dekkingsgraad (Baten/Kosten-verhouding)
incl modal shift per projectvariant in 3 scenario's
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Conclusies modal shift
De modal shift baten voor de drie projecten, die met behulp van de prijselasticiteit van de binnenvaart zijn
berekend, zijn vrij omvangrijk. De baten zijn zelfs groter dan de initieel berekende baten op basis waarvan de modal shift is bepaald. Daar echter de basis voor de modal shift, de elasticiteit, erg hoog (in vergelijking met andere prijselasticiteiten) lijkt en niet regionaal verbijzonderd is, is ons inziens de betrouwbaarheid van de berekende modal shift baten gering. De grote omvang van de modal shift baten maken
wèl duidelijk dat ook bij een kleiner veronderstelde elasticiteit, de baten niet gering zullen zijn. Om een
enigszins betrouwbare inschatting van de modal shift baten te kunnen geven zal evenwel een uitgebreid
onderzoek nodig zijn.
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9 Conclusies en aanbevelingen
In de voorgaande hoofdstukken is een analyse gemaakt van de kosten en baten van de verschillende projectvarianten die voor het Meppelerdiep, het Burgemeester Delenkanaal en de Zaan zijn opgesteld. In dit
hoofdstuk formuleren we de conclusies die op basis van de analyse te trekken zijn.
De rendementscijfers die zijn opgesteld in hoofdstuk zeven maken duidelijk dat projectvariant 1 van Oss
op basis van de gekwantificeerde baten het meest rendabele project is. Dit is tevens het enige project
waarvoor geldt dat de baten, op basis van het middenscenario, naar verwachting groter zijn dan de kosten
(dekkingsgraad 1,2). Bij dit project wordt met een relatief lage investering reeds aanzienlijke baten behaald, doordat vierlaagscontainervaart en sneller varen hierbij tot de mogelijkheden behoort. Projectvariant 1 van het Meppelerdiep laat eveneens een redelijke kostendekkingsgraad zien, de betrouwbaarheidsbaten die met de aanpassing worden behaald wegen redelijk op tegen de kosten (dekkingsgraad 0,89 in het
middenscenario). De projectvarianten van de Zaan hebben een lagere kostendekkingsgraad (0,29 in projectvariant 1, 0,23 in projectvariant 2, middenscenario). De lage kostendekkingsgraad van de projectvarianten van de Zaan wordt met name veroorzaakt door de vele benodigde aanpassingen in het traject in
beide varianten. Bij projectvariant 2 moeten bijvoorbeeld vrijwel alle bruggen worden aangepakt.
Voor alle varianten geldt dat de 'beperkte' projectvariant beter uit de bus komt dan de uitgebreide variant.
Dit betekent dat de 'extra' investeringen van de uitgebreide variant minder rendabel zijn dan de investeringen van de 'beperkte' variant. Bij het beschouwen van de rendementscijfers wijzen we erop dat de
projecten zich in de verkenningenfase bevinden, zodat de resultaten met marges geïnterpreteerd dienen te
worden.
Voor alle vaarwegen geldt dat tevens kwalitatieve effecten kunnen worden verwacht als gevolg van de
opwaardering. Enkel aandacht schenken aan de kwantitatieve baten geeft een te beperkt beeld van het
totaal aan effecten dat zich voordoet bij de uitvoering van de projecten. Het is echter moeilijk aan te geven hoe de relatieve omvang van de kwalitatieve effecten zich voor de drie projecten verhoudt. Een inschatting op basis van vervoerd volume duidt op relatief grote kwalitatieve effecten voor de Zaan. Een
indicatieve inschatting van de lastig te kwantificeren baten voor reductie van de wachttijden voor het
