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Minimaal twee scenario's doorrekenen

Wegenaanleg gebaseerd op verouderde gegevens
De M K B A is e e n belangrijl< i n s t r u m e n t
o m ruimtelijl<;e i n g r e p e n af t e w e g e n .
O o k l < o s t e n a d v i s e u r s h e b b e n daar w e l

volledige informatie. Daardoor lijken de maatschappelijke en financiële baten van deze weguitbreidingen vaak rooskleuriger dan ze in
werkelijkheid zijn. De vaak negatieve effecten op natuur en milieu
komen daar nog bij. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van een
aantal milieuorganisaties.

Voor alle infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in het MIRT
dienen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een
b a s i s w a a r v a n die a f w e g i n g p l a a t s v i n d t , Milieueffectrapportage (MER) te worden gemaakt. In de MKBA's
voor MIRT-projecten is in de afgelopen jaren gerekend met de scenario's uit de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) uit 2006 of
m o e t e n e c h t e r w e l a c t u e e l en v o l l e d i g
soms met een nog ouder scenario. Vaak wordt met het scenario European Coordination (EC) gerekend dat uitgaat van mobiliteitsgroei,
zijn. Dat b l i j k t bij M I R T - p r o j e c t e n h e t
hoewel de mobiliteitsgroei sinds 2005 is afgezwakt.
Aan
de kostenkant in een MKBA voorweguitbreidingen zijn vooral
zwakke punt.
de projectkosten zelf belangrijk. Andere kostenposten in de MKBA,
zoals de maatschappelijke kosten van milieueffecten, zijn aanmerkeDirk Dubbeling
lijk kleiner. De kosten van de aanleg van snelwegen en snelwegverbindingen worden gerechtvaardigd met de maatschappelijke baten
die daar tegenover zouden staan, in het bijzonder minder files en de
De besluitvorming over aanleg van hoofdwegen uit tiet Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT, een jaarlijkse daardoor gaande geringere reistijdverliezen, zodat er meer productibijlage bij de rijksbegroting) is vaak gebaseerd op verouderde of on- viteit plaatsvindt.
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De MER-inschattingen en in het bijzonder de IViKBA-uitkomsten zijn
belangrijke informatiebronnen voor de besluitvorming rond nieuwe
wegen. Zowel in de MKBA als in de MER is de omvang van de effecten op de verkeersvolumes bepalend voor de uitkomsten. Projecten met een positieve MKBA gaan in de praktijk vrijwel altijd door.
Ook projecten met een negatieve MKBA gaan soms door. Indien de
MKBA aangeeft dat de kosten erg hoog zijn en er weinig baten aan
te tonen zijn, worden wegenprojecten vaak afgeslankt in plaats van
afgewezen.
De afgelopen jaren is twijfel ontstaan over de geldigheid van de gehanteerde scenario's in verkeersberekeningen en de daarmee samenhangende berekende economische baten van weguitbreidingen. Vooral door de economische recessie van de afgelopen jaren,
in combinatie met een langdurige lagere economische groei, zouden de baten van weguitbreidingen wel eens veel lager kunnen zijn
dan tot nu toe berekend.
Een vergelijking tussen de scenario's en de recente ontwikkelingen
en prognoses laat zien dat het verkeersvolume op het hoofdwegennet sinds 2009 onder het laagste WLO-scenario zit (het RC-scenario
- laagste economische groei). Toch wordt ook nog met het EG-sce¬
nario gewerkt (scenario met hoogste economische groei uit de studie WLO. De WLO-scenario's geven volgens de onderzoekers niet
meer een goede bandbreedte voor de te verwachten verkeersvolumes op het hoofdwegennet; er is een lage economische groei en de
olieprijs is al enige tijd ruim driemaal zo hoog als in de WLO-scenario's. De groei in autokilometers vlakte al voor de economische crisis af, mogelijk als gevolg van een mogelijke verzadiging in het
autogebruik en de opkomst van Het Nieuwe Werken. De verwachting is dat het verkeersvolume op het hoofdwegennet ver onder het
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scenario met hoogste groei zal blijven, zeker tot 2020. Een niveau
rond of licht boven het scenario met laagste groei lijkt het meest
waarschijnlijk. De baten in dit laatste WLO-scenario zijn ongeveer
2 tot 4 maal lager dan in het hoogstegroei-scenario.

