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Managementsamenvatting
In het kader van de projectnota vaarwegverruiming Boven-Ijssel is een maatschappelijke
Kosten-BatenAnalyse (KBA) gemaakt. De KBA is verricht door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (SEO) in samenwerking met
Arcadis. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de opzet en resultaten van de KEA.
De KBA geeft alle maatschappelijke effecten weer die het gevolg zijn van de
vaarwegverruiming. De effecten worden zoveel mogelijk in geld uitgedrukt zodat ze
onderling vergelijkbaar zijn. De KBA is een integratiekader, net als een Integrale
Effectvergelijking. In een Integrale Effectvergeijking worden eveneens alle effecten
beschreven, echter zonder alle effecten naar geld om te zetten. Weliswaar is onderlinge
vergelijking daarbij moeilijker, maar daar staat tegenover dat besluitvormers hun eigen
gewichten kunnen toekennen aan de verschillende effecten. Beide vormen van
effectbeschrijving zijn op deze manier behulpzaam bij de besluitvorming.
De effecten van een KBA geven het verschil weer tussen een toekomstige situatie waarin het
project wordt uitgevoerd (projectalternatief) ten opzichte van een situatie zonder project
(referentie-alternatief). De keuze van het referentie-alternatief bepaalt daarmee de hoogte
van de kosten en baten van het projectalternatief. In het algemeen geldt dat een referentiealternatief het alternatief is waarbij met een minimale inspanning ernstige problemen
(bijvoorbeeld onveiligheid) worden vermeden en bestaand beleid (bijvoorbeeld handhaving
klasse Va vaarweg) wordt gehandhaafd.
Voor het project vaarwegverruiming Boven-Ijssel is gekozen voor een referentie-alternatief
waarbij de bakens in de loop van de tijd naar buiten worden verplaatst en waar niet extra
wordt gebaggerd. Hierdoor wordt gezorgd dat de veiligheidssituatie ongeveer gelijk blijft aan
de huidige maar neemt de (verbrede) vaargeul qua diepte af.
Tegenover het referentie-alternatief staan een vijftal projectaltemnatieven, te weten:
•

Benutting 2,5. Bij dit projectalternatief worden breedteknelpunten niet opgelost maar
wordt er wel zodanig gebaggerd dat een diepte van 2,5m bij OLR (Overeengekomen
Lage Rivierstand) ontstaat. Dit zorgt ervoor dat ruimte ontstaat voor een grotere
tonnage aan vervoer.

• Voor Benutting 2,8 geldt hetzelfde als voor benutting 2,5 met dien verstande dat
gebaggerd wordt tot een diepte van 2,8 m bij OLR zodat schepen nog zwaarder kunnen
worden beladen.
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In het Kosten 2,5-alternatief worden op vijf plaatsen langs de rivier breedteknelpunten
opgelost (op twee locaties vaargeulverbreding, op drie locaties bochtstraalvergroting).
Bovendien wordt zodanig gebaggerd dat een diepte van 2,5 m bij OLR wordt gecreëerd.
Voor het alternatief Scheepvaart 2,5 geldt evenals bij het Kosten-alternatief dat een
diepte van 2,5 m bij OLR wordt bereikt. Op vijf plaatsen langs de rivier worden
breedteknelpunten opgelost. Een aantal diepteknelpunten worden door middel van
oeverbelijning opgelost zodat op de lange termijn minder gebaggerd hoeft te worden.
Een variant op het Scheepvaartalternatief is het alternatief met bodemschermen.
Voor één diepteknelpunt wordt geen oeverbelijning toegepast maar worden
bodemschermen gebruikt. Hierbij moet in het begin iets meer worden gebaggerd.
Voor alle alternatieven (ook het referentie-alternatief) geldt dat klasse Va schepen zijn
toegestaan. Echter door variatie in de diepte van de vaargeul kan de benutting van deze (en
andere klasse) schepen verschillen. Verder wordt voor alle alternatieven (ook het referentiealternatief) een actieve inzet van boegschroef en marifoon verondersteld.
Zoals gezegd zijn de effecten van elk van deze projecten t.o.v. het referentie-alternatief in
kaart gebracht. We hebben daarbij de volgende effecten onderscheiden:
Directe effecten:

Investeringskosten

zoals

baggerwerk;

oeverbeijning;

vaargeulverbreding;

bochtstraalaanpassing en aanleg natuurvriendeijke oevers; s cheepvaartbegeleiding.
Onderhoudskosten zoals onderhoudsbaggerwerk; onderhoud aan oeverbeij ding,
vaargeul, bochtstraalaanpas sing, natuurvriendelijke oevers; scheepvaartbegeleiding.
Transportkostendalingen voor bestaand vervoer en structureel van aard (efficiencyeffect).
Transportkostendalingen

voor scheepvaartverkeer dat een andere route kiest

(routekeuze-effect).
Transportkostendalingen voor overkomend vervoer (modal-shift effect).
Tijdelijke transportkostenstijgingen voor bestaand verkeer: effecten als gevolg van
verstoringen tijdens uitvoering en onderhoud (baggeren; plaatsing bodemschermen).
Externe Effecten:

Milieu-effecten van transportveranderingen als gevolg van efficiënter vervoer, routeen vervoerwijzekeuze, in de vorm van uitstoot van gassen, geluidsoverlast en
verkeersveiligheid.
Overige effecten op milieu en ruimte, zoals landschap en natuur.
Invloed op de recreatievaart en op overige recreatieve voorzieningen.

In

Naast bovengenoemde effecten die als netto baat of kost kunnen worden gekenmerkt zijn er
zogenaamde

herverdelingseffecten.

Dit betreft onder meer de doorwerking van

transportkostenvoordelen naar de uiteindelijke consument.
Uit de KBA komen de volgende resultaten.
Tabel M.1

Overzicht effecten voor elk van de projectalternatieven uitgednakt m Netto
en in huidige prijzen (2003); scenario: NVVP-Ref
Contante Waarde (NC
(mln)

Benutting 2,50 Kosten 2,50
Efficzentie: bestaand
vervoer
Directe
baten

Saldo
5)

*5)

Benutting 2,80

125,3

125,3

125,3

128,7

0,9

0,9

0,9

0,9

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

-3,9

-24,7

-32,9

-34,1

-11,7

35,1

35,1

35,1

35,1

37,0

2,3

2,3

2,3

2,3

2,8

12,5

12,5

12,5

12,5

12,9

173,2

152,6

144,4

143,2

172,2

Routekene:
overkomende
binnenvaart
'viodal-shift:
overkomend van
andere modaliteiten

Efficeentze: bestaand
vervoer5
Roeitekeue:
overkomende
binnenvaart
VIodal-shift:
overkomeod van
andere
rnodaliteiien 55

Scheepvaart
2,50 bodem

125,1

Kosten

Externe
effecten

Scheepvaart
2,50

Dit zijn de miieubaten a.g.v. het verminderd aantal seheepsbewegingen, zwaardere belading etc.
Dit zijn veihgheids-, uitstoot en geluidsbaten a.g.v. verschuiving van wegverkeer naar binnenvaart.
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Tabel M.2 Scenario: NYVP-Combi (min)

Benutting 2,50 Kosten 2,50

Directe
baten

Effiaenlie.- bestaand
vernoer
Routekene:
overkome,ide
binnencaart
VIodal-shift:
overkomend van
andere modaliteiten

Kosten
Efficientze: bestaand
vereoer*
Externe
effecten

Saldo
*)
**)

Routekene:
overkornende
binnenvaart
Viodai-shift:
oiserkornend san
andere
moebskteiten *

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem

Benutting 2,80

132,5

132,7

132,7

132,7

136,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,9

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

-3,9

-24,7

-32,9

-34,1

-11,7

36,7

36,7

36,7

36,7

38,7

3,9

3,9

3,9

3,9

4,8

12,5

12,5

12,5

12,5

12,9

184,7

164,0

155,9

154,7

184,4

Dit zijn de milieubaten a.g.v. het verminderd aantal scheepsbewegingen, zwaardere belading etc.
Dit zijn vciligheids-, uitstoot en geluidsbaten a.g.v. verschuiving van wegverkeer naar binnenvaart.

Uit de tabellen blijkt dat de welvaartseffecten van alle projectalternatieven sterk positief zijn.
Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de grootte van de transportkostenvoordelen en
(positieve) milieu-effecten en anderzijds relatief lage projectkosten.
In feite zorgen alle projectalternatieven ervoor dat de scheepvaart aanzienlijk beter de
vaargeul kan benutten, hetgeen zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch voordelen
oplevert.
De grootte van de transportkostenvoordelen worden ten dele veroorzaakt door de gekozen
referentie, waarin boeien worden verlegd maar niet wordt gebaggerd. Dit leidt tot een
minder zware belading. Er zou kunnen worden beredeneerd dat het gebruik van een andere
referentie meer voor de hand ligt, bijvoorbeeld een referentie waarin wordt gebaggerd tot
2,2 m bij OLR: de huidige diepte. Gebruik van deze variant met een diepte van 2,2 m bij
OLR als referentie levert aanzienlijk lagere baten op: zie onderstaande tabellen.

v

Tabel M.3

Saldo van kosten en baten hij gebruik van het 2,2 m-alternatief als referentie;
scenario: M\TVP-Ref
Benutting 2,50 Kosten 2,50

Directe
effecten

Efficiëntie
Routekeuze
Modal-shift

Directe
kosten
Externe
effecten
Saldo

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem

Benutting 2,80

23,0

23,1

23,2

23,2

26,6

0,4

0,4

0,5

0,5

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

-3,1

-24,0

-32,1

-33,3

-10,9

24,9

24,9

24,9

24,9

27,8

45,9

25,2

17,1

15,9

44,9

Tabel M.4 Scenario: NY\TP-Cornbi
Benutting 2,50 Kosten 2,50

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem

Benutting 2,80
28,1

Efficiëntie

24,2

24,4

24,5

24,5

Routekeuze

0,8

0,8

0,8

0,8

1,1

Moda1shift

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

Directe
kosten

-3,1

-24,0

-32,1

-33,3

-10,9

Externe
effecten

26,8

26,8

26,8

26,8

30,1

49,4

28,8

20,6

19,4

49,2

Directe
effecten

Saldo

Dit laat onverlet dat elk van de onderzochte alternatieven een maatschappelijk voordeel
oplevert. Uit de huidige analyses komen de benuttingsalternatieven (Benutting 2,5 en 2,8) als
beste naar voren. Beiden kennen geringe investeringskosten. De andere (2,5 m)
projectalternatieven geven min of meer dezelfde transport- en miheuvoordelen maar
tegenover wezenlijk hogere kosten.
Een kanttekening hierbij is dat de benuttingsalternatieven waarschijnlijk slechter scoren qua
scheepvaartveiligheid. De mate waarin de scheepvaartveiligheid verslechtert is echter niet
duidelijk. Daarom kan hier ook geen (geldelijke) waardering aan worden toegekend.
Wat recreatie betreft zijn de effecten neutraal of licht positief en niet-onderscheidend tussen
de projectalternatieven. Effecten op natuur en landschap verschillen wèl tussen de
alternatieven, maar de effecten zijn niet zo groot dat ze de keuze bepalen.
In de bovenstaande tabellen komen geen indirecte effecten voor. De verwachting is dat de
indirecte effecten geen belangrijke netto welvaartseffecten zullen genereren: d.w.z. er zullen
als gevolg van de verbetering van de Boven-Ijssel geen substantiële verplaatsing van
bedrijven van of naar het buitenland plaatsvinden, noch zal er door bedrijven veel efficiënter
in Nederland geproduceerd kunnen worden (bovenop de transportkostenverlaging. Omdat
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de behaalde transportkostenvoordelen worden doorgegeven aan afnemers en (uiteindelijk)
consumenten bestaan er wel indirecte effecten, maar deze impliceren een herverdeling van
welvaart (herverdehngseffecten).
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S umm ary
This report describes a social cost-benefit analysis (CBA) of widening the waterway of the
river Boven-Ijssel in the Netherlands. The CBA has been calculated by SEO in cooperation
with Arcadis. In the reference situation, beacons are moved so that the waterway becomes
broader, ensuring safety. As a result, the (broadened) waterway will be shallower. Project
alternatives consist of dredging the river and other measures, creating a broader and deeper
waterway. This imphes that ships can be loaded more heavily
Costs of the projects consist of investment and maintenance costs. Benefits are amongst
others faffing transport costs of existmg traffic, decreases in transport costs due to ships
changing courses (shorter routes), and lower transport costs as a result of modal shift (from
lorries to slnps). These are all direct effects. In addjtion, there are environmental effects,
mainly brought about through a reduction in the number of trips and the modal shift.
Relatively low project costs, sizeable decreases in transport cost, and positive effects on the
environment combtne to produce project alternatives with large net social benefits. This is
partly caused by the choice of reference. Choosing another reference, where dredging takes
place so that the river will not become any shallower, decreases net benefits but leads to the
same conciusion: all projects give net benefits.
The project alternatives with the largest net benefits are the ones in whieh the river is
dredged to a depth of 2.5 or 2.8 meters and where no other specific measures are taken

(benuttin<gsalternatieven: "utilization alternatives"). Safety may decrease in these alternatives, but
by how large is not known. The other projects imply more or less the same transport costs
and environmental benefits, but at larger costs.