autoverkeer wijzen tevens op additionele baten voor de Zaan (en lijken voor negatieve baten te zorgen
voor Meppel).
Door de uitvoering van de projectvarianten kunnen zich bovendien modal shift effecten voordoen. De
omvang van de modal shift effecten is echter met veel onzekerheden omgeven. Bovendien leiden de investeringen in 'lokale vaarwegen' hooguit tot lokale modal shift effecten waarvoor geen harde gegevens
beschikbaar zijn. We hebben modal shift effecten dan ook niet kunnen kwantificeren. Om toch een indicatie van mogelijke modal shift effecten te kunnen geven is bij de gevoeligheidsanalyse een kwantitatieve
inschatting gemaakt op basis van de prijselasticiteit van de binnenvaart. Hieruit blijkt dat de effecten omvangrijk kunnen zijn, maar met behulp van de gehanteerde (vrij onbetrouwbare) modal shift elasticiteit
niet voor een andere prioritering in de projectvarianten zorgen.
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Voor de Zaan, die als enige project te maken heeft met een vrij lage kostendekkingsgraad voor beide
projectvarianten is het ontwikkelen van een meer 'optimale' variant aan te raden. Het zoeken naar het
grootste knelpunt en het vervolgens faseren van het project kan een veel gunstiger beeld van het project
opleveren. Ook het toerekenen van kosten aan het project kan zorgvuldiger. Voor veel bruggen geldt
bijvoorbeeld dat ze zonder meer binnen afzienbare tijd gerenoveerd worden. Er zou volstaan kunnen
worden met alleen de meerkosten van verbreding aan het project toe te rekenen, wanneer een dergelijke
uitsplitsing van kosten beschikbaar is.
Een andere aanbeveling is om de schatting van de kosten en baten nauw af te stemmen, zodat appels niet
met peren worden vergeleken. Een goede manier om dit te doen is het laten participeren van de onderzoekers in de wederzijdse begeleidingsgroepen.
Een laatste aanbeveling is een grotere aandacht voor modal shift baten. Voor de baten van investeringen
in binnenvaartinfrastructuur zijn de modal shiftbaten belangrijk. Deze categorie baten kunnen een belangrijk deel uitmaken van de totale gemonetariseerde baten. Tegelijkertijd blijkt het kwantificeren van deze
baten, zeker als het gaat om relatief beperkte verbeteringen van de vaarweg, erg moeilijk. Er is hierover in
de Nederlandse literatuur zeer weinig bekend. Het schatten van een set modal shift elasticiteiten, per sector of per regio zou hierin zeer nuttig zijn.
Concluderend over het uitvoeren van een (vergelijkende) kosten-baten analyse in de verkenningenfase is
dat de KBA zijn beperkingen kent, maar zeker ook voordelen biedt in deze fase. Beperkingen schuilen
met name in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens. Ook bij de vergelijkbaarheid doen
zich problemen voor. Enerzijds wederom door de beperkte beschikbaarheid van gegevens, anderzijds
door de verschillende context en specifieke eigenschappen van de projecten. Daar staat tegenover dat een
maatschappelijke kosten-batenanalyse in de verkenningenfase een belangrijke signalerende werking kan
hebben. Knelpunten en effecten van de projecten en projectonderdelen kunnen zo al in een vroeg stadium
onderkend worden. Hierdoor kunnen risico's in de planstudie- en uitvoeringsfase wellicht verkleind worden.
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Interviewpartners
Meppelerdiep
Organisatie
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Gemeente Meppel
Gemeente Meppel
MCS (containeroverslag)
MCS (containeroverslag)

