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1. Inleiding 

In Rotterdam vormt de Maas een natuurlijke barrière in de stad die de verbinding 

tussen noord en zuid Rotterdam bemoeilijkt. In de stad worden naar verwachting tot 

2040 minimaal 50.000 woningen gebouwd. In de zone tussen Alexander, Kralingse 

Zoom, Feyenoord City en Zuidplein zullen tussen de 20.000 en 35.000 nieuwe 

woningen en arbeidsplaatsen gerealiseerd worden1. Daarnaast zal er verdere 

verdichting plaatsvinden in de binnenstad. 

 

Deze ontwikkelingen vragen om een sterk mobiliteitssysteem waarmee de 

bereikbaarheid van de stad en regio geborgd wordt, zowel per auto, openbaar 

vervoer als fiets. De druk op het mobiliteitssysteem is echter nu al groot en neemt 

door de verwachte ontwikkelingen verder toe. 

 

Om deze ontwikkelingen te faciliteren wordt er onder andere gestudeerd op een 

uitbreiding van HOV en een nieuwe oeververbinding voor OV en langzaam verkeer 

en eventueel ook voor het autoverkeer. In voorliggende Maatschappelijke kosten-

batenanalyse worden de effecten van verschillende maatregelpakketten integraal 

met elkaar vergeleken en de kosten en de baten gewaardeerd.     

1.1 Achtergrond en doel 

In het voorjaar 2021 is zeef 1 van de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio 

Rotterdam afgerond, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de Notitie kansrijke 

oplossingen (juli 2021). Hiermee is de MIRT-Verkenning aangekomen in de 

beoordelingsfase (zeef 2). De MIRT-verkenning vindt plaats middels diverse 

deelonderzoeken: 

▪ Verkenning A16/OWN 

▪ Verkenning Algeracorridor 

▪ Verkenning OV en oeververbinding 

▪ Onderzoek Faciliteren verstedelijking en agglomeratiekracht en bijdragen aan 

Kansen voor Mensen 

▪ Maatschappelijke en Economische Effectstudie (MEES) OV en 

oeververbindingen Rotterdam 

 

De voorliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van OV en 

oeververbinding Rotterdam geeft ondersteuning in de integrale beoordeling van 

nieuwe OV-lijnen en een oeververbinding in zeef 2. Naast deze MKBA OV en 

 
1 Notitie Reikwijdte & Detailniveau, Omgevingseffectrapportage voor de eerste herziening 

Omgevingsvisie Rotterdam – Gebied Alexander – Zuidplein, 25 augustus 2022 
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oeververbinding zijn ook aparte MKBA’s opgesteld voor de maatregelen op de 

Algeracorridor en de A16. Daarnaast wordt er een MEES uitgevoerd als aanvulling 

op de MKBA OV en oeververbindingen. In de MEES worden ook de effecten van 

verstedelijking in de ‘Oostflank’ van Rotterdam beoordeeld. Dit zijn integrale 

verstedelijkingseffecten op het gebied van grondexploitatie, leefbaarheid, 

agglomeratiekracht, veranderend mobiliteitsgedrag en lokale effecten zoals extra 

bestedingseffecten en effecten op de gemeentelijke financiën. Deze effecten 

komen bovenop de effecten door ingrepen in mobiliteit en infrastructuur waarvoor 

de voorliggende MKBA OV en oeververbinding als basis is gebruikt. De maatregelen 

onderzocht in de bovenstaande studies tezamen hebben de volgende vijf doelen: 

▪ Het verbeteren van de bereikbaarheid via de weg, door verminderen van het 

NMCA-knelpunt2 op de A16 Van Brienenoordcorridor en het knelpunt 

Algeracorridor;  

▪ Het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV, door het verminderen van 

het NMCA-knelpunt stedelijk OV;  

▪ Het faciliteren van verstedelijking (wonen en economische toplocaties) in 

relatie tot agglomeratiekracht;  

▪ Het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit;  

▪ Het vergroten van kansen voor mensen door reistijd naar werk en 

onderwijsinstellingen te verkorten 

1.2 Leeswijzer 

In het vervolg van dit rapport gaan we nader in de op probleemanalyse (welke 

knelpunten dient het project op te lossen?), het nulalternatief (wat als het project 

geen doorgang vindt?), de projectalternatieven (de boogde projectmaatregelen), de 

projecteffecten (impact van de maatregelen, zowel in fysieke eenheden als waar 

mogelijk in euro’s gewaardeerd,“gemonetariseerd”). Tot slot gaan we in op de 

berekende resultaten en de robuustheid van uitkomsten aan de hand van 

gevoeligheidsanalyses. 