1

1

Inleiding

In het kader van de projectnota vaarwegverruiming Boven-Ijssel, is een maatschappelijke
Kosten-BatenAnalyse (KBA) gemaakt. De KBA is verricht door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam (SEO) in samenwerking met
Arcadis. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de opzet en resultaten van de KBA.
Voorafgaand aan de verslaglegging is het goed even stil te staan bij het kader waarin de KBA
wordt uitgevoerd. De KBA is net als een Integrale Effectvergelijking een integrale
vergelijking die in de vorm van een tabel met effecten per alternatief inzicht en
onderbouwing moet geven voor door de politiek te maken keuzes. De gedachte achter een
maatschappelijke kosten-batenanalyse is dat daarm alle welvaartseffecten (kosten en baten) die
worden veroorzaakt door uitvoering van het project in kaart worden gebracht. Deze
behelzen niet alleen de effecten die invloed hebben op de economie (BBP) maar ook die
effecten die invloed hebben op ons welzijn (milieu, veiligheid, landschap). Voor een deel zijn
dit effecten die in geld zijn uitgedrukt (BBP, vervoerskosten etcetera). Voor een deel zijn het
effecten waarvoor geen marktprijs bestaat (milieu, landschap, reistijd etc.), maar die omwille
van de vergelijkbaarheid in geld gewaardeerd (kunnen) worden.

De KB.A betreft dus niet

uitsluitend de financieel-economische effecten. Het instrument KBA geeft een volledig overzicht van
alle effecten per alternatief.
Toch kent ook de maatschappelijke KBA een aantal beperkingen. Zo zijn niet alle effecten
gemakkelijk in geld uit te drukken (bijvoorbeeld het verlies van een uniek stuk bos) of zijn de
waarderingen gevoelig of omstreden (waardering van een leven). Daarom is het goed om
naast de KBA, maar het liefst in hetzelfde kader, naast geldelijke ook niet goed te waarderen
effecten op te nemen. Een goede omschrijvmg, liefst kwantitatief, kan bovendien helpen bij
de besluitvorming.1
Tegen deze achtergrond is het van belang om een Integrale Effectvergelijking en een KBA
op een vergelijkbare wijze uit te voeren. Met name gaat het daarbij om het gebruik van
dezelfde referentie en proj ectalternatieven, dezelfde toekomstscenario's en dezelfde
momenten van berekening in de toekomst.

Een mogelijke vorm, die ook landelijk wordt geadviseerd (OEEI/OEI) is het creëren van één
A4tje met geldelijke effecten die tot een saldo leiden met direct daaronder een lijstje van nietgewaardeerde effecten. Feitelijk kan de besluitvormer dan per alternatief zien hoeveel geld
tegenover welke milieu-/landschapseffecten staat. Bijvoorbeeld: alternatief 1 heeft een positief
saldo van 10 miljoen en geen verlies aan bos en alternatief 2 heeft een positief saldo van 15
miljoen en 10 hectaren verloren bos.

Hoofdstuk 1

De rapportage ziet er als volgt uit. In Hoofdstuk 2 wordt in detail beschreven hoe de KBA is
opgezet. In Hoofdstukken 3, 4 en 5 worden de resultaten beschreven van respectievelijk de
directe effecten, de externe effecten en de indirecte effecten. In Hoofdstuk 6 worden de
effecten in een samenvattende tabel gepresenteerd, worden enkele gevoeligheidsanalyses
uitgevoerd en worden de conclusies uit de KBA getrokken.

3

2 Opzet van de KBA
De maatschappelijke KBA poogt alle welvaartseffecten van projecten voor Nederland,
zowel kosten als baten, inzichtelijk te maken. Het gaat daarbij om zowel effecten op de
economie als effecten op het welzijn. Deze effecten worden bepaald door het verschil te
nemen tussen een situatie met en een situatie zonder uitvoering van het project (de
referentie). Bepalend voor de effecten is dan ook de keuze van het referentie-alternatief. Het
kiezen van een goede referentie is complex. Over het algemeen wordt aanbevolen een
referentie te kiezen dat realistisch is en in lijn met bestaand beleid.
Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk het referentie-alternatief en de
projectalternatieven besproken (2.1), de verschillende typen effecten (2.2), en een overzicht
van in deze KBA onderscheiden effecten (2.3).

2.1 Referentie en proj ectalternatieven
Om het groeiend aantal schepen op de Boven-Ijssel te accornmoderen en een bepaald
veiligheidsniveau te handhaven worden in het referentie-alternatief de boeien zodanig
verlegd dat een mininTiaal gewenste geulbreedte ontstaat. Er worden in het referentiealternatief evenwel geen breedteknelpunten opgelost. Wel wordt beperkt gebaggerd om een
minimale diepte van 1,6 m bij OLR (Overeengekomen Lage Rivierstand) te handhaven.
Feitelijk betekent dit dat over de periode de minimale diepte afneemt van 2,2 meter tot 1,6
meter.
Tegenover het referentie-alternatief staan een vijftal projectalternatieven, te weten:
benutting 2,5;
benutting 2,8;
kosten 2,5;
scheepvaart 2,5;
scheepvaart 2,5 met bodemschermen.
Benutting 2,5. Bij dit projectalternatief worden breedteknelpunten niet opgelost maar
wordt er wel zodanig gebaggerd dat een diepte van 2,5 m bij OLR gecreëerd wordt. Dit
zorgt ervoor dat ruimte ontstaat voor een grotere tonnage aan vervoer. Immers schepen
kunnen zwaarder worden beladen en er worden grotere schepen ingezet in vergelijking met
het referentie-alternatief. Het aantal scheepvaartbewegingen zal beperkter zijn dan in de
referentie. Het niet oplossen van breedteknelpunten houdt in dat ten opzichte van het

4

Hoofdstuk 2

kosten- en scheepvaartalternatief, waar deze breedteknelpunten wél worden opgelost, enige
mmuten vertraging optreedt en een toename van risico kan worden verwacht.
Voor Benutting 2,8 geldt hetzelfde als voor benutting 2,5 met dien verstande dat gebaggerd
wordt tot een diepte van 2,8 m bij OLR zodat schepen nog zwaarder kunnen worden
beladen. Ook hier houdt het niet oplossen van breedteknelpunten in dat ten opzichte van
het kosten- en scheepvaartalternatief, waar deze breedteknelpunten wèl worden opgelost,
enige minuten vertraging optreedt en een toename van risico kan worden verwacht.
In het Kosten 2,5-alternatief worden op vijf plaatsen langs de rivier breedteknelpunten
opgelost (op twee locaties vaaxgeulverbredmg, op drie locaties bochtstraalvergroting).
Bovendien wordt zodanig gebaggerd dat een diepte van 2,5 m bij OLR wordt gecreëerd. Om
deze diepte te handhaven moet echter regelmatig gebaggerd worden. Schepen kunnen
zwaarder worden beladen worden ten opzichte van de referentie.
Voor het alternatief Scheepvaart 2,5 geldt evenals bij het Kosten-alternatief dat een diepte
van 2,5 m bij OLR wordt bereikt. Ook hier worden op vijf plaatsen langs de rivier
breedteknelpunten opgelost. Echter een aantal diepteknelpunten worden door middel van
oeverbeijning opgelost zodat op de lange termijn minder gebaggerd hoeft te worden.
Schepen kunnen zwaarder worden beladen worden ten opzichte van de referentie.
Een variant op het Scheepvaartalternatief is het alternatief met bodemschermen. Voor
één diepteknelpunt wordt geen oeverbelijning toegepast maar worden bodemschermen
gebruikt Hierbij moet in het begin iets meer worden gebaggerd. Schepen kunnen zwaarder
worden beladen worden ten opzichte van de referentie.
Voor alle alternatieven (ook het referentie-alternatief) geldt dat klasse Va schepen zijn
toegestaan. Echter door variatie in de diepte van de vaargeul kan de benutting van deze (en
andere klasse) schepen verschillen. Verder wordt voor alle alternatieven (ook het referentiealternatief) een actieve inzet van boegschroef en marifoon verondersteld.
Verschillen tussen een situatie met projectalternatief en de referentiesituatie bepalen type en
omvang van het effect.

2.2 Typen effecten
We onderscheiden in de KBA-systematiek drie typen effecten, te weten: directe, indirecte en
externe effecten.

Opzet van de KB/1
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2.2.1 Directe effecten
Directe effecten zijn de effecten die direct met het project te maken hebben. Dat wil zeggen
dat het effect toevalt aan de eigenaar of exploitant van het project of aan de gebruikers van
de projectdiensten (transportdiensten). Dit zijn enerzijds de kosten van de investeringen en
de daaruit voortvloeiende andere onderhoudswerkzaamheden. Ook de kosten die met de
investering vermeden worden vormen een direct effect.
Naast kosten vormen baten onderdeel van de directe effecten. Belangrijk onderdeel hiervan
zijn de transportkostenverlagingen als gevolg van de betere benutting van schepen en de
daarmee gepaard gaande verkorting van routes en verschuiving van vervoerwijze. Naast deze
positieve baten na ingebruikstelling zijn er ook negatieve baten als gevolg van de
bouwwerkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden kunnen immers beperkingen van
scheepvaart plaatsvinden.

2.2.2 Externe effecten
Direct verbonden aan aanleg en gebruik van de vaarweg zijn er effecten voor derden die niet
via een markt worden verhandeld. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit mi1ieueffecten
en veiligheidseffecten.

2.2.3 Indirecte effecten
Kosten en baten worden niet altijd door de direct betrokkenen geïncasseerd. Zeker voor een
concurrerende markt als de vervoersbranche geldt dat transportkostenvoordelen
doorgegeven zullen worden aan verladers en indien de volgende markten in de
bedrijfskolom goed functioneren tenslotte aan de consument. Dit zijn indirecte effecten die
de tegenkant van de directe effecten vormen en in de KBA-systematiek maar éénmaal
mogen worden meegenomen.
Anderzijds zijn er indirecte effecten die wel degelijk additioneel kunnen zijn aan de dtrecte
effecten. Dit zijn effecten die veroorzaakt worden doordat een herverdeling van activiteiten
plaatsvindt tussen Nederland en het buitenland. Als namelijk kosten door Nederland
gedragen worden en bedrijven zich van of naar Nederland verplaatsen kan voor de BV
Nederland een netto effect ontstaan. Met name geldt dat een toename van banen voor lager
opgeleiden een netto bijdrage aan de Nederlandse productie kan geven.
De verbetering van de vaargeul zou er ook toe kunnen leiden dat een aantal bedrijven zich
binnen Nederland naar de rivier verplaatst. Voor de lokale omgeving kan dit een verbetering
betekenen. Voor Nederland in zijn totaliteit is dit indirecte effect echter neutraal, tenzij de
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verplaatsing ertoe bijdraagt dat men nog beter gebruik kan maken van de
transportkostenvoordelen. Ook kan een agglomeratie van bedrijven rond een aanlegpunt
ontstaan waardoor er verdere efficiëntie in het productieproces ontstaat. In deze gevallen
kunnen indirecte effecten een netto bijdrage aan de welvaart veroorzaken.