Persoon
Dhr. N.G. de Jong
Dhr. A.A. van Schie
Dhr. P.M. Stuurman
Dhr. G. van Wijhe
Mw. J. van Elderen
Dhr. N. Visser (telefonisch)
Dhr. D. Otter (telefonisch)

Oss
Organisatie
Rijkswaterstaat Noord-Brabant
Rijkswaterstaat Noord-Brabant
Rijkswaterstaat Noord-Brabant
Gemeente Oss
MCA
OOC
Havendienst

Persoon
Mw. A.F. Kusters
Dhr. L. Smit
Dhr. P. Gerits
Dhr. J. Luijpen
Dhr. B. Hilberts
Dhr. E. Noyen (telefonisch)
Dhr. Th. Janssen (telefonisch)

Zaan
Organisatie
Rijkswaterstaat Noord-Holland
Rijkswaterstaat Noord-Holland
Provincie Noord-Holland
Provincie Noord-Holland

Persoon
Dhr. R. Landkroon
Dhr. P. van der Molen
Dhr. M. Leuvenink
Dhr. C.H.M. Langeveld

Kamer van Koophandel

Mw. L. de Vries
Dhr. J. Cornelissen
Dhr. L. Dekker (telefonisch)
Dhr. Bakker (telefonisch)

Meneba
Schipper
Sluiswachter
Algemeen
Organisatie
Adviesdienst Verkeer en Vervoer van RWS

Persoon
Dhr. J. Francke
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Bijlage 1 Wachtkosten autoverkeer
Wanneer we uitgaan van een wachtrij enkel bestaande uit personenauto's en een gemiddelde bezetting van
1,5 personen per auto, kunnen we een indicatie verkrijgen van de wachtkosten per auto. Op basis van een
reistijdwaardering voor automobilisten gaan we uit van fl 24,78 per uur. De berekening is opgenomen in
tabeiBl.1.
Tabel Bl.1: berekening van de gemiddelde wachtkosten per auto
Bestuurder

Passagier Auto gemid-

Bron

deld
Value of time (fl/u) 1997
Correctie 2000 loonindex (3% per jaar)
Inzittenden per auto
Totaal waardering per auto (fl/u)

fl. 16,20
fl. 17,70

fl. 12,96
fl. 14,16

1

0,5

AW
CBS
CBS
24,78

In tabel BI.2 en BI.3 worden resp. de uitkomsten van deze exercitie voor Meppel en de Zaan gegeven.
Tabel BI.2: berekening verandering van de jaarlijkse wachtkosten Meppel (2000)
Gemiddelde lengte auto (incl) tussenruimte
5
Gemiddelde lengte wachtrij (verdeeld over beide zijden)
80
Aantal auto's
16
Reistijdwaardering auto per minuut
Wachttijd in minuten per brugopening kl IV en V bij schutsluis
Wachtkosten per auto per brugopening
Totaal wachtkosten per brugopening
Aantal brugopeningen per dag kl IV en V
Wachtkosten per dag
Dagen brug en sluis in werking

fl. 0,41
10 x
fl. 4,13

16

fl.4,13x
fl .66

2,7 x
fl. 181
16x

fl. 2.897
Wanneer de wachtkostentoename evenredig met de groei van het vervoer over de vaarweg wordt opgehoogd volgens het middenscenario en vervolgens contant wordt gemaakt tegen 4% over de periode 2010 2060 resulteert voor de Meppel een negatieve bate met een contante waarde van afgerond fl 165.000.
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Tabel BI.3: berekening verandering van de jaarlijkse wachtkosten Zaan (2000)
Gemiddelde lengte auto (incl tussenruimte)
Gemiddelde lengte wachtrij (totaal aan beide zijden)
Aantal auto's

5
100
20

Reistijdwaardering auto per minuut
Verandering wachttijd in minuten per brugopening kl IV en V

fl. 0,41
lx

Verandering wachtkosten per auto per brugopening

fl. 0,41

Totaal verschil wachtkosten per brugopening
Aantal brugopeningen per dag kl IV en V
Verschil wachtkosten per dag
Verschil wachtkosten per jaar (2000)