Wegenprojecten vaak afgeslankt
in plaats van afgewezen

Door het ontbreken van langetermijnprognoses voor mobiliteit gebruiken beleidsmakers in veel gevallen een van de WLO-scenario's
en presenteren dit als prognose. Scenario's zijn echter geen prognoses, maar beschrijvingen van denkbare toekomsten. Een MKBA
of MER waarbij maar één scenario is doorgerekend is daarom incompleet. Ook wordt in veel stukken maar één scenario gepresenteerd, zelfs als er wel met meerdere scenario's is gerekend. Meestal
is dat dan het scenario met de hoogste verkeersgroei en wordt de
suggestie gewekt dat dit een midden-scenario betreft. Er zouden altijd minimaal twee scenario's moeten worden doorgerekend. Een
doorrekening met een prognose of met één enkel scenario leidt tot
schijnnauwkeurigheid. Een nadeel van het gebruik van meerdere
scenario's zoals de onderzoekers voorstaan is dat de bandbreedte in
de uitkomsten van een MKBA wel erg groot kan worden. Soms worden bepaalde resultaten meer of minder benadrukt en worden bepaalde aannames in overleg met de opdrachtgever bijgesteld.
Een meer realistische verkeersgroei voor 2020, die ergens rond het
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niveau van het WLO-RC-scenario ligt, leidt tot veel lagere reistijdbaten in de MKBA. Projecten die met deze verkeergroei zijn berekend,
leveren waarschijnlijk niet of nauwelijks netto baten op. De kans is
zelfs groot dat ze de maatschappij meer kosten dan ze ooit zullen
opleveren.
Voor het onderzoek zijn van enkele wegenprojecten uit het MIRT de
scenario's bij de verkeersberekeningen en de aannames daarin bekeken. Van de zes bestudeerde projecten zijn er vier in een MKBA
doorgerekend met een scenario met hoge verkeersgroei (EC of GE).
Daarvan zijn de baten geschat op 1,9 tot 2,6 maal de kosten, gezien
over een termijn van 20 tot 25 jaar. Een van deze projecten is ook
met het RC-scenario doorgerekend. Daaruit bleek dat de baten lager
zouden zijn dan de kosten (een kostenbatenratio van 0,84). Van
twee andere MKBA's die zowel met het GE als het RC-scenario zijn
doorgerekend, blijkt dat het RC-scenario tot een veel lagere ratio
leidt (1,92 versus 0,64 en 1,47 versus 0,24).
Zwakke5 p u n t e n
Er zijn in het onderzoek nog meer zwakke punten van de doorrekening van MIRT-projecten geïnventariseerd. De stap van de strategische doelen van het MIRT naar de prioriteiten voor projecten is niet
transparant en een logische verkenning van het probleem en de alternatieven ontbreekt vaak. De afweging van voor- en nadelen van
een project zou al eerder in het proces meer aandacht moeten krijgen. Nu wordt pas een MKBA gemaakt als er al een voorkeursalternatief ligt.
Alternatieven zoals knooppuntontwikkeling, verdichting en andere
binnenstedelijke ontwikkeling ten koste van regionale infrastructuur
en het hoofdwegennet zouden in het MIRT meer aandacht moeten
krijgen als alternatief voor infrastructuurinvesteringen. Nu wordt
een dergelijke, meer integrale afweging onvoldoende gemaakt.
Een relevante trend is dat tijdens het reizen per auto vaker wordt
gebeld en vergaderd. Hierdoor is het minder erg om iets langer onderweg te zijn. Nu zijn hoge reistijdbaten (hoe minder vertraging
hoe hoger de reistijdwaardering) cruciaal voor de uitkomsten van
de MKBA.
Er wordt vanaf het begin van de MIRT-verkenning gerekend met
verkeersmodellen. Deze spelen een centrale rol in het besluitvormingsproces. De belangrijkste resultaten uit verkeersmodellen die
worden gebruikt in de MKBA zijn de verkeersvolumes en de reistijden. De verkeersmodellen kennen echter enkele beperkingen.
De intensiteiten en reistijden op het wegennetwerk zijn niet overal
even nauwkeurig. Vooral bij wegvakken en trajecten waar congestie
een grote rol speelt is de nauwkeurigheid minder goed.
De effectiviteit van openbaarvervoerbeleid kan worden onderschat,
wanneer openbaar vervoer en de auto een vergelijkbaar kwaliteitsniveau hebben. Bij wegenprojecten op plekken waar spoorvervoer