2.3 Overzicht en waardering van effecten
Op basis van bovenstaande mdehng komen we tot de volgende lijst van effecten. Het gaat
hierbij om de initiële investeringskosten en de kosten en baten gedurende 30 jaar vanaf
ingebruikneming van de verbeterde Boven-Ijssel (de standaard periode voor KBA's). Alle
kosten en baten worden verdisconteerd (contant gemaakt) naar het jaar vddrdat de eerste
investering plaatsvindt. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
De volgende directe effecten zullen worden meegenomen:
investeringskosten:

zoals

baggerwerk;

oeverbeijmng;

vaaxgeulverbreding;

bochtstraalaanpas sing en aanleg natuurvriendeijke oevers; scheepvaartbegeleiding;
onderhoudskosten:

zoals onderhoudsbaggerwerk onderhoud aan oeverbeijning,

vaargeul, bochtstraalaanpas sing, natuurvriendelijke oevers; scheepvaartbegeleiding;
vermeden investeringen: dit zijn investeringen die in de referentie-situatie wel en in de
projectalternatieven niet of minder hoeven te worden uitgevoerd. Deze worden
berekend door de investerings- en onderhoudskosten ten opzichte van de referentie te
berekenen;
transportkostendalingen voor bestaand vervoer en structureel van aard;
transportkostendalingen voor scheepvaartverkeer dat een andere route kiest
(routekeuze-effect);
transportkostendalingen voor overkomend vervoer (modal shift effect);
tijdelijke transportkostenstijgingen voor bestaand verkeer: effecten als gevolg van
verstoringen tijdens uitvoering en onderhoud (baggeren; plaatsing bodemschermen).
Externe Effecten:
effecten op milieu als gevolg van route- en vervoerwijzekeuze, in de vorm van uitstoot
van gassen en geluidsoverlast. Basis voor deze berekening zijn de verandering in
voertuig- en vaartuigkilometers die gemaakt worden. Het verschil m uitstoot en geluid
wordt vervolgens aan de hand van kengetallen omgezet in geld;
overige effecten op milieu en ruimte, zoals landschap en natuur;
effecten op veiligheid.

Opzet van de KBA

Dit betreft vooral het effect via keuze van vervoerwijze. Hiervoor wordt de verandering in
voertuig- en vaartuigkilometers als basis gebruikt. Het verschil in veiligheid wordt vervolgens
aan de hand van kengetallen omgezet in geld.
11. Invloed op de recreatievaart en op overige recreatieve voorzieningen.
Naast bovengenoemde effecten die als netto baat of kost kunnen worden gekenmerkt zijn er
zogenaamde indirecte effecten. Door middel van kengetallen zal geprobeerd worden
inzicht te geven in deze effecten.
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3 Kwantificering: Directe Effecten
In dit hoofdstuk worden de directe effecten gekwantificeerd. Verondersteld is dat in 2011 de
initiële werkzaamheden beginnen en worden afgerond zodat in 2012 de verbeterde BovenIjssel in gebruik kan worden genomen. Vervolgens worden de baten en terugkerende kosten
gedurende de periode 2012-2041 bepaald en worden alle kosten en baten contant gemaakt
naar 2010. De periode van dertig jaar is gekozen als een correctie op "onzekerheid". De
discontovoet die we gebruiken is een discontovoet zonder risico-opslag: zonder correctie
voor onzekerheid. In een KBA kan op verschillende manieren met onzekerheid worden
omgegaan. De hier gekozen methode is het afkappen (na dertig jaar) van de netto baten (de
baten minus de kosten). Op deze manier verlagen we de netto contante waarde van
projecten omdat positieve netto baten na dertig jaar niet meer worden meegenomen. Dit
betekent voor het vervolg dat we kosten en baten die na dertig jaar worden gemaakt niet
meerekenen.
In Paragraaf 3.1 worden op basis van de Ecorys-studie "Goederenvervoer BovenIJssel" de
baten in de vorm van transportkostendalingen bepaald 2. Paragraaf 3.2 confronteert deze
bedragen met het bestaan van breedteknelpunten onder de benuttingsalternatieven en met
de hinder die de scheepvaart ondervindt van werkzaamheden. Paragraaf 3.3 confronteert de
gecorrigeerde baten met de met de alternatieven gepaard gaande kosten. Paragraaf 3.4 geeft
de samenvattende tabel met betrekking tot de directe effecten.

3.1 Transportkostendalingen: efficiëntie, routekeuze
en modal-shift
De transportkostendalingen zijn gebaseerd op de berekeningen uitgevoerd door Ecorys. Het
betreft hun "alternatief 1" (met een diepte van 2,5 m) en "alternatief 2" (met een diepte van
2,8 m)3. Hiervoor is de volgende methodiek gebruikt. Transportkostendalingen zijn
opgesplitst in vervoer dat zonder pro)ectingrijpen over de Boven-Ijssel plaatsvindt
("efficiëntie-effect"); vervoer dat vanwege projectingrijpen overkomt van andere vaarwegen
("routekeuzeeffect"); en vervoer dat vanwege projectingrijpen overkomt van andere
vervoersmodaliteiten ("modal-shift effect").

2

3

G. Zomer et al. (2002), Goederenvervoer Boven-Ijssel: Eindrapportage, ECORYS Transport,
Rotterdam. In het vervolg spreken we van "Ecorys-rapport" of "Ecorys-studie". Zie de bijlage
voor een lijst met verschillen tussen de Ecorysstudie en de huidige KBA.
Ecorys veronderstelt dat bij "alternatief 2" (2,8 m) de diepte in 2020 2,8 mis en in 2010 2,5 m.
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Het efficiëntie-effect is het verschil in totale transportkosten van het vervoer over de BovenIjssel tussen een projectalternatief en het referentie-alternatief als gevolg van gewijzigde
vlootsamenstel]ing en aflaaddieptes (zie het Ecorys-rapport, blz. 85-92). Dit is uitgedrukt in
vermindering van de reistijden (vaste reistijd per schip maal gedaald aantal
scheepsbewegingen). Vermenigvuldiging met de uurkosten van de binnenvaart levert de
totale transportkostenvoordelen per projectalternatief op.
Het routekeuze-effect is het verschil in transportkosten bij overkomende scheepvaart van
andere routes dan de Boven-Ijssel (Ecorys-rapport blz. 93-96). Een bepaald percentage van
"omvarende" schepen wordt verondersteld bij projectingrijpen van de Boven-Ijssel gebruik
te gaan maken. Dit levert wederom tijdswinst op. Het modal-shift effect is het verschil in
transportkosten bij naar de Boven-Ijssel overkomend vervoer van andere moda]iteiten dan
binnenvaart (zie het Ecorys-rapport, blz. 96-101). Dit betreft het wegvervoer van containers
en containeriseerbaar stukgoed.
Voor de berekening van deze effecten zijn door Ecorys en AVV achterliggende analyses
gemaakt van de verschillende waterstanden en de tijd dat ze voorkomen in een jaar.
Uitgangspunt is dat schepen bij een kleinere diepte minder kunnen vervoeren. Dit is
uitgedrukt in de vorm van een correctiefactor op de beladingsgraad (zie Bijlage 9 van het
Ecorys-rapport).
De effecten zijn hier en in Ecorys weergegeven voor tivee scenario's met betrekking tot
ontwikkelingen in het goederenvervoer: N\TVPRef (Referentie) en NVVP-Combi. In het
NVVP-Ref scenario stijgt het aantal tonnen dat per binnenvaart over de Boven-Ijssel wordt
vervoerd van 12,7 miljoen in 1998 naar 16,3 in 2010 en 22,1 in 2020. In het NVVP-Combi
scenario stijgt dit aantal naar 17,9 in 2010 en 23,0 in 2020 (Ecorys-rapport blz. 61-62).
Verschillen met de Ecorys-berekeningen zijn als volgt. Ten eerste wordt de verbeterde
Boven-Ijssel later in gebruik genomen dan bij Ecorys (2012 i.p.v. 2009). Verdisconteerd
wordt naar 2010; de veronderstelling is dat in 2011 de initiële werkzaamheden beginnen èn
worden afgerond.
Ten tiveede wordt bij het routekeuze-effect en het modal shift-effect de "rule of half"
toegepast. Dit houdt in dat de baten zijn berekend als de hoeveelheid overkomend vervoer
(door routekeuze of modal shift) maal de transportkostendaling per vervoerde eenheid maal
0,5. Dit komt doordat de transportkostendaling door de afnemers van transportdiensten
verschillend wordt gewaardeerd Voor sommige afnemers is een hele kleine prijsdaling al
genoeg om voor vervoer per schip over de Boven-Ijssel te kiezen. Voor deze afnemers is het
kostenvoordeel maximaal. Andere afnemers kiezen pas voor vervoer per schip over de
4

Daarbovenop gaat Ecorys uit van ontwikkelingen met betrekking tot ROC Coevorden (Ecorys
blz. 57-58). Ook deze ontivikkelingen worden hier meegenomen.
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Boven-Ijssel bij een prijsdaling zoals die zich voordoet als gevolg van projectingiijpen. Voor
deze afnemers is het kostenvoordeel minimaal. De overige afnemers worden verondersteld
hier tussenin te zitten (een lineair dalende vraagcurve naar transportdiensten).
Tenslotte worden transportkostendalingen van goederen die in het buitenland terechtkomen
niet meegerekend als baat. Dit komt omdat de KBA kosten en baten voor Nederland in
beeld brengt. Transportkostendalingen die uiteindelijk in het buitenland terechtkomen vallen
hierbuiten. Als benadering voor de naar het buitenland weglekkende baten zou kunnen
worden genomen het aandeel vervoerde tonnen goederen over de Boven-Ijssel met een
buitenlandse bestemming (uit Tabel B1.1 van het bijlagenrapport van de Ecorys-studie). In
1998 is dat ongeveer 16 procent. De vervoerde tonnen zijn evenwel niet noodzakelijkerwijs
een goede indicatie voor de waarde van de transportdienst (het bedrag dat de vervoerder
betaald krijgt voor het transport). Deze is ondermeer afhankelijk van het aantal
vervoerkilometers. Daarom is het aantal tonkilometers voor goederen met als bestemming
Nederland versus het buitenland berekend. Dit is gedaan met behulp van CBS-data over
vervoerd gewicht en ladingtonkilometers voor lossing binnen en buiten Nederland in 2002.
Dit levert een relatie op tussen vervoerde tonnen en tonkilometers. De veronderstelling is
hierbij dat deze relatie die gemiddeld voor Nederland geldt ook grosso modo op het vervoer
via de Boven-Ijssel van toepassing is. Deze correctie leidt tot een percentage van ongeveer
29 procent, dat wil zeggen: bijna een derde van de transportkostenvoordelen komt in het
buitenland terecht. Dit percentage wordt voor alle onderzochte jaren gebruikt.
Baten van de projectalternatieven worden berekend ten opzichte van de referentie. Zo is het
efficiëntie-effect van een project de transportkosten van de betreffende hoeveelheid
vervoerde goederen over de Boven-Ijssel onder het referentie-alternatief minus de
transportkosten onder het projectalternatief. Deze baten hangen samen met de vervoerde
hoeveelheid goederen en met de diepte bij OLR ten opzichte van de referentie. Hoe meer
goederen worden vervoerd, hoe hoger de baten; hoe dieper de Boven-Ijssel ten opzichte van
de referentie, hoe hoger de baten. De hoeveelheid vervoerde goederen is in de Ecorys-studie
geschat voor trvee "zichtjaren", 2010 en 2020. De diepte bij OLR onder het referentiealternatief is geschat op -1,90 m (2010) en -1,60 m (2020). De resultaten met betrekking tot
de transportkostendalingen zijn voor de twee zichtjaren als volgt (zie onderstaande tabel).
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Tabel 3.1

Transportkostendalingen in 2010 en 2020: efficiëntie-effect, routekeuze-effect
en modal-shift effect (1.000)

Effect

efficiëntie-effect

outekeuze-effect

nodal-shift effect

Zichtjaar

Scenario NVVP-Rcf

Scenario: NVVP-Combi

:

Projectalternatief
2,50m diepte
bij OLR

Projectalternatief
2,80m diepte
bij OLR

Projectalternatief
2,50m diepte
bij OLR

Projectalternatief
2,80m diepte
bij OJ.R

2010

2.864

2.864

3.147

3.147

2020

8.124

8.393

8.581

8.864

2010

39

49

65

80

2020

54

67

93

115

2010

15

15

13

13

2020

85

91

92

99

Verondersteld is dat de baten tussen 2010 en 2020 in lopende prijzen een lineaire groei
vertonen (lineaire interpolatie). De onderliggende veronderstelling is dat het gecombineerde
effect van de groei in het goederenvervoer en de dalende diepte in het referentic-alternatief
op de baten lineair verloopt. Daarbij geldt voor de huidige KBA dat de verbeterde BovenIjssel in 2012 in gebruik zal worden genomen. Tenslotte is tussen 2020 en 2041
verondersteld dat de baten in lopende prijzen constant blijven per jaar (op het niveau van
2020).
Samengevat zijn de resultaten met betrekking tot de transportkostendalingen als volgt (zie
onderstaande tabel). De uiteindelijke bedragen (de netto contante waardes) zijn hier door
middel van een prijscorrectie (verandering CPI) in prijzen van 2003 uitgedrukt. Voor het
NVVP-Ref scenario geldt dat de naar 2010 verdisconteerde baten voor de
projectalternatieven met 2,50 m diepte bij OLR (benutting 2,50; kosten 2,50; scheepvaart
2,50 en scheepvaart 2,50 bodemschermen) bijna 128 miljoen euro bedragen. Voor het
alternatief met diepte 2,80 m bij OLR (benutting 2,80) is bijna 132 miljoen euro. Voor het
NVVF-Combi scenario gelden hogere bedragen: de naar 2010 verdisconteerde baten voor
de projectalternatieven met 2,50 m diepte bij OLR bedragen bijna 136 miljoen euro. Voor
het alternatief met diepte 2,80 m bij OLR is dit ruim 140 miljoen euro.
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Transportkostendalingen: efficiëntie-effect, routekeuze-effect en modal-shift
effect m1n)
Scenario NVVP-Ref

Efficiëntie-effect
Routekeuze-effect
Modal-shift effect
Sommatie: directe
baten over 2012-2041,
verdisconteerd naar
2010 (prijspeil 2003)

Scenario: NVVP-Combi

Projectalternatief 2,50m
diepte bij OLR
125,3
0,9
1,3

Project-alternatief
2,80m diepte bij
OLR
129,2
1,1
1,3

Project-alternatief
2,50m diepte bij
OLR
132,5
1,5
1,4

127,7

131,8

135,5

Project-alternatief
2,80m diepte bij
OLR
136,8
1,9
1,4

-

140,3

Het efficiëntie-effect bepaalt voor het grootste deel de omvang van de
transpoatkostendalingen. Zowel het routekeuze-effect als het modal-shift effect hebben een
aandeel van ongeveer één procent in het totale effect. Dat de alternatieven met een grotere
diepte bij OLR hogere baten kennen komt niet onverwacht. Bij een grotere diepte kunnen
schepen immers zwaarder worden beladen.

3.2 Knelpunten en overlast van werkzaamheden
In de voor de bovenstaande berekeningen gebruikte Ecorys-projectalternatieven wordt
verondersteld dat er geen "breedteknelpunten" bestaan: de vaargeul wordt verbreed bij de
genoemde dieptes bij OLR ten bate van scheepsklasse Va. In het referentie-alternatief
worden breedteknelpunten weliswaar niet opgelost, maar wordt de "vaarroute" verbreed
door de boeien te verleggen (vanwege de eis dat de veiligheid niet teveel mag teruglopen).
Dit vertaalt zich in een kleinere diepte bij OLR.
In de hier gedefinieerde benuttingsalternatieven worden (vijf) breedteknelpunten

niet

opgelost. Dit leidt tot een overschatting van de baten van de benuttingsalternatieven. Een
ander punt is dat zowel initiële als terugkerende werkzaamheden hinder kunnen opleveren
voor de scheepvaart. Dit leidt tot een overschatting van de baten van projectalternatieven.
Ook treden verschillen op tussen de projectalternatieven omdat het ene project meer hinder
oplevert dan het ander.
Om voor beide vormen van hinder (breedteknelpunten en werkzaamheden) te corrigeren is
een inschatting gemaakt van de hinder per alternatief. In het referentie-alternatief worden
slechts boeien verlegd en wordt minimaal gebaggerd: geen hinder. De hinder van baggeren is
bij het benuttingsalternatief 2,8 het grootst: met vier schepen wordt gedurende 32 dagen per
schip 100.000 m3 per jaar gebaggerd. Bij het scheepvaart 2,5-bodem alternatief is de hinder
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van initiële werkzaamheden het grootst: een aantal malen zal tijdens het aanbrengen van de
bodemschermen een volledige stremming plaatsvinden. Terugkerende werkzaamheden
anders dan baggeren worden verondersteld geen hinder te veroorzaken. Wat
breedteknelpunten betreft worden die in alle alternatieven "opgelost", behalve in de beide
benuttings alternatieven.
De hinder (in de vorm van vertraging) wordt in het benuttingsalternatief 2,8 als het grootst
ingeschat. Dit door het niet oplossen van breedteknelpunten en de hinder door
baggerwerkzaamheden. De verwachte vertraging voor een schip wordt op zes â zeven
minuten geschat. Een ruwe schatting van de correctie op de totale baten is dan de verwachte
vertraging als aandeel van de gemiddelde reistijd over alle H-B relaties (31 uur: blz. 90 van
het Ecorys-rapport) maal de baten in de vorm van transportkostendahngen per alternatief
(bovenstaande tabel). De correcties op de overige alternatieven zijn ingeschat door de hinder
in die alternatieven te relateren aan de hinder in het benuttingsalternatief 2,8. Dit levert
uiteindelijk de onderstaande tabellen op.
Tabel 3.3

Transportkostendalingen gecorrigeerd voor werkzaamheden en knelpunten:
NV\TP-Ref scenario (prijzen van 2003; mln)
Scenario NVVP-Ref
:

Sommatie van
baten over
2012-2041,
verdisconteerd

naar 2010
(prijspeil 2003)

Bcnutting 2,50
met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

Benutting 2,80
met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

Kosten 2,50 met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

127,2

131,2

127,4

Scheepvaart 2,50 Scheepvaart 2,50
bodem met
met
correctiefactor
correctiefactor
werkzaamheden werkzaamheden
en knelpunten
en knelpunten

127,5

127,4
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Tabel 3.4

Transportkostendalingen gecorrigeerd voor werkzaamheden en knelpunten:
NVVP-Combi scenario (prijzen van 2003; mln)
Scenario NVVP-Combi
:

Sommatie van
baten over
2012-2041,
verdisconteerd
naar 2010
(prijspeil 2003 )

Benutting 2,50
met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

Benutting 2,80
met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

Kosten 2,50 met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

Scheepvaart 2,50
met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

Scheepvaart 2,50
bodem met
correctiefactor
werkzaamheden
en knelpunten

135,4

139,7

135,6

135,6

135,6

De baten van de alternatieven met een diepte van 2,5 m bij OLR blijven in de buurt van de
"ongecorrigeerde" baten. De verschillen tussen deze alternatieven zijn in termen van
transportkostendalingen niet groot. De correctie op het benuttingsalternatief 2,8 is ook met
groot. In termen van transportkostendalingen blijft dit het aantrekkeijkste alternatief. Dit
komt omdat 7 minuten vertraging op 31 uur niet groot is (ongeveer 0,4 procent). In het
vervolg worden de gecorrigeerde baten gebruikt zonder expliciet naar de correctie te
verwijzen. De directe baten zullen in de volgende paragrafen worden geconfronteerd met de
kosten van de werkzaamheden.

3.3 Investeringskosten, vermeden investeringen en
onderhoudskosten
De kosten per projectalternatief worden berekend als de meerkosten ten opzichte van de
referentie. In de referentie wordt minimaal gebaggerd (35 tot 300 m 3 per jaar). Gezien de
minimale hoeveelheden worden de kosten hiervan op nul gezet. De kosten van de
benutnngsalternatieven bestaan uit baggeren. In het kostenalternatief wordt minder
gebaggerd maar worden in het eerste jaar eenmalige kosten gemaakt voor het oplossen van
breedteknelpunten. In de scheepvaartalternatieven wordt nog minder gebaggerd maar
worden in het eerst jaar hogere kosten gemaakt omdat een aantal chepteknelpunten met
oeverbelijrung wordt opgelost.
Onderhoudskosten in het kosten- en scheepvaartalternatief bestaan uit onderhoud aan
kribben, (natuurvriendeijke) oevers en geleidedammen. Deze zijn na 50 jaar aan groot
onderhoud of vervanging toe. De kosten hiervan worden niet meegerekend in de KBA
omdat ze buiten de periode van dertig jaar vallen (zie de inleiding tot dit hoofdstuk).
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Bodemschermen moeten na 25 jaar worden vervangen. Deze kosten worden wel (volledig)
meegerekend.
De kosten zijn berekend door Lievense (Kostenraming inpassend ontwerp, versie 3.x en de
onderliggende berekeningen). De eindbedragen in de genoemde publicatie gaan uit van een
discontovoet van 4,5 procent en een periode van 50 jaar. Om de kosten vergelijkbaar te
maken met de baten gebruiken we hier de bij kosten-batenanalyses voorgeschreven
discontovoet van 4 procent 5 en een periode van 31 jaar: één jaar waarin de initiële
werkzaamheden beginnen en worden afgerond (2011) en de dertig jaar die daarop volgen.
De initiële werkzaamheden zijn inclusief initiële baggerwerkzaamheden in het kosten- en
scheepvaartalternatief.° Vervolgens wordt de contante waarde berekend in het jaar 2010.
Prijzen zijn van januari 2004. Verondersteld is dat deze prijzen vergelijkbaar zijn met die van
2003. Er wordt bij de kostenberekeningen geen onderscheid gemaakt naar scenario's en de
terugkerende kosten worden verondersteld elk jaar (in lopende prijzen) gelijk te zijn.
Onderstaande tabel (berekend uit de gegevens van Lievense) vat de directe kosten per
projectalternatief weer. Hierin zijn de vervangmgskosten niet apart vermeld, en zijn
terugkerende baggerko sten en onderhoudskosten gecombineerd.
Tabel 3.5

Directe kosten van de projectalternatieven (min)
Benutting 2,5

Kosten structurele
werkzaamheden eerste
jaar
Terugkerende baggeren onderhoudskosten
(per jaar)
Totale kosten 20112041: contante
waarde in 2010
(prijzen van 2004)

Benutting 2,8

Kosten 2,5

Scheepvaart 2,5

Scheepvaart 2,5
bodem

n.v.t.

n.v.t.

23,1

31,8

33,0

0,2

0,7

0,2

0,1

0,1

39

11,7

24,7

32,9

34,1

De scheepvaartalternatieven zijn m termen van directe kosten het duurst: meet dan dertig
miljoen euro. Het kostenalternatief komt uit op ongeveer 25 miljoen euro, gevolgd door het
benuttingsalternatief 2,8: bijna 12 miljoen euro. Het benuttingsalternatief 2,5 is het
goedkoopst met bijna 4 miljoen euro. Het valt op dat de verschillen in directe kosten tussen
de alternatieven groter zijn dan de verschillen in directe baten.