 

Effectwaarderingen in contante waarden 

Alle bedragen in de overzichtstabellen zijn gegeven in contante waarden (tenzij anders 

vermeld). Bij het vergelijken van kosten en baten is een lastig aspect namelijk het verschil in 

de periode waarin de effecten optreden. De investeringskosten worden gemaakt op het 

moment dat het project wordt uitgevoerd (vaak aan het begin van het traject), terwijl de 

maatschappelijke effecten pas daarna optreden (sommige effecten ontstaan wel al eerder, 

maar groeien in totdat het volledige programma is gerealiseerd). Verschillende effecten 

 
2 Nationale markt- en capaciteitsanalyse, een analyse van knelpunten op de Nederlandse 

infrastructuur die om de paar jaar wordt uitgevoerd 
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treden dan echter wel voor alle jaren in de toekomst op (conform de MKBA-werkwijzers is 

voor deze maatschappelijke effecten gewerkt met een tijdshorizon van 100 jaar). Om alle 

effecten met elkaar te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van contante waarden. 

 

De ‘waarde’ van bedragen later in de tijd is lager: het is aantrekkelijker om in 2022 duizend 

euro op de bank te hebben en daar dertig jaar rente op te krijgen dan om in het jaar 2050 

duizend euro te hebben (nog afgezien van inflatie). Met andere woorden: duizend euro in 

2050 is minder waard dan duizend euro in 2022. Om de contante waarden te bepalen wordt 

gebruik gemaakt van een zogeheten disconto- of rentevoet. In de MKBA OV en 

oeververbindingen gaan we uit van een start van de investeringen in 2026. Dit is tevens het 

basisjaar van de zichtperiode van de MKBA en daarmee de berekening van de contante 

waarden. Bedragen verder in de toekomst, met prijspeil 2022, worden verdisconteerd naar 

dit basisjaar. 
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2. Probleemanalyse, nul- en 

projectalternatieven 

2.1 Probleemanalyse 

In Rotterdam vormt de Maas een natuurlijke barrière in de stad die de verbinding 

tussen noord en zuid Rotterdam bemoeilijkt. In de stad worden naar verwachting tot 

2040 minimaal 50.000 woningen gebouwd. In de zone tussen Alexander, Kralingse 

Zoom, Feyenoord City en Zuidplein zullen tussen de 20.000 en 35.000 nieuwe 

woningen en arbeidsplaatsen gerealiseerd worden3. Daarnaast zal er verdere 

verdichting plaatsvinden in de binnenstad. 

 

Deze ontwikkelingen vragen om een sterk mobiliteitssysteem waarmee de 

bereikbaarheid van de stad en regio geborgd wordt, zowel per auto, openbaar 

vervoer als fiets. De druk op het mobiliteitssysteem is echter groot. De drukte in het  

openbaar vervoer is de laatste jaren tot aan 2020 sterk gegroeid, voornamelijk in 

de metro. In 2020 en 2021 zijn door ingrijpende coronamaatregelen het aantal 

reizigerskilometers fors gedaald. De verwachting bij vervoerder RET is dat tussen 

2023 (maximaal scenario) en 2025 (minimaal scenario) het aantal reizigers en 

reizigerskilometers weer is hersteld op het niveau van 20194. Voor de metro wordt 

door de RET daarna een groei verwacht tussen 2 en 3 procent op jaarbasis.  

 

Daarnaast kent Rotterdam een hoge verkeersdrukte op een aantal stedelijke wegen 

en in de City Lounge (binnenstad). Deze verkeersdrukte leidt tot geluidshinder en 

een slechte luchtkwaliteit. 

 

Eén van de oorzaken van het ontstaan van deze drukte is het gelimiteerde aantal 

oeververbindingen die gebieden ten noorden en zuiden van de Nieuwe Maas 

verbinden. De huidige oeververbindingen, zoals de Erasmusbrug, Willemsbrug en 

Van Brienenoordbrug staan dan ook vaak vast bij drukte en/of verstoringen. 