De belangrijkste begrippen op een rij
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MKBA: Inschatting van de positieve en negatieve effecten van een project op de welvaartvan Nederland. De econorrische effecten van grote infrastructuurprojecten dienen met een MKBA te worden geschat
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MIRT: Projecten waarbij sprake is van een ruimtelijke ingreep en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is, worden opgenomen in het MIRT-investeringsprogramma.
Daarnaast worden projecten waarbij het Rijk is betrokken als subsidieverlener aan lagere centrale overheden eveneens opgenomen in het MIRT
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een reëel alternatief kan zijn voor de auto, wordt dat maar beperkt
meegenomen in de modellen. Dat leidt tot overschatting van de
verwachte autoverkeervolumes.
Relatief nieuwe beleidsmaatregelen zoals ketenmobiliteit, multimodale knooppunten en mobiliteitsmanagement, kunnen in de verkeersmodellen evenmin worden doorgerekend.
Bovendien zijn verkeersmodellen een soort 'black box' in het beoordelingsproces. Wanneer de resultaten van de modeldoorrekening
sterk afwijken van wat intuïtief kan worden verwacht, worden resultaten soms achteraf wat aangepast.
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Maatschappelijke trends zoals Het Nieuwe Werken, ICT, reisgedrag
van jongeren, re-urbanisatie, de elektrische fiets, spoor- en lightrailverbindingen en vergrijzing hebben mogelijk een grote invloed op
de uitkomsten van de verkeersmodellen. Zo neemt door de relatief
ouder wordende bevolking de mobiliteit minder toe dan je zou verwachten op basis van de bevolkingsgroei. Door het hoge opleidingsniveau wordt daarentegen weer relatief meer gereisd. Ook het
tijdstip van reizen verandert, wat vooral het benoemen van knelpunten belangrijk kan beïnvloeden. Een verbetering van fiets-,
spoor- of lightrailinfrastructuur kan leiden tot een ontlasting van het
hoofdwegennet. Het ontbreken van deze ontwikkelingen is een relatief zwak punt in het verkeersmodel.

De onderzoekers doen enkele aanbevelingen om het gebruik van
economische scenario's bij doorrekening van MIRT-projecten te verbeteren.
Voor alle MIRT-projecten waarvan de uitvoering nog niet is gestart
wordt aanbevolen een doorrekening te maken met het scenario met
de laagste mobiliteitsgroei en deze doorrekening zwaarte laten
meewegen in de definitieve besluitvorming. In die doorrekening
zouden de onlangs naar beneden bijgestelde reistijdwaarderingen
moeten worden gebruikt.
Minimaal dienen twee scenario's te worden doorgerekend en gelijkwaardig naast elkaar te worden gepresenteerd. De vergelijking tussen berekeningen met EC-GE/scenario's versus RC/scenario's geeft
het belang daarvan duidelijk aan.
De afweging om een project al of niet uit te voeren dient al eerder
in het proces meer aandacht te krijgen door bij het opstellen van
gebiedsagenda's een veel uitgebreidere probleemanalyse en een
brede verkenning van oplossingsrichtingen uit te voeren. Een meer
verkennend onderzoek naar problemen en mogelijke oplossingsrichtingen met een snelle, ruwe inschatting van kosten en baten zou
veel toegevoegde waarde hebben. Hierbij zou ook al een snelle,
ruwe inschatting van kosten en baten kunnen worden gemaakt.
De invloed van het tijdstip van investeren op de kosten-batenverhouding moet voor ieder project worden onderzocht. Later investeren kan forse maatschappelijke baten hebben wanneer de extra
capaciteit in de eerste paar jaar lage baten heeft.

WLO: De studie WLO analyseert de relatie tussen welvaart en leefomgeving in de periode tot 2040 op basis van vier mogelijke toekomstscenario's. Doel is om na te gaan binnen welke bandbreedtes Nederland zich zal ontwikkelen en welke knelpunten daarbij
kunnen optreden.
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GE-scenario: Sociaaleconomisch scenario uit de WLO met de hoogste economische
groei.

•

RC-scenario: Sociaaleconomisch scenario uit de WLO met de laagste economische
groei.

•

EC-scenario: Sociaaleconomisch scenario uit de studie Economie en fysieke omgeving
uit 1997 en vergelijkbaar met het BE-scenario.

Dit artikel is gebaseerd op het rapport 'Uitbreiding van snelwegen: nodig of overbodig?
Review van het gebruik van economische scenario's bij doorrekening van MIRT-projecten'
van H.R van Essen en M.J.J. 't Hoen (onderzoeks- en adviesbureau CE Delft). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een aantal natuur- en milieuorganisaties. Het rapport is
gratis beschikbaar op www.ce.nl.