5
6

llinisterie van Financiën (1995), 'Kabinctsstandpunt Heroverweging Disconteringsvoet', Den
Haag.
De terugkerende baggerkosten m de benuttingsalternatieven zijn berekend inclusief de initiële
baggenverkzaamheden.
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3.4 Samenvatting: directe effecten
Onderstaande tabellen geven het netto directe effect van de projectalternatieven weer: de
netto contante waarde van alle directe kosten en baten.
Netto directe effecten: NVVP-Ref (Prijzen 2003 (jan. 2004); mln)

Tabel 3.6

NVVP-Ref
Benutting 2,50 Benuttmg 2,80
)irecte Baten
)irecte Kosten
)irecte Baten

-

Kosten

1

Kosten 2,50

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem
127,4

1272

1312

127,4

127,4

3,9

11,7

24,7

32.9

34,1

102,7

94,5

93,3

123,3

1

119,5

1

1

Netto directe effecten: NVVP-Combi (Prijzen 2003 (jan. 2004); mln)

Tabel 3.7

NVVP-Combi
Ilenutting 2,50 Benutting 2,80

Kosten 2,50

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem
135,6

135,4

139,7

135,6

135,6

Directe Kosten

3,9

11,7

24,7

32,9

34,1

Directe Baten

131,5

128,0

110,9

102,7

101,5

)irecte Baten

-

Kosten

De directe baten van de alternatieven met 2,5 m diepte bij OLR in het NVVP-Ref scenario
liggen rond de 127 miljoen. Van deze alternatieven is het benuttingsalternatief 2,5 uit het
oogpunt van directe kosten en baten het meest aantrekkelijk: het heeft verreweg de laagste
directe kosten. Het benuttingsalternatief 2,8 heeft directe baten van ruim 130 miljoen euro.
De hogere baten ten opzichte van de 2,5 m-alternatieven zijn evenwel niet genoeg om te
compenseren voor de hogere kosten ten opzichte van het benutdngsalternatief 2,5. Het
benuttingsalternatief 2,8 m komt daarmee op een tweede plek, gevolgd door het
kostenaltemnadef, het scheepvaartalternatief en de variant daarop met bodemschermen.
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4 Kwantificering: Externe effecten
4.1 Externe

effecten

van

transport:

uitstoot,

geluidsoverlast en veiligheid
De verbetering van de Boven-Ijssel als vaarweg heeft tot gevolg dat de binnenvaart op
efficiëntere wijze haar transportactiviteiten kan uitvoeren. Dit heeft niet alleen
bedrijfseconomische gevolgen, maar ook effecten op het milieu en de veiligheid. We
onderscheiden daarbij de volgende effecten:
• milieu-effecten als gevolg van efficiëntieverbetering van het bestaande vervoer op de
Boven-Ijssel;
milieu- en veiligheidseffecten als gevolg van modal shift; en
milieu-effecten als gevolg van routekeuze.
In deze paragraaf zullen we deze drie effecten beschrijven. De effecten die hieronder zijn
berekend zijn allereerst uitgerekend in fysieke hoeveelheden (uitstoot, veiligheid) en
vervolgens omgezet in de waarde (geld) die de maatschappij toekent aan een verandering
daarvan. Voor de waardering is gebruik gemaakt van cijfers uit het CE-rapport "Efficiënte
prijzen voor het verkeer". Voor de waardering van uitstoot gaat het deels om effecten op dc
gezondheid van de mens (bijvoorbeeld roetdeeltjes) en deels om effecten op global warming
(bijvoorbeeld CO2). De waarde van on)veiligheid betreft de kans op ongelukken en de
maatschappelijke kosten die daaraan verbonden zijn.

4.1.1 Milieu-effecten efficiëntieverbetering bestaand vervoer
De aanpassing van de vaarweg heeft tot gevolg dat schepen efficiënter kunnen worden
ingezet. Daarbij wordt er in de Ecorys-studie vanuit gegaan dat de totale hoeveelheid
vervoerde goederen gelijk blijft tussen de verschillende alternatieven in een gegeven jaar. De
efficiëntieverbetering zorgt voor drie veranderingen in het vervoer die ieder invloed
uitoefent op het milieu:
- uitsparen van scheepsbewegingen;
- inzet van grotere schepen; en
- zwaardere belading van schepen.

7

J. Dings et al. (1999), Efficiënte prijzen voor het verkeer: raming van maatschappelijke kosten
van het gebmik van verschillende vervoermiddelen, CE, Delft.
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De invloed op het milieu bestaat uit een verandermg van de totale hoeveelheid uitstoot van
gassen en roetdeeltjes. Het uitsparen van scheepsbewegingen heeft uiteraard een
vermindering van uitstoot tot gevolg. Daarentegen heeft de inzet van grotere schepen en de
zwaardere belading een negatief effect. Effecten in termen van geluid en veiligheid als gevolg
van bovenstaande veranderingen worden hier verondersteld verwaarloosbaar te zijn.
Hetzelfde geldt voor effecten op de veiligheid van baggerwerkzaamheden en niet-opgeloste
breedteknelpunten.
Allereerst hebben we vastgesteld wat het effect is van minder scheepsbewegmgen en grotere
schepen. Uit de Ecorys-studie is de hoeveel scheepsbewegingen per scheepsklasse afgeleid.
Die hoeveelheid is vervolgens vermenigvuldigd met een gemiddelde vaarafstand van 255 kin
om de totale hoeveelheid scheepskilometers te krijgen.
De 255 kin is gebaseerd op de gemiddelde duur van reizen via de Boven-Ijssel van ongeveer
31 uur waarvan circa 17 uur effectief (rest is wacht- en rusttijd). Onder de veronderstelling
van een gemiddelde vaarsnelheid van 15 kin/uur komen we op 255 km 8 Deze afstand komt
overigens overeen met de gemiddelde reisafstand van Nederlandse binnenvaartschepen (254

De verandermg in hoeveelheid afgelegde kilometers per scheepsklasse is vervolgens
vermenigvuldigd met de hoeveelheid uitstoot per scheepsklasse (per scheepskm). Hiervoor is
gebruik gemaakt van cijfers van AVV over de uitstoot van lege en volbeladen schepen per
scheepsklasse9. De hieruit volgende verandering van de hoeveelheid uitstoot (CO2, SO2,
NOx, etcetera) is vervolgens vermenigvuldigd met de waardering voor elk van deze soorten
uitstoot. Het resultaat van deze exercitie is hieronder afgedrukt.
Tabel 4.1

Waardering milieu-effect a.g.v. verandering scheepsklasse en vermindering
scheepsbeweging (Euro 1000; prijspeil 2003)
NVVP-Combi
NVVP
Alternadevcn met
Alternadeven met
Alternaticvcn met
Alternatieven met
2,5m diepte bij OLRj_2,8m diepte bij OLR 2,5m diepte bij OLR 2 8mydiepte hij OLR
1.604
1.604
1.461
1.461
4.448
4.594
4.254
4.393
,

L

2010
2020

8 Gebaseerd op berekeningen van Ecorys.
In onze berekeningen is geen rekening gehouden met schonere motoren voor de scheepvaart.
9
Volgens het RIVM zal per 2006 een strengere norm gelden (fase 2) voor nieuwe motoren. Dit
heeft op zich een reducerend effect van zon 25% op de maatschappelijke kosten. Echter de
vraag is hoe snel de nieuwe schonere motoren ook daadwerkelijk geïnstalleerd worden. Indien
de nieuwe motoren over een periode van 40 jaar worden doorgevoerd (elk jaar 2,5%) dan is het
totale verminderende effect op de milieukosten 2.9%. De milieu-effecten van de uitstoot zouden
dan ook met 2,9% overschat worden. De vraag is of een veel snellere implementatie
waarschijnlijk is. Wel wordt door RIVM ingeschat dat een nog strengere norm (gelijk aan
vrachtwagens ) op deo duur wordt ingesteld. Wanneer dat zal gebeuren is evenwel niet bekend.
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Uit de tabel komt naar voren dat er een fikse rmlteuwinst voor de twee zichtjaren wordt
behaald voor elk van de projectalternatieven. De jaren 2010 en 2020 zijn hier en in de rest
van dit hoofdstuk gebruikt omdat dit de zichtjaren zijn van de Ecorys-studie. Bij de
berekening voor de KBA wordt rekening gehouden met de ingebruikname van de
verbeterde Boven-IJ ssel in 2012.
In bovenstaande tabel is nog niet het negatieve milieu-effect van een zwaardere belading van
schepen verwerkt. De toename van beladingsgraden ligt met name bij de zwaardere
scheepsklassen (6, 7, 8) en is gemiddeld zo'n 10%.
De omvang van het effect van een zwaardere belading blijkt flink te kunnen variëren
afhankelijk van de waterdiepte en de vaarsnetheid. Uit een modelexercitie van AVV blijkt het
effect op uitstoot van een toename van de belading van lO% te variëren van circa 8% tot
meer dan honderd procent. Met name zeer geringe diepte en hoge snellleid leveren grote
weerstand en daarmee veel uitstoot op. In onze berekening zijn we er echter vanuit gegaan
dat een 10% extra belading niet meer dan lO% extra uitstoot oplevert. De ratio achter deze
aanname is dat dit enerzijds binnen de variatie ligt en anderzijds mag worden aangenomen
dat schippers zullen pogen efficiënt met brandstof om te gaan.
Op basis van het voorgaande is voor de hoeveelheid beladen scheepsbewegingen van de drie
betreffende scheepsidassen uitgerekend wat de extra hoeveelheid uitstoot is en in geld
uitgedrukt. In onderstaande tabel is het effect hiervan weergegeven:
Tabel 4.2

Milieu-effect verhoogde beladingsgraad (Euro 1000; prijspeil 2003)
NVVP-Combi

NVVP

Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR 2,5mgte bij OLJm diepte bij OLR
2010

-1.119

-1.119

-1.228

-1.228

2020

-1.748

-1.738

-1.828

-1.817

Uit het totale effect blijkt dat de verhoogde transportefficiency een groot milieu-effect
sorteert voor de trvee zichtjaren (2010 en 2020):
Tabel 4.3

Totaal milieu-effect door efficiënter transport (Euro 1000; prijspeil 2003)
NVVP-Combi

NYVP

Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR 2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR
2010

343

343

375

375

2020

2.506

2.645

2.620

2.766

Daarbij dient te worden aangetekend dat wij bij de berekening van dc uitstoot alle effecten
hebben toegeschreven aan Nederland. Deel van de effecten zijn echter globaal van aard
terwijl andere delen in omringende landen terechtkomen. Gezien echter de internationale
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afspraken om uitstoot te beperken en de kosten die daarmee gemoeid zijn lijkt het zinnig om
het effect van de Nederlandse inspanning te beperken tot het Nederlands grondgebied (of
luchtruim). Indien ieder land de effecten van deze inspanningen zou beperken tot zijn eigen
grondgebied zou in termen van kosten en baten het rendement ten onrechte sterk
verminderd worden.
In onderstaande tabel zijn bovenstaande gegevens verwerkt Hierbij is uitgegaan van
ingebruikneming van de Boven-Ijssel in 2012 en zijn de baten bepaald voor de periode
2012-2041. Deze baten zijn verdssconteerd naar 2010 en gesommeerd. Dit levert de
volgende contante waardes op.
Tabel 4.4

Milieu: efficiency (min)
NY\TP-Ref

NVVP-Combi

met Alternatieven
met Alternatieven
met
Alternatieven
met Alternatieven
2,8m
diepte
bij
OLR
2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR 2,5m diepte bij OLR
Contante waarde

35,1

37,0

36,7

38,7

4.1.2 Externe effecten modal shift
De verschuiving van goederenvervoer naar de bmnenvaart als gevolg van de verbeteringen
van de Boven-Ijssel zorgt ervoor dat er met name minder gebruikgemaakt wordt van
vrachtwagens en meer van binnenvaartschepen. Deze verschuiving levert een drietal externe
effecten namelijk veranderingen in de hoeveelheid:
-

uitstoot;

- geluid en
-

veiligheid.

Basis voor de berekeningen zijn de verschuiving van tonnage van de weg naar de
binnenvaart. Uitgaande van een gemiddelde vaarafstand van 255 kilometer en gemiddelde
beladingsgraden voor zowel vrachtwagens'° als binnenvaartschepen is de totale hoeveelheid
voertuigkilometers bepaald. Op basis van kengetallenll zijn de (netto) effecten bepaald voor
uitstoot, veiligheid en geluid als gevolg van verschuiving van vrachtwagens naar
binnenvaartschepen.