Uitbreiding van de (capaciteit van de) noord-zuidoeververbindingen is nodig om 

zowel vervoer voor de nieuwe bewoners als bestaande bewoners mogelijk te 

maken. Uit de Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) 2021 blijkt dat in 2040 voor de 

metro en de tram op enkele tracés onder andere van/naar Rotterdam Zuid in de 

ochtendspits de capaciteit niet toereikend is of daar dicht tegen aanzit 

(respectievelijk boven volnorm en boven inzetnorm). Voor de bus geldt dat binnen 

 
3 Notitie Reikwijdte & Detailniveau, Omgevingseffectrapportage voor de eerste herziening 

Omgevingsvisie Rotterdam – Gebied Alexander – Zuidplein, 25 augustus 2022 
4 Capaciteitsanalyse OV (MIRT verkenning Oeververbinding), RET (2022) 
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Rotterdam Zuid op enkele tracés het aantal passagiers in de ochtendspits boven de 

volnorm komt, zie onderstaande figuur.  

 

Figuur 2.1 Maximale bezettingsgraad tram en metro regio Rotterdam in 

ochtendspits (drukste uur op gemiddelde werkdag sept-nov) in 2040 Hoog 

 

Bron: Integrale Mobiliteitsanalyse  (IMA) 2021, bewerking Decisio 

 

Figuur 2.2 Maximale bezettingsgraad bus regio Rotterdam in ochtendspits (drukste 

uur op gemiddelde werkdag sept-nov) in 2040 Hoog 

Bron: Integrale Mobiliteitsanalyse  (IMA) 2021, bewerking Decisio 
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2.2 Nulalternatief 

In lijn met de verschillende richtlijnen, leidraden en kaders voor het opstellen van 

maatschappelijke kosten-batenanalyses is een nulalternatief gebruikt dat 

‘beleidsarm’ is. De algemene MKBA-leidraad beschrijft het nulalternatief als volgt: 

‘het nulalternatief de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal 

plaatsvinden op het voor de MKBA relevante terrein in het geval de te beoordelen 

maatregel niet wordt uitgevoerd’. In de praktijk komt het vullen van het 

nulalternatief neer op het doorzetten van bestaand beleid, voorgenomen 

maatregelen (wanneer de uitvoering hiervan vrijwel onontkoombaar is) en kleinere 

ingrepen die bepaalde gesignaleerde problemen deels oplossen of mitigeren, maar 

wel zodanig dat deze ingrepen geen beleidsalternatief vormen. 

 

Voor het nulalternatief gaan we er in principe vanuit dat er geen (grote) OV-

maatregelen worden genomen. Daarbij gaan we er vanuit dat de nieuwe woningen 

en arbeidsplaatsen toegankelijk en ontsloten zijn, in ieder geval voor de auto en de 

fiets en mogelijk met kleinere aanpassingen van bestaande OV-verbindingen zoals 

herroutering van de bus of nieuwe haltes. Voor het nulalternatief gaan we voor deze 

(kleine) aanpassingen uit van wat is opgenomen in de stedelijke Referentie Hoog 

afkomstig uit het V-MRDH verkeersmodel, zie ook de bijlageparagraaf B1.1 

Verkeersmodel V-MRDH. 

2.3 Projectalternatieven 

In deze MKBA zijn zes projectalternatieven doorgerekend. Deze projectalternatieven 

zijn combinaties van maatregelen waarbij het uitgangspunt is dat ieder alternatief 

ten minste op één cruciaal punt verschilt van de andere alternatieven. Daarmee 

levert ieder alternatief relevante beslisinformatie. De alternatieven wijken van 

elkaar af op een aantal punten. Dit zijn: plek van de oeververbinding, type 

oeververbinding (tunnel of brug), type (OV-)modaliteiten, aantal haltes, frequenties 

en route van de verbinding door de stad.  

 

In onderstaande paragrafen lichten we de zes alternatieven toe. Ieder alternatief 

bestaat uit twee onderdelen: de oeververbinding aan de westzijde, HOV-

busverbinding Maastunnel tussen Centraal Station en Zuidplein, en de 

oeververbinding aan de oostzijde, de HOV-verbinding tussen Kralingse Zoom en 

Zuidplein. Alternatief 1, 2 en 3 hebben aan de oostzijde een brug waar een tram en 

langzaam verkeer over zal gaan. Alternatief 4 en 5 hebben een tunnel waar een 

metro doorheen zal gaan, Alternatief 6 heeft een tunnel in combinatie met een 

tram. In alle alternatieven wordt tevens het nieuwe sprinterstation Stadionpark 
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toegevoegd. Daarnaast worden enkele tram- en buslijnen in de zes alternatieven 

gewijzigd of ingekort.  

 

Bij afronding van deze MKBA is gebleken dat de hieronder beschreven bruggen 

volgens door MARIN uitgevoerd simulatieonderzoek niet voor alle (maatgevende) 

schepen veilig te passeren zijn. Er wordt onderzoek naar mogelijke optimalisaties 

uitgevoerd. Dit kan van invloed zijn op de kosten van de brug. 