20

fl. 0,41 x
8,26
5,5 x
fl. 45
365 x
fl. 16.584

Wanneer de wachtkostenreductie van fl 16.584 evenredig met de groei van het vervoer over de vaarweg
wordt opgehoogd volgens het middenscenario en vervolgens contant wordt gemaakt tegen 4% over de
periode 2010 - 2060 resulteert voor de Zaan een bate met een contante waarde van afgerond fl 642.000.
Bij een reductie in wachttijd per opening van 2 minuten is deze bate fl 1.285.000.
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Bijlage 2 OEEI-effectenschema per vaarweg
De OEEI samenattingen zijn onderstaand per vaarweg ingevuld. Daar waar baten gemonetariseerd zijn,
zijn de contante waarden opgenomen. Voor de niet-gemonetariseerde baten zijn PM-posten opgenomen.
Tabel B2.1: OEEI samenvatting Meppelerdiep
Meppel
Baten
Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten
Totaal baten
Kosten
Tweede keersluis
Nieuwe schutsluis
Verbreding
Totaal kosten

Variant 1

Variant 2

fl26a47mln
flOmln
fl26a47mln

fl26a47mln
ca fl 1 min
fl27a48mln

f142 min

f142 min

f157 min
f115 min
f172 min

Saldo (baten-kosten)

fl-16è5mln

Kostendekkingsgraad

0,6 a 1,1

fl-45a
-24 min
0,4 a 0,7

PM posten
Modal shift baten:

+PM

+PM

PM
PM

PM
PM

Wachttijden wegverkeer
Overige effecten (veiligheid, werkgelegenheid, ruimtelijke en vervoerseconomische effecten)

Verpeliikcnde kny/en-hatenanalvye

van drie veia>-wcpe>-

Inschatting obv elasticiteit:
ca. fl 0,9 min op jaarbasis
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Tabel B 2.2: OEEI samenvatting Burg. Delenkanaal Oss
Oss
Baten
Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten
Efficiencybaten
Totaal baten

Variant 1

Variant 2

ca. fl 1 min
fl 7 a 13 min
fl 8 a 14 min

fl 0 a 2 min
ca. fl 1 min
fl 18 a 32 min
fll9a35mln

Kosten
Verhoging brug
Verruiming bochten
Automatisering bediening
Verlenging en tweekerend maken sluis
Totaal kosten

fllOmln

fl2mln
flörnln
fl2mln
f133 min
f143 mm

Saldo (baten-kosten)
kostendekkingsgraad

fl-2a4mln
0,8 a 1,4

fl-24a-8mln
0,4 a 0,8

fl2mln
flómln
fl2mln

PM posten
+PM
Modal shift baten:
-daling transportkosten
-milieu-effecten
-daling onderhoudskosten wegen
Overige effecten (veiligheid, werkgelePM
genheid, ruimtelijke en vervoerseconomische effecten)
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Inschatting obv elasticiteit:
op jaarbasis ca. fl 0,3 min (var 1) en
ca. fl 0,6 min (var 2)
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Tabel B 2.3: OEEI samenvatting Zaan
Zaan
Variant 1

Variant 2

Baten
Betrouwbaarheidsbaten
Vaartijdbaten
Efficiencybaten

fl3a5mln
fll6a29mln

fl 4 a 7 min
fl 25 a 45 min

Totaal baten

fll9a34mln

fl 29 a 52 min

Kosten
Aanpassing sluiscomplex
Verbreding bruggen
Baggeren vaarweg
Verruiming bediening

f157 min
f127 min
fl9mln

f164 min
f197 min
f120 min
PM

Totaal kosten

f193 min

fl 181 min
(excl.
bedieningsverruimin

Voornamelijk toe te schrijven aan
diepgang.

g)
Saldo (baten-kosten)
Kostendekkingsgraad
PM posten
Modal shift baten:
-daling transportkosten
-milieu-effecten
-daling onderhoudskosten wegen
Wachttijden wegverkeer

fl-74a-59
min
0,2 a 0,4

fl-152 a-129
min
0,2

+PM

+PM

Inschatting obv elasticiteit:
op jaarbasis ca 0,9 min (var 1) en
ca. 1,3 min (var 2)

+PM

+PM

Positief effect
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