10 Voor vrachtwagens is gekozen voor de zogenoemde vrachtwagencombinaties.
11 CE, efficiënte prijzen voor het verkeer (1999).
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Deze netto effecten zijn vervolgens in geld gewaardeerd en hieronder weergegeven:
Tabel 4.5

2010

Netto milieu (uitstoot) effecten a.g.v. modal shift (Euro 1000; prijspeil 2003)
N\T-Combi
NVVP
Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR 2,5m diepte bij OLR 2,8m die te bij OLR
83
83
84
84

Tabel 4.6

253

245

2020

Netto geluidseffect a.g.v. modal shift (Euro 1000; prijspeil 2003)
NVVP-Combi

NVVP
Alternatieven met
2010

Alternatieven met

Alternatieven met

Alternatieven met

2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR 2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR
124
124
126
126
380

367

2020

Tabel 4.7

242

234

363

351

Netto veiligheidseffect a.g.v. modal shift (Euro 1000; prijspeil 2003)
NVVPCombi

NVVP

Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR 2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR
83
83
84
84
242_J
234
245
253
Alternatieven met

2010
2020

1

De effecten van veiligheid en milieu zijn even groot. Dit komt voort uit het feit dat volgens
het CE-apport het verschil in waardering tussen vrachtwagens en binnenvaartschepen voor
uitstoot en veiligheid gelijk zijn. Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de effecten van redelijk
grote omvang zijn. De effecten komen qua grootte overeen met de
transportkostenvoordelen van de modal shift. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de
transportkostenvoordelen beperkt zijn tot die, die aan Nederland toevallen, terwijl de
milieuvoorcielen globaal van aard zijn.
Optelling van de gecombineerde effecten van uitstoot, geluid en veiligheid als gevolg van
modal shift en verwerking leidt tot de volgende contante waardes:
Tabel 4.8

Uitstoot, geluid en veiligheid: modal shift (mln prijzen van 2003)
NVVP-Combi

NVVP-Ref

Alternatieven

met Alternatieven met 2,8m Alternatieven

2,5m diepte bij OLR

diepte bij OLR

met Alternatieven

2,5m diepte bij OLR

Contante
waarde

12,5

12,9

12,0

met

2,8m diepte bij OLR

12,4
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4.1.3 Milieu-effecten routekeuzeverandering
De verbetering van de vaarweg heeft eveneens een verandering van routekeuze tot gevolg.
Met name de zwaardere schepen kunnen nu beter van de Boven Ijssel gebruik maken en
zullen daardoor naar verwachting kortere routes kiezen. Het gevolg hiervan is een beperking
van het aantal vaartuigkilometers dat opnieuw tot tuinder uitstoot van gassen en roetdeeltjes
zal leiden.
Basis voor de berekemng zijn de door Ecorys bepaalde verschuiving van schepen. Daarbij
zijn een aantal alternatieve langere routes en reistijden berekend. Het gemiddelde van clie
langere reistijden ligt op 3,1 uur. Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 15 kilometer
per uur wordt gemiddeld 46,5 kin uitgespaard door de schepen die van route veranderen.
Op basis van het totaal aantal vaartuigkilometers en de waardering van uitstoot per
vaartuigkilometer zijn de milieu-effecten in de vorm van waardering van minder uitstoot
bepaald. In onderstaande tabel is het effect hiervan weergegeven.
Tabel 4.9

2010

Milieu-effecten routekeuze (Euro 1000; prijspeil 2003)
Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
Alternatieven met
2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR 2,5m diepte bij OLR 2,8m diepte bij OLR
212
128
172
105

2020

248

177

144

304

Dit leidt tot de volgende contante waardes:
Tabel 4.10 Contante waardes milieu-effecten routekeuze (tuIn; prijspeil 2003)
NVVP-Ref

Alternatieven

met Alternatieven

2,5m diepte bij OLR

Contante waarde

23

N\TVP-Combi

met Alternatieven

2,8m diepte bij OLR

2,8

met Alternatieven

2,5m diepte bij OLR

3,9

met

2,8m diepte bij OLR

4,8
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4.1.4 Samenvatting
Onderstaande tabel vat de netto contante waardes van de externe effecten samen.
Tabel 4.11 Sommatie netto contante waardes alle externe effecten transport (Euro 1000;
prijspeil 2003)
NVVP-Combi

NVVP-Ref

Alternatieven

met Alternaeven

2,5m diepte bij OLR

Contante waarde

49,9

met Alternaeven met 2,5m Alternaneven

2,8m diepte bij OLR

diepte bij OLR

52,7

52,6

met

2,8m diepte bij OI.R

55,9

4.2 Overig milieu en ruimtegebruik
Effecten van de projecten op landschap, cultuurhistorie, archeologie, natuur, bodem en
water en het woon-, werk-, en leefmilieu zijn beschreven en waar mogelijk en nodig
gekwantificeerd in het werkdocument "Effecten ruimtegebruik, landbouw, recreatie, milieu
en landschap" (Arcadis; versie 3.0). Tabel 6.30 op blz. 44-45 van dat werkdocument geeft
een samenvatting van de effecten. Wat landschap, cultuurhistorie en archeologische waarde
betreft hebben het scheepvaart- en kostenalternatief een negatief effect vanwege de
maatregelen bochtstraalaanpassingen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Diezelfde
aanleg heeft op de natuur juist een positief effect, waar dat van het scheepvaartalternatief
groter is omdat meer natuurvriendeijke oevers worden aangelegd. Wat bodem en water
betreft hebben alle alternatieven een positief effect, maar het scheepvaartalternatief het
grootst, ook hier vanwege de hoeveelheid natuurvriendeijke oevers. Diezelfde oevers
betekenen een beslag op landbouwgrond, dat daardoor bij het scheepvaartalternatief het
grootste negatieve effect heeft.
Als we het directe effect van aanpassingsmaatregelen op recreatie buiten beschouwing laten
(zie de volgende paragraaf), en bovendien opmerken dat het beslag op landbouwgrond reeds
in de investeringskosten is meegenomen (zie hieronder), dan komen de
benuttingsalternatieven er het slechtst uit. Ten opzichte van de referentie wordt een neutraal
of negatief effect op het grondwater verwacht. Dit wordt niet gecompenseerd door positieve
effecten op oppervlaktewater, bodem of natuur. Het beste uit de bus komen de
scheepvaartalternatieven, waar de zojuist genoemde "compensatie" wèl (meer dan)
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plaatsvindt (ook al worden cultuur-historische en aardkundige waarden aangetast).
Daartussenin zit het kostenalternatief, waar weliswaar minder aantasting van cultuurhistorische en aardkundige waarden plaatsvindt, maar ook een minder groot positief effect
op bodem, water en natuur bestaat.
In het kostenalternatief. wordt 74,6 hectare landbouwgrond onttrokken; in het
scheepvaartalternatief (met bodemschermen en oeverbelijning bij knelpunt 19a) 103,5
hectare (blz. 41-43 van het werkdocument van Arcadis). Aangezien deze onttrekking al is
opgenomen onder de kosten van de projectalternatieven dienen ze niet nogmaals te worden
meegenomen.
De hier besproken effecten zullen niet worden gemonetariseerd. Onze inschatting is dat
verschillen in deze effecten niet zd groot zijn dat ze de keuze tussen alternatieven zullen
bepalen.

4.3 Recreatie
Het effect op recreatie van aanpassingsmaatregelen wordt in het werkdocument "Effecten
ruimtegebruik, landbouw, recreatie, milieu en landschap" (Arcadis; versie 3.0) als neutraal
beschouwd. De maatregelen bochtstraalvergroting, oeverbelijning en vaargeulverbredmg (clie
in de scheepvaart- en kostenalternatieven worden genomen) betekenen ruimtebeslag van
recreatieve terreinen in uiterwaarden. De daarmee gepaard gaande aanleg van
natuurvriendehjke oevers hebben juist een positief effect op de recreatieve waarde.
Wat recreatievaart betreft schatten wij in dat de overlast door de initiële en terugkerende
werkzaamheden minimaal zal zijn. In de onderstaande tabel staan de totale aantallen schepen
(d.w.z. scheepsbewegingen) dat van de Boven-Ijssel gebruik maakt om aan de "autonome
vervoervraag" te voldoen (Ecorys-rapport blz. 87). Dit is het vervoer dat in alle alternatieven
over de Boven-Ijssel plaatsvindt, dus zonder routekeuze- en modal-shift effect 12. Bij de
projectalternatieven staat bovendien de procentuele afwijking ten opzichte van de referentie
vermeld.

12

Gezien het relatief lage aantal "extra" schepen over de Boven-Ijssel als gevolg van routekeuze
en modal-shift zal het negatieve effect hiervan op de recreatievaart ook minimaal zijn. Zo
bedraagt het aantal overkomende schepen van andere routes maximaal 1.226 (NVVF-Combi,
2020, onder het benuttingsalternattef 2,8) op een geprojecteerd aantal schepen dat bestaand
vervoer aSvikkelt van 29.861: iets meer dan vier procent. Aangezien deze schepen eerst een
andere route namen is dit bovendien geen volledig netto welvaartseffect. Het modal-shift effect
is van eenzelfde orde van grootte.
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Tabel 4.12 Scheepsbewegingen op de Boven-Ijssel: autonome vervoervraag
Alternatief

NVVP-Combi

NVVP-Ref
2010

2020

2010

2020

Referentie

25603

32.301

27.972

33 688

Projectalternatieven met diepte

24.344

28.758

26.588

29.984

-4,92%

-10,97%

-4,95%

_11,00%

24.344

28.640

26.588

29.861

-4,92%

-11,33%

-4,95%

-11,36

2,5m bij OLR

Benuttingsalternatief 2,8

Het aantal scheepsbewegmgen neemt in alle projectalternatieven af, wat een positief effect
heeft op de (beleving van) recreatievaart. In 2020 is het verschil in aantal scheepsbewegingen
tussen de alternatieven niet groot genoeg om een wezenlijk verschil in invloed op de
recreatievaart te verwachten. Grotere schepen zouden wellicht hinder kunnen opleveren
voor de recreatievaart. In elk van de projectalternatieven neemt het aantal van de grootste
scheepsklassen evenwel af.
De reden dat zowel het totaal aantal scheepsbewegingen als het aantal van de grootste
scheepkiassen afneemt in de projectalternatieven is als volgt. De grootste scheepsklassen
nemen in de projectalternatieven een groter deel van de lading voor hun rekening door
zwaardere belading. Hierdoor zijn minder scheepsbewegingen nodig, ook in termen van de
grootste scheepsklassen.
Al met al lijkt er voor recreatie als geheel een neutraal effect of wellicht licht positief effect
van aanpassingsmaatregelen te zijn (vanwege de terugloop in het aantal scheepsbewegingen
bij de projectalternatieven). Ook deze effecten zullen niet worden gemonetariseerd.
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5 Indirecte Effecten
Indirecte effecten kunnen tot extra welvaartseffecten leiden. Verplaatsing van bedrijvigheid
van het buitenland naar Nederland als gevolg van een project vormt voor Nederland
bijvoorbeeld een voordeel. Als indirecte effecten niet tot extra welvaart leiden noemen we ze
herverdelingseffecten. Een voorbeeld hiervan is de verplaatsing van een bedrijf binnen
Nederland. In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre indirecte effecten bij de Boven-Ijssel
een rol spelen. In Paragraaf 5.1 beschrijven we waar de transportkostenvoordelen in eerste
instantie terechtkomen. In Paragraaf 5.2 gaan we na of er extra welvaartseffecten bovenop
de transportkostendalingen optreden. Bovendien geven we een indruk van de orde van
grootte van de herverdelirigseffecten in termen van werkgelegenheid die zich verplaatst naar
provincies buiten de regio (buiten Overijssel en Gelderland).