2.3.1 Alternatief 1: Brug West 

 

Nieuwe oeververbinding 

▪ Brug locatie West, met ruimte voor OV en langzaam verkeer (geen auto) 

 

Nieuwe HOV-verbindingen 

▪ Tram tussen Kralingse Zoom en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur 

per richting; 

▪ HOV-bus tussen CS en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur per 

richting; 

▪ Sprinterbediening van station Stadionpark met een frequentie van 6x per uur 

per richting. 
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Figuur 2.3 Maatregelen alternatief 1: Brug West 

 

 

HOV Maastunnel 

In alternatief 1 loopt de HOV-busroute vanaf het Centraal Station (CS) via een halte 

bij het Erasmus Medisch Centrum (EMC) naar het zuiden. Via de Carnissesingel 

wordt het Zuidplein benaderd; vanaf de laatste halte zal een klein stuk te voet 

moeten worden afgelegd om het Zuidplein te bereiken.  

 

HOV Kralingse Zoom – Zuidplein (Brug West) 

In alternatief 1 zal de trambaan beginnen met een tramlus. De eerste 3 haltes 

liggen in alternatief 1, 2 en 3 praktisch op dezelfde plek. Het verschil tussen deze 3 

alternatieven wordt gevormd doordat in ieder alternatief de brug een stuk naar het 

oosten opschuift. Dit heeft voornamelijk invloed op de plek van de 4e tramhalte. 

Verder is in dit alternatief de brug laag, met een doorvaarhoogte van 15,56 meter 

en een totale hoogte inclusief dek van 17,56 meter. De brug heeft een brede klep. 
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Halte 5 ligt aan de oostzijde van de sporen naast het Feyenoord stadion. De 3 

haltes vóór de halte bij Zuidplein liggen in alternatief 1, 2 en 3 op dezelfde locatie. 

In totaal gaat de tramlijn langs 9 haltes naar het Zuidplein en eindigt in een 

tramlus. De eindhalte ligt binnen het Zuidplein, en er moet een klein stuk gelopen 

worden naar de bushalte van de HOV Maastunnel verbinding. De nieuwe tramlijn 

rijdt voor het grootste deel op maaiveldniveau. 

 

De routes van tramlijn 21 en 24 zullen worden verlengd en gaan over brug West 

met als begin-/eindhalte Stadionplein in plaats van tramhalte De Esch. Ten opzichte 

van de referentie komen er twee haltes bij, Roseknoop en Stadionpark. 

2.3.2 Alternatief 2: Brug Bocht A 

 

Nieuwe oeververbinding 

▪ Brug locatie Bocht A, met ruimte voor OV en langzaam verkeer (geen auto).  

 

Nieuwe HOV-verbindingen 

▪ Tram tussen Kralingse Zoom en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur 

per richting; 

▪ HOV-bus tussen CS en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur per 

richting; 

▪ Sprinterbediening van station Stadionpark met een frequentie van 6x per uur 

per richting. 
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Figuur 2.4 Maatregelen alternatief 2: Brug Bocht A 

 

 

HOV Maastunnel 

In alternatief 2 loopt de HOV-busroute vanaf het Centraal Station (CS) via Erasmus 

Medisch Centrum (EMC) naar het zuiden. Er is echter geen halte direct bij het EMC 

zoals in alternatief 1. Om het EMC te bereiken moet er een klein stuk gelopen 

worden vanaf een halte bij ’s Gravendijkwal. In Rotterdam-Zuid wijzigt de route ten 

opzichte van alternatief 1 en loopt de (directere) route richting het Zuidplein via het 

Pleinwegtracé. Vanaf de eindhalte moet er nog een stuk gelopen worden naar het 

Zuidplein. 

 

HOV Kralingse Zoom – Zuidplein (brug Bocht A) 

Dit alternatief komt voor een groot deel overeen met alternatief 1. Er zijn echter 

geen tramlussen, en er zijn in totaal 8 in plaats van 9 tramhaltes. De brug ligt meer 

naar het oosten, op zo’n manier dat vanaf de eerste halte in één recht stuk de 

Maas wordt overgestoken. Gelijk als in alternatief 1 is de brug laag, met een 
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doorvaarhoogte van 15,56 meter en een totale hoogte inclusief dek van 17,56 

meter. De brug heeft een brede klep. 