5.1 Regionale effecten
In deze paragraaf beschrijven we waar de transportkostenvoordelen van verbetering van de
Boven-Ijssel terechtkomen, d.w.z. in welke regio's. In eerste instantie profiteren afnemers
van de dienst "transport per binnenvaart" van de kostendaling. Dit zijn bedrijven clie de per
binnenvaart aangeleverde goederen gebruiken in hun productieproces. De levering van die
goederen is voor deze bedrijven goedkoper geworden, wat doorwerkt in de prijs van het
product dat deze bedrijven produceren. Dat product kan vervolgens weer worden gebruikt
in het productieproces van andere bedrijven. Uiteindelijk is het de consument die profiteert:
deze is de laatste afnemer13.
Een gedeelte van de voordelen komt in het buitenland terecht. In Paragraaf 3.1 is
verondersteld dat het deel van de goederen dat als bestenirning het buitenland heeft leidt tot
voordelen buiten Nederland. Geschat is dat bijna een derde (ongeveer 29 procent) van de
transportkostenvoordelen in het buitenland terechtkomt. Hier richten we ons op de locatie
binnen Nederland van de bedrijven die afnemers zijn van transportdiensten.
Een ideale maatstaf voor welke regio's profiteren zou zijn de betalingen voor
transportdiensten van de bmnenvaart verdeeld over bijvoorbeeld provincies. Zo'n maatstaf
is evenwel niet voorhanden. Als benadering kiezen wij in eerste instantie voor het percentage

13

Indien producenten marknrnacht bezitten kan een deel van de voordelen van de
transportkostenverlaging ook bij producenten van goederen en diensten terechtkomen.
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vervoerde tonnen dat als bestemming Overijssel of Gelderland heeft in alle H-B relaties die
het traject Boven-Ijssel aandoen (uit het Ecorys-rapport).
Ongeveer 73 procent van het vervoerde aantal tonnen heeft als bestemming Gelderland of
Overijssel. Voor Overijssel alleen is dit 41 procent; voor Gelderland 33 procent. Een
kanttekening is dat de plaats van lossing niet hoeft overeen te komen met de plaats van beof verwerking van de vervoerde goederen. Het ligt evenwel niet voor de hand dat goederen
die in Gelderland of Overijssel zijn gelost vervolgens met een andere vervoersmodaliteit tot
ver buiten de regio worden vervoerd.
Net als in Hoofdstuk 3 bij de verdeling van baten over Nederland en het buitenland kan
rekening worden gehouden met liet aantal kilometers dat goederen worden vervoerd. Dit
geeft een betere indicatie van het profijt dat een land of regio heeft van
transportkostenverlagingen. In Hoofdstuk 3 werd hiervoor het gemiddelde aantal kilometers
per door Nederland vervoerd gewicht gebruikt. Deze cijfers zouden ook hier kunnen
worden toegepast, maar aangezien er ook data bestaan op het niveau van provincies
gebruiken we deze laatste. Het betreft het gemiddelde aantal kilometers per in Overijssel of
Gelderland gelost vervoerd gewicht (zowel met als zonder gebruikmaking van de BovenIjssel). Nu komt ongeveer 43 procent in Overijssel en 21 procent in Gelderland terecht:
samen 64 procent. Slechts 9 procent is ten bate van overig Nederland en 27 procent gaat
naar het buitenland (in termen van vervoerde tonnen was dit respectievelijk 11 en 16
procent). Samengevat lekt ongeveer een derde van de transportkostenvoordelen weg naar
het buitenland en profiteert in eerste instantie vooral de regio waar de Boven-Ijssel
doorheen en naartoe stroomt (Overijssel en Gelderland).

5.2 Verplaatsingseffecten
Bij de berekeningen van de transportkostenvoordelen is uitgegaan van de Ecorys-studie, die
voor elk jaar uitgaat van een vaste hoeveelheid vervoerde goederen tussen vaste herkomsten
en bestemmingen. Het "vaste" betekent hier dat de hoeveelheid vervoerde goederen in een
jaar niet verschilt tussen de alternatieven. De transportkostendahngen lokken volgens de
veronderstellingen van Ecorys geen additioneel vervoer uit, en derhalve ook geen extra
activiteiten bij de afnemers van bedrijven. De herkomsten en bestemmingen worden
verondersteld niet te veranderen: verplaatsing van bedrijvigheid vindt niet plaats. Wèl neemt
het totale aantal vervoerde tonnen toe in de tijd, waarvoor twee scenario's - NVVP-Ref en
NVVP-Combi - bestaan. Ook wordt het effect van een verlegde route (via het routekeuzeeffect) meegenomen. Maar dit is onderdeel van de transportkostendahng en leidt niet tot
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meer vervoer of andere plaatsen van lossing. Datzelfde geldt voor het modal-shift effect:
vervoer dat eerst met vrachtwagens plaatsvond en nu met binnenvaart wordt gedaan.
Kloppen de veronderstellingen met betrekking tot het effect van transportkostenverlagingen
op de omvang en locatie van bedrijvigheid? Dit hangt samen met het belang van
transportkosten in de totale productiekosten van afnemende bedrijven. Binnen het kader van
deze IKEA gaat het te ver om van specifieke afnemende bedrijven rond de Boven-Ijssel te
schatten hoe groot dit belang is. Een orde-van-grootte inschatting is als volgt. Input-output
tabellen van het CBS laten zien dat, voor Nederland als geheel, de totale handels- en
vervoersmarges als aandeel van het totale "verbruik" (de totale productie) in Nederland in
2002 5,9 procent bedroegen. Als we als plafond voor de vervoersmarge 5 procent nemen en
uitgaan van een procentuele transportkostendaling van 10 procent, dan is het effect op de
totale kosten 0,5 procent. We venvachten daarom geen of verwaarloosbaar kleine effecten
op de omvang van bedrijvigheid in Nederland als geheel. Eventuele extra kostendalingen,
bijvoorbeeld als gevolg van een grotere productie, zullen dan niet plaatsvinden. Indirecte
effecten kunnen daarom worden beschouwd als herverdelingseffecten: ze vormen geen netto
welvaartswinst of -verlies voor Nederland.
Blijft de vraag of bedrijven zonder ingrijpen in de Boven-Ijssel zullen vertrekken naar
locaties buiten de regio (Overijssel en Gelderland) om hun transportkosten te beheersen.
Aangezien verplaatsing van bedrijfsactiviteiten kosten met zich meebrengt zal een bedrijf
niet bij de minste of geringste transportkostenverhoging van locatie veranderen.
Gebruikmaking van de Boven-Ijssel met behoud van de huidige locatie kan goedkoper zijn,
evenals - voor sommige bedrijven - omvaren of het kiezen van een andere
vervoersmodaliteit dan de binnenvaart.
Om te schatten hoeveel bedrijven vertrekken maken we gebruik van de (kruishngse
prijselasticiteit van het vervoervolume door de binnenvaart zoals toepast door Ecorys bij de
berekening van het modal shift-effect. De prijselasticiteit is daar geschat op -0,5: als de
binnenvaart 10 procent goedkoper wordt, neemt het vervoervolume met 5 procent toe.
Deze toename komt in de Ecorys-studie van het wegvervoer. We veronderstellen nu dat
bedrijven hun activiteiten verplaatsen met een "gevoeligheid" van een kwart van deze
elasticiteit. Aangezien de transportkostenverlaging ongeveer 10 procent is, zal in de referentee
1,25 procent van de vervoerde tonnen een andere bestemming krijgen dan Gelderland of
Overijssel. Daarmee verdwijnt ook 1,25% van de werkgelegenheid van in deze regio
aanwezige bedrijven die van binnenvaart gebruik maken. Eind 2001 was het aantal banen in
deze provincies ongeveer 592.500 (dit is exclusief financiële, zakelijke en niet-commerciële
dienstverlening, die waarschijnlijk geen of nauwelijks gebruik maken van de binnenvaart).
Stel dat een kwart van deze banen bij bedrijven zit die afhankelijk zijn van transport per
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binnenvaart14. Dan zou 1,250/o van 148.125 banen naar andere provincies verdwijnen: bijna
2.000 banen. Deze banen blijven behouden voor de regio als wèl wordt ingegrepen in de
Boven-Ijssel. Opgemerkt zij dat dit een wel zeer ruwe schatng is èn dat het geen netto
welvaartseffect is: deze banen zullen elders weer tevoorschijn komen.

14 In 1998 bedraagt het aandeel van de binnenvaart in het totale vervoer in tonnen in de BovenIjssel corridor 24% (Ecorys, blz. 35).
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6.1 Samenvatting van de resultaten
Onderstaande tabellen vatten de voorgaande berekeningen van baten en kosten samen.
Hieruit blijkt dat Benutting 2,5 het aantrekkehjkste alternatief is. Het saldo externe effecten
is hoger onder Benutting 2,8, maar compenseert niet voor het lagere saldo directe effecten
(door de hogere directe kosten). De beide alternatieven ontlopen elkaar evenwel niet veel.
Tabel 6.1

Saldo van alle gemonctariseerde resultaten: NVVP-Ref (Prijzen 2003 (jan.
2004); mln)

Benutting 2,50 Kosten 2,50

Directe
baten

Efficientie: bestaand
verlioer
Route/een ge:
overkornende
binnenvaart
VIoda[shft:
overkomend van
andere moda/iteiten

Kosten
Eflhsentee: bestaand
vervoer5
Routekeuge:
overkomende
binnenvaart
Vlodal-shiji:
overkornend van
andere
modaluteiten 5'5'

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem

Benutting 2,80

125,1

125,3

125,3

125,3

128,7

0,9

0,9

0.9

0,9

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

-3,9

-24,7

-32,9

-34,1

-11,7

35,1

35,1

35,1

35,1

37,0

2,3

2,3

2,3

2,3

2,8

12,5

12,5

12,5

12,5

12,9

173,2

152,6

144,4

143,2

172,2

'

Externe
effecten

Saldo
5')

Dit zijn de miieubaten a.g.v. het verminderd aantal scheepsbewegingen, zwaardere belading etc.

*5')

Dit zijn veiligheids-, uitstoot en geluidsbaten a.g.v. verschuiving van wegverkeer naar bmnenvaart.
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Tabel 6.2

Saldo van alle gemonetariseerde resultaten: NVVP-Combi (Prijzen 2003 (jan.
2004); mln)

Benutting 2,50 Kosten 2,50
Effici6ntie: bestaand
L'Cf/.'OeT
Routekeue:
overkomende
binnenvaart
ldoelal-s bijt:
overkomend van
andere modaliteiten

Directe
baten

Kosten

Externe
effecten

Saldo

Efflcüntie: bestaand
vervoer°
Routekeuge:
overkomende
binnenvaart
VIodaI-shi/t:
overkornend van
andere
modaliteiten°'°

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem

Benutting 2,80

132,5

132,7

132,7

132,7

136,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,9

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

3,9

24,7

-32,9

-34,1

-11,7

36,7

36,7

36,7

36,7

38,7

3,9

3,9

3,9

3,9

4,8

12,5

12,5

12,5

12,5

12,9

184,7

164,0

155,9

154,7

184,4

0)

Dit zijn de milieubaten a.g.v. het verminderd aantal scheepsbewegingen, zwaardere belading etc

*0)

Dit zijn veihgheids-, uitstoot en geluidsbaten ag.v. verschuiving van wegverkeer naar binnenvaart,

6.2 Gevoeigheidsanalyses
In deze paragraaf wordt een aantal gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. In subParagraaf 6.2.1
bespreken we de onzekerheden waarmee de hiervoor gekwantificeerde bedragen omgeven
zijn. In subParagiaaf 6.2.2 corrigeren we het benuttingsalternatief 2,8 van Ecorys door vanaf
2010 uit te gaan van een diepte van 2,8 m bij OLR. Tenslotte bespreken we in subParagraaf
6.2.3 de gevolgen van het gebruik van een andere referentie: baggeren tot 2,2 m diepte bij
OLR.