 

De locatie van de 4e halte uit alternatief 1, Roseknoop, wordt in dit alternatief niet 

aangedaan. De brug bij Bocht A zorgt voor een directe verbinding tussen halte De 

Esch en Stadionpark. De halte Stadionpark ligt in dit alternatief aan de oostzijde 

van het Spoor. Verder is de eindhalte Ikazia, waardoor er nog een loopafstand moet 

worden overbrugd om het Zuidplein te bereiken. De tram rijdt voor een deel op +1- , 

-1- en voor een deel op maaiveldniveau. 

 

De routes van tramlijn 21 en 24 zullen worden verlengd en gaan tevens over de 

brug bij Bocht A met als begin-/eindhalte Stadionplein in plaats van tramhalte De 

Esch. Ten opzichte van de referentie komen er een extra halte bij, Stadionpark. 

2.3.3 Alternatief 3: Brug Bocht B 

 

Nieuwe oeververbinding 

▪ Brug locatie Bocht B, met ruimte voor OV, langzaam verkeer en auto (2x1). 

 

Nieuwe HOV-verbindingen 

▪ Tram tussen Kralingse Zoom en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur 

per richting; 

▪ HOV-bus tussen CS en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur per 

richting; 

▪ Sprinterbediening van station Stadionpark met een frequentie van 6x per uur 

per richting. 
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Figuur 2.5 Maatregelen alternatief 3: Brug Bocht B 

 

 

HOV Maastunnel 

Idem aan alternatief 1, met het verschil dat er geen halte bij het EMC is. Om het 

EMC te bereiken moet er een klein stuk gelopen worden vanaf een halte bij ’s 

Gravendijkwal. Via de Carnissesingel wordt het Zuidplein benaderd (idem aan 

alternatief 1); vanaf de laatste halte zal een klein stuk te voet moeten worden 

afgelegd om het Zuidplein te bereiken.  

 

HOV Kralingse Zoom – Zuidplein (brug Bocht B) 

Vergeleken met alternatief 1 en 2 is de brug bij Bocht B hoger, en er mag naast 

langzaam verkeer en een tram ook autoverkeer over rijden. De doorvaarthoogte van 

de brug is in dit alternatief 21,36 meter, inclusief dek is de brug 23,36 meter hoog. 

De brug heeft een smalle klep. 
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De brug ligt nog verder naar het oosten, waardoor halte stadionplein door de 

tramverbinding vanaf de zuidkant wordt gepasseerd. De tramlijn eindigt bij een 

halte op de Pleinweg, op loopafstand van zowel het Zuidplein als de HOV 

busverbinding met CS. De tram rijdt vanaf Kralingse Zoom tot de brug op +1 niveau, 

na de brug rijdt de tram op maaiveldniveau. 

 

Net als in alternatief 1 en 2 zullen de routes van tramlijn 21 en 24 worden verlengd 

en gaan ze over de brug bij Bocht B met als begin-/eindhalte Stadionplein in plaats 

van tramhalte De Esch. Ten opzichte van de referentie komt er een extra halte bij, 

Stadionpark. 

2.3.4 Alternatief 4: Tunnel Bocht A 

 

Nieuwe oeververbinding 

▪ Tunnel locatie Bocht A, met ruimte voor OV en langzaam verkeer (geen auto).  

 

HOV-verbindingen 

▪ Metro tussen Kralingse Zoom en Zuidplein met een frequentie van 24x per uur 

per richting; 

▪ HOV-bus tussen CS en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur per 

richting; 

▪ Sprinterbediening van station Stadionpark met een frequentie van 6x per uur 

per richting. 
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Figuur 2.6 Maatregelen alternatief 4: Tunnel Bocht A 

 

 

HOV Maastunnel 

In alternatief 4 loopt de HOV-busroute, net als in alternatief 1, vanaf het Centraal 

Station (CS) via Erasmus Medisch Centrum (EMC) naar het zuiden. De benadering 

ten zuiden van de Maastunnel naar het Zuidplein is hetzelfde als bij alternatief 2. 

 

HOV Kralingse Zoom – Zuidplein (tunnel Bocht A) 

In dit alternatief zullen er twee aparte tunnels bij bocht A gerealiseerd worden voor 

langzaam verkeer en metro. De metro heeft in totaal 6 haltes, waarvan de eerste 4 

praktisch overeen komen met die uit alternatief 2 van de tram. Ook de locatie en 

richting waarin de tunnel de Maas oversteekt is hetzelfde als in alternatief 2. Op zijn 

diepste punt is de boortunnel 28 meter onder NAP onder de Nieuwe Maas (bodem 

Nieuwe Maas is op 8,5 meter onder NAP. De 5e halte van de metro komt overeen 

met de 6e halte uit alternatief 2, en de laatste halte van beide alternatieven komen 

ook overeen. In dit alternatief zal de metrotunnel ondergronds geboord worden, 
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waardoor er bebouwing bovenop mogelijk is. Alleen bij de haltes is er sprake van 

een tunnelbak waar geen bebouwing op mogelijk is. 

2.3.5 Alternatief 5: Tunnel Bocht B 

 

Nieuwe oeververbinding 

▪ Tunnel locatie Bocht B, met ruimte voor OV, langzaam verkeer en auto (2x1). 

 

HOV-verbindingen 

▪ Metro tussen Kralingse Zoom en Zuidplein met een frequentie van 24x per uur 

per richting; 

▪ HOV-bus tussen CS en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur per 

richting; 

▪ Sprinterbediening van station Stadionpark met een frequentie van 6x per uur 

per richting. 

Figuur 2.7 Maatregelen alternatief 5: Tunnel Bocht B 
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HOV Maastunnel 

Gelijk aan alternatief 3, vanaf CS richting het zuiden langs het EMC, hier ontbreekt 

tevens een directe halte bij het EMC. Om het EMC te bereiken moet er een klein 

stuk gelopen worden vanaf een halte bij ’s Gravendijkwal. Via de Carnissesingel 

wordt het Zuidplein benaderd; vanaf de laatste halte zal een klein stuk te voet 

moeten worden afgelegd om het Zuidplein te bereiken.  

 

HOV Kralingse Zoom – Zuidplein  

In dit alternatief zal er één grote tunnel worden afgezonken onder de Maas waar 

metro, auto en langzaam verkeer doorheen rijdt. Op zijn diepste punt is de 

afzinktunnel onder de Nieuwe Maas -17,1 onder NAP. De metro rijdt vanaf de 

beginhalte bij Kralingse Zoom in een tunnelbak, waardoor er mogelijk niet op 

gebouwd kan worden. De locatie van halte stadionplein is aan de zuidkant van het 

sprinterstation (gelijk aan alternatief 3). De route van de metro volgt de route van 

de tram in alternatief 3 met als begiin-/eindpunt Pleinweg. 

2.3.6 Alternatief 6: Tunnel Bocht A 

Alle nieuwe OV- en fietstracés zijn conform alternatief 2, zie daarvoor ook de kaart 

bij paragraaf 2.3.2. Het enige verschil is dat als nieuwe oeververbinding een tunnel 

wordt gerealiseerd in plaats van een brug. Deze heeft als diepste punt onder de 

Nieuwe Maas 17,42 meter onder NAP. 

 

Nieuwe oeververbinding 

▪ Tunnel locatie Bocht A, met ruimte voor OV en langzaam verkeer (geen auto). 

  

Nieuwe HOV-verbindingen 

▪ Tram tussen Kralingse Zoom en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur 

per richting; 

▪ HOV-bus tussen CS en Zuidplein met een frequentie van 12x per uur per 

richting; 

▪ Sprinterbediening van station Stadionpark met een frequentie van 6x per uur 

per richting. 

2.3.7 Samenvatting alternatieven 

In onderstaande tabel vatten we de alternatieven op een aantal punten samen.  
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Alternatief Type modaliteit Aantal haltes Kralingse 

Zoom - Zuidplein 

Frequentie metro/tram 

(oeververbinding 

westkant) 

OV niveau 

1 Bus, tram en LV 9 12x (+ 12x tramlijn 

21/24) 

Maaiveld (en klein stuk 

+1) 

2/6 Bus, tram en LV 8 12x (+ 12x tramlijn 

21/24) 

+1, -1 en maaiveld 

3 Bus, tram, LV en auto 8 12x (+ 12x tramlijn 

21/24) 

+1 en maaiveld 

4 Bus, metro en LV 6 24x Boor 

5 Bus, metro, auto en LV 6 24x Boor en C&C 

     

2.4 Scenario’s en gevoeligheidsanalyses 

In de MKBA brengen we onzekerheden en gevoeligheden in beeld die de MKBA-

resultaten kunnen beïnvloeden. Hiervoor maken we gebruik van verschillende 

(economische) scenario’s en voeren we tevens een aantal gevoeligheidsanalyses 

uit. 