6.2.1 Onzekerheden en marges
Zowel de vaststelling van de baten als de kosten gaan gepaard met onzekerheden. Hiermee is
in het voorgaande al rekening gehouden door een periode van dertig jaar voor de netto
baten toe te passen en door ttvee omgevingsscenario's te gebruiken. Scenario's geven een
indicatie van de mate van onzekerheid in de vorm van marges waarbinnen de uitkomsten
met een redelijke betrouwbaarheid zullen liggen. Wat de directe baten betreft gelden ttvee
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soorten van onzekerheid: onzekerheid met betrekking tot de voorspelde vervoersstromen en
onzekerheid met betrekking tot het gedrag van mensen werkzaam in de binnenvaart en de
overige vervoersmodaliteiten. Met het eerste is in het voorgaande al rekening gehouden door
met twee scenario's te werken. Dit heeft consequenties voor de hoogte van de baten, maar
beïnvloedt niet de keuze tussen projectalternatieven. Dât wordt bepaald door de
samensteUing van de vloot in termen van scheepsgroottes en de beladingsgraden van
schepen in samenhang met de routekeuze. Wat dit betreft meldt Ecorys (blz. 103-104) dat de
verwachte gedragsverandermgen voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op vraagprognoses.
Het is niet ondenkbaar dat in de referentie kleinere schepen worden ingezet of een andere
route wordt gekozen in plaats van grotere schepen minder zwaar beladen over de BovenIjssel te laten varen. Als dit een goedkopere oplossing is zullen de baten van de projecten,
die ten opzichte van de referentie worden berekend, lager uitvallen. Het is evenwel niet
bekend hoe groot deze onzekerheid is. Voor een gevoeigheidsanalyse van de referentie
verwijzen wij naar subParagraaf 6.2.3.
Ook de kosten van de projecten gaan met onzekerheden gepaard. Bij de kostenramingen is
gewerkt met risico-opslagen. Hiervoor verwijzen wij naar de Kostenraming inpassend
ontwerp (versie 3.x) van Lievense.
Tenslotte gaat de berekening van externe effecten op het gebied van milieu gepaard met
onzekerheden. Dit betreft in belangrijkere mate cijfers zoals emissies dan de waardering
hiervan

0.

Dings et al. (2003), External and infrastructure costs of road and rail transport -

analysing European studies, CE, Delft). Zelfs als hier een marge van 10 procent zou worden
aangehouden zou dat op de berekende uitkomsten slechts een verschil van een paar miljoen
euro betekenen.

6.2.2 Benuttingsalternatief 2,8
Voor het benuttingsalternatief met diepte 2,8 m bij OLR is ondermeer gebruik gemaakt van
de transportkostenvoordelen zoals berekend door Ecorys. Deze voordelen zijn evenwel
gebaseerd op de veronderstelling dat in 2010 (het eerste zichtjaar in de Ecorys-studie)
gebaggerd wordt tot een diepte van 2,5 m. Aangezien de kosten in het benuttingsalternatief
2,8 berekend zijn op basis van een diepte van 2,8 m is sprake van een inconsistentie bij dit
benuttingsalternatief. Het meest voor de hand liggend is dat voortdurend een diepte van
2,8 m wordt bereikt, niet alleen vanaf 2020. De baten van het benuttingsalternatief zullen
daardoor hoger uitvallen. in deze subparagraaf zal worden mgeschat wat de consequenties
daarvan zijn.
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Een grotere diepte vanaf 2012 betekent dat de transportkostenvoordelen gedurende de
periode 2012-2020 hoger zullen uitvallen. Nu is immers voor deze periode een diepte van
2,5 m aangehouden (zoals in het benuttingsalternatief 2,5). Dit geldt voor het efficiëntieeffect, het routekeuze-effect en het modal-shift effect. Ook de externe effecten zullen
hierdoor hoger uitvallen.
De wijze van berekening is als volgt. Uitgegaan wordt van de baten in de formulering van
het benuttingsalternatief 2,8 zoals in Hoofdstuk 3 en 4: met diepte 2,5 m bij OLR in de jaren
2012-2019. Hierbovenop komt evenwel een correctiefactor. Deze is gebaseerd op de
verhouding van baten in het zichtjaar 2020 tussen het benuttingsalternatief 2,5 en het
benutnngsalternatief 2,8. De resultaten staan in onderstaande tabel. 1-lierbij zijn de externe
effecten niet verder opgesplitst.
Tabel 6.3

Kosten en baten van het benuttingsalternatief 2,8; gevoeigheidsanalyse:
2,8m diepte bij OLR in 2010 (met correctiefactor werkzaamheden en
knelpunten)
Scenario: NVV1?-Ref

Scenario: NVVP-Combi

efficiëntie-effect

129,4

137,1

routekeuze-effect

1,1

2,0

modal-shift effect

1,3

1,4

53,6

56,9

externe effecten
kosten

-11,7

-11,7

Saldo

173,8

185,7

Na correctie van het benuttingsalternatief 2,8 valt het saldo van baten en kosten 1 â 2
miljoen euro hoger uit. Hiermee wordt het benuttingsalternatief 2,8 het aantrekkelijkst; de
verschillen zijn evenwel miniem.

6.2.3 Alternatieve referentie
Bij de berekening van de transportkostenvoordelen in Hoofdstuk 3 is reeds opgemerkt dat
de hoogte hiervan ten dele is bepaald door de keuze van het referentie-alternatief. In de
referentie worden immers de boeien verlegd om klasse Va schepen toe te laten en een
bepaald veiEgheidsniveau te handhaven, maar er wordt niet of nauwelijks gebaggerd zodat
de minimale diepte bij OLR uiteindelijk afneemt tot 1,6 m in 2020. Dit houdt in dat schepen
niet zwaarder beladen kunnen worden. Ten opzichte van deze referentie zijn de
transportkostenvoordelen van verbetering van de Boven-Ijssel al snel groot. Deze
subparagraaf zal daarom eerst een inschatting geven van de kosten en baten van een
alternatief dat een diepte van 2,2 m bij OLR oplevert. Dit lijkt een voor de hand liggend
alternatief omdat het uitgaat van de huidige diepte. Vervolgens worden de kosten en baten
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van de overige projectalternatieven opnieuw berekend ten opzichte van het 2,2 m-alternatief.
Dit geeft antwoord op de vraag: als een andere referentie was gekozen, hoe groot is dan het
saldo van kosten en b aten ?15
Het 2,2 malternatief is gebaseerd op het "alternatief 0+" van Ecorys. Hierin wordt de
breedte bij een waterdiepte van 2,2 meter bij OLR vergroot ten behoeve van klasse Va. De
efficiëntie-effecten zijn op dezelfde manier berekend als in de analyses van Hoofdstuk 3,
maar nu bij een diepte van 2,2 m bij OLR. Het routekeuze-effect, het modal-shift effect en
de externe effecten zijn benaderd als de helft van de effecten zoals gevonden onder het
benuttingsalternatief 2,5. De redenering hierachter is dat een diepte van 2,2 m het
gemiddelde is van 2,5 m en 1,8 m. De laatste waarde is ongeveer de gemiddelde diepte in het
referentie-alternatief.
Kosten in het 2,2 m-alternatief zijn afgeleid van de kosten van baggerwerkzaamheden in het
benuttingsalternatief 2,5. In dat laatste alternatief wordt 25.000 m 3 gebaggerd; m het 2,2 malternatief naar schatting 5.000 m3 . De baggerkosten van het 2,2 m-alternatief zijn berekend
als één vijfde van de baggerkosten van het benuttingsalternatief 2,5. Confrontatie van kosten
en baten levert de volgende tabel op.
Tabel 6.4

Kosten en baten van het 2,2 m-alternatief
Scenario NVVP-Ref

Scenario: NVVP-Cornbi

efficiëntie-effect
outekeuze-effect
riodal-shift effect

102,1

108,2

0,5

0,8

0,6

0,7

externe effecten
kosten

24,9

26.3

:

LSald2

-

-

-0,8

-0,8

127,3

135,2

Zoals te zien valt het saldo van baten en kosten lager uit dan de oorspronkelijke
projectalternatieven. Als het 2,2 m-alternatief als referenlie zou worden genomen resulteren de
volgende kosten en baten van de projectalternatieven.

15 Ecorys rekent als gevoeigheidsanalyse een referenne door waarin de diepte bij OLR 1,9m is in
zowel 2010 en 2020 (i.p.v. 1,6m in 2020). Dit levert tussen de 35-56% lagere directe baten op
(blz. 104).
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Tabel 6.5

Kosten en baten bij een referentie van 2,2 m diepte bij OLR; scenario: NV\TPRef
Benutting 2,50 Kosten 2,50

Directe
effecten

Scheepvaart
2,50 bodem

Benutting 2,80

Efficiëntie

23,0

23,1

23,2

23,2

26,6

Routekeuze

0,4

0,4

0,5

0,5

0,7

Modal-shift

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

-3,1

-24,0

-32,1

-33,3

-10,9

24,9

24,9

24,9

24,9

27,8

45,9

25,2

17,1

15,9

44,9

Directe
kosten
Externe
effecten
Saldo

Tabel 6.6

Scheepvaart
2,50

Scenario: NVVP-Combi
Benutting 2,50 Kosten 2,50

Scheepvaart
2,50

Scheepvaart
2,50 bodem

Benutting 2,80
28,1

24,2

24,4

24,5

24,5

Routekeuze

0,8

0,8

0,8

0,8

1,1

Modal-shift

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

Directe
kosten

-3,1

-24,0

-32,1

-33,3

-10,9

Externe
effecten

26,8

26,8

26,8

26,8

30,1

49,4

28,8

20,6

19,4

49,2

Directe
effecten

Efficiëntie

De benuttingsalternatieven blijven het meest aantrekkelijk. Wel is de hoogte van de baten
aanzienlijk naar beneden aangepast door het gebruik van een andere referentie.

6.3 Conclusie
Uit de tabellen van Paragraaf 6.1 blijkt dat het welvaartseffect van alle projectalternatieven
sterk positief is. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de grootte van de
transportkostenvoordelen en (positieve) milieu-effecten en anderzijds relatief lage
pro jectkosten.
In feite zorgen alle projectalternatieven ervoor dat de scheepvaart aanzienlijk beter de
vaargeul kan benutten, hetgeen zowel bedrijfseconomisch als milieutechnisch voordelen
oplevert.
De grootte van de transportkostenvoordelen worden ten dele veroorzaakt door de gekozen
referentie, waarin boeien worden verlegd maar met wordt gebaggerd. Er zou kunnen worden
beredeneerd dat het gebruik van een andere referentie meer voor de hand ligt, bijvoorbeeld
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een referentie waarin wordt gebaggerd tot 2,2 m bij OLR: de huidige diepte. Gebruik van
deze alternatieve referentie levert aanzienlijk lagere baten op. Dit laat onverlet dat elk van de
onderzochte alternatieven een maatschappelijk voordeel oplevert. Uit de huidige analyses
komen de benuttingsalternatieven (Benutting 2,5 en Benutting 2,8) als beste uit de bus.
Beide kennen geringe investeringskosten. De andere (2,5m) projectalternatieven geven min
of meer dezelfde transport- en milieuvoordelen maar tegenover wezenlijk hogere kosten.
Een kanttekening hierbij is dat de benuttingsalternatieven waarschijnlijk slechter scoren qua
sclieepvaartveihgheid. De mate waarin de scheepvaartveiligheid verslechtert is echter niet
duidelijk. Daarom kan hier ook geen (geldelijke) waardering aan worden toegekend.
Wat recreatie betreft zijn de effecten neutraal of licht positief en niet-onderscheidend tussen
de projectalternatieven. Effecten op natuur en landschap verschillen wèl tussen de
alternatieven, maar de effecten zijn niet zo groot dat ze de keuze bepalen.
In de tabellen komen geen indirecte effecten voor. De verwachting is dat de indirecte
effecten geen belangrijke netto xvelvaartseffecten zullen genereren: d.w.z. er zullen als gevolg
van de verbetering van de Boven-Ijssel geen substantiële verplaatsing van bedrijven van of
naar liet buitenland plaatsvinden, noch zal er door bedrijven veel efficiënter in Nederland
geproduceerd kunnen worden (bovenop de transportkostenverlaging). Omdat de behaalde
transportkostenvoordelen worden doorgegeven aan afnemers en (uiteindelijk) consumenten
bestaan er wel indirecte effecten, maar deze impliceren een herverdeling van welvaart
(herverdelings effecten).
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Bijlage: verschillen tussen de Ecorys-studie
en de huidige KBA

Periode

Ecoys

SEO/Arcadis

Ingebruikneming: 2009

Ingebruikneming: 2012

Geen investeringsjaar

Investeringsjaar: 2011

Periode van baten: 2009-2038 Periode van baten: 2012-2041
Verdiscontering naar 2009

Verchscontering naar: 2010

Prijzen van: 2001

Prijzen van: 2003

Routekeuze en modal shift

Geen tule-of-half

Rule-of-half

Weglekking van baten naar

Geen correctie

Correctie

Geen

Wel

Geen

Wel

buitenland
Investeringskosten en
terugkerende kosten
Externe effecten
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