2.4.1 WLO Hoog en Laag 

Conform MKBA systematiek worden ook WLO Hoog en Laag scenario’s 

doorgerekend in deze MKBA. In onderstaande figuur zijn de verschillen tussen de 

WLO scenario’s en de basis referentie weergegeven5. De aantallen woningen en 

arbeidsplaatsen in de WLO-Hoog en Laag scenario’s waarmee in het V-MRDH is 

gerekend zijn benaderingen van de aantallen uit de oorspronkelijk WLO scenario’s 

opgesteld door het CPB/PBL. 

 

 
5 De sociaal-economische gegevens (SEG’s) van de aantallen woningen en arbeidsplaatsen 

van de stedelijke referentie zijn te vinden als bijlage bij de vervoerwaardenstudie van 

Movares/4 cast (specifiek: SEGs StedRef2040N.csv versie 18 mei 2022).  
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Bron: Output V-MRDH, Rapportage plausibiliteit gevoeligheidsanalyses 

Movares/4cast (versie 16 juni 2022) 

2.4.2 Extra verstedelijking Rotterdam 

Als gevoeligheidsanalyse zijn voor de alternatieven 2 en 4 ook scenario’s 

doorgerekend met extra verstedelijking. Waarbij voor alternatief 2 een doortrekking 

van de nieuwe tramlijn van Rotterdam-Zuid over de oeververbinding naar 

Rotterdam-Alexander wordt gerealiseerd. De extra verstedelijking  in woningen en 

arbeidsplaatsen ten opzichte van het basisscenario vindt plaats aan de oostflank 

van Rotterdam. Het gaat daarbij om ruim 12 duizend extra woningen en 16 duizend 

extra arbeidsplaatsen ten opzichte van de basis referentie (stedelijke referentie 

2040 uit V-MRDH). 

 

 

 

Gebiedsnaam
Extra arbeidsplaatsen t.o.v. 

StedRef2040

Extra woningen t.o.v. 

StedRef2040

Kralingse Zoom 4000 0

Excelsior 0 0

Erasmus Universiteit 0 0

Brainpark 250 1500

De Esch 250 500

Feyenoord City 2500 3946

Zuidplein 500 1000

A16 zone / Boszoom 500 1500

Alexanderknoop 2667 2222

Lage Land 5333 1778

Totaal 16000 12446

2040_Extra verstedelijking

% verschil woningen 

t.o.v. referentie

% verschil arbeidsplaatsen 

t.o.v. referentie

Gebied 2040L_GA5 2040L_GA5

1 Centrum 0% -13%

2 Delfshaven 0% -13%

3 Noord 0% -13%

4 Kralingen 0% -13%

5 Prins Alexander 0% -13%

6 Feyenoord 0% -13%

7 Ijsselmonde Binnen 0% -13%

8 Charlois 0% -13%

9 Eemhaven Waalhaven 0% -13%

10 Rest Rotterdam 0% -13%

11 Studiegebied Zuid 0% -24%

12 Studiegebied Noord 0% -13%

13 Invloedsgebied -5% -8%

14 Buitengebied -4% -9%

Totaal -3% -10%

Ontwikkeling WLO-Laag tov stedelijke referentie 

% verschil woningen 

t.o.v. referentie

% verschil arbeidsplaatsen 

t.o.v. referentie

Gebied 2040H_GA6 2040H_GA6

1 Centrum 3% 0%

2 Delfshaven 3% 0%

3 Noord 3% 0%

4 Kralingen 3% 0%

5 Prins Alexander 3% 0%

6 Feyenoord 3% 0%

7 Ijsselmonde Binnen 3% 0%

8 Charlois 3% 0%

9 Eemhaven Waalhaven 3% 0%

10 Rest Rotterdam 3% 0%

11 Studiegebied Zuid 9% 0%

12 Studiegebied Noord 10% 0%

13 Invloedsgebied 9% 7%

14 Buitengebied 6% 4%

Totaal 7% 4%

Ontwikkeling WLO-Hoog tov stedelijke referentie 
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2.4.3 Standaardgevoeligheidsanalyses 

We voeren ook enkele standaard gevoeligheidsanalyses uit: 

▪ Discontovoet conform voorgeschreven gevoeligheidsanalyses werkgroep 

discontovoet. 

▪ Zichtperiode, een kortere zichtperiode van 50 jaar 

▪ Hogere en lagere investeringen. 

▪ CO2-prijzen conform 2-graden scenario klimaatafspraken Parijs. Dit betekent in 

2030 een prijs van 300 euro per ton CO2 en in 2050 600 euro per ton CO2. 
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3. Financiële effecten 

De financiële effecten in de MKBA bestaan uit verschillende onderdelen. Het gaat 

om de eenmalige directe investeringen die nodig zijn om de projecten uit te voeren, 

maar ook om de structurele (extra) kosten die gemaakt moeten worden om de 

projecten te beheren, onderhouden en op termijn onderdelen te vervangen (BOV-

kosten). De investeringen in het openbaar vervoer leiden ook tot wijzigingen in de 

exploitatiekosten en -opbrengsten.  

3.1 Investeringskosten 

De maatregelen en daaraan gerelateerde investeringskosten in de alternatieven 

zijn op te delen in drie onderdelen. Er wordt (1) een nieuwe oeververbinding tussen 

Kralingse Zoom en Rotterdam-Zuid gerealiseerd, (2) tussen Rotterdam CS en 

Zuidplein gaat een HOV-Bus rijden en er wordt (3) een nieuw sprinterstation 

Stadionpark gebouwd. Voor de kosten van de nieuwe oeververbinding en de HOV-

Bus gaan we uit van LCC-kostenramingen conform SSK-systematiek opgesteld door 

Movares en Posad Maxwan (d.d. 20 juli 2022). De SSK-kostenramingen voor het 

nieuwe sprinterstation Stadionpark zijn opgesteld door Prorail (d.d. 18 juli 2022).  

 

In onderstaande tabel zijn de nominale investeringskosten van de maatregelen per 

alternatief weergegeven inclusief BTW (conform MKBA richtlijnen). In de bedragen 

zijn de objectoverstijgende risico’s niet meegenomen. In een gevoeligheidsanalyse 

variëren we wel met hogere en lagere investeringskosten als risicobandbreedte. De 

investeringskosten van een nieuwe oeververbinding zijn voor de metrotunnel in 

alternatief 4 en alternatief 5 fors hoger dan voor de alternatieven 1, 2, 3 en 6 met 

een tramverbinding. In alternatief 5 zijn de investeringskosten het hoogst vanwege 

relatief hoge kosten van de afzinktunnel waar tegelijk de metro, auto en het 

langzaam verkeer doorheen gaan. De kosten van de twee gescheiden boortunnels 

voor respectievelijk metro en langzaam verkeer in alternatief 4 liggen relatief lager. 

In beide alternatieven 4 en 5 liggen de kosten voor de aanleg van station 

stadionpark hoger omdat er een voetgangerstunnel gebouwd moet worden om het 

nieuwe metrostation Stadionpark te voet te verbinden met het nieuwe 

sprinterstation. In de tramalternatieven 1, 2, 3 en 6 is deze voetgangerstunnel niet 

nodig. 

 

In alternatief 1 liggen de kosten voor de nieuwe oeververbinding het laagst. Het 

tramtracé ligt hier het grootste gedeelte op maaiveldniveau en de brug over de 

Nieuwe Maas is enkele honderden meters korter vergeleken met de brug in 

alternatieven 2 en 3. De kosten van de nieuwe oeververbinding in alternatief 2 
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liggen hoger dan in alternatief 3. De kosten van de brug over de Nieuwe Maas zijn 

in alternatief 3 weliswaar hoger omdat ook wegverkeer, naast tram en langzaam 

verkeer, over de brug gaat. Echter, in alternatief 2 ligt een deel van het tracé onder 

het maaiveld. Dit zorgt voor hogere kosten door realisatie van een tramtunnel en 

haltes ondergronds (niveau -1). In alternatief 6, met een tram-, fiets-, 

voetgangerstunnel bij Bocht A in plaats van een brug, zijn de kosten licht lager dan 

in alternatief 2. De bouwkosten van een tram-, fiets-, voetgangerstunnel zijn per 

meter lager vergeleken met een brug over de Nieuwe Maas. 

 

De kosten van de benodigde maatregelen HOV-Bus door de bestaande Maastunnel 

zijn afhankelijk van de route die wordt gereden per alternatief. In alternatieven 2, 3, 

5 en 6 wordt er een voetgangerstunnel gerealiseerd voor een goede aansluiting met 

metrostation Dijkzigt. In alternatieven 1 en 4 zijn slechts kleine aanpassingen nodig 

bij bushalte Dijkzigt en Pleinweg (alleen in alternatief 4). 

 

In onderstaande tabel zijn de nominale investeringskosten opgenomen voor de 

nieuwe oeververbinding, de HOV-Bus Maastunnel en station Stadionpark. De 

bekostiging van het station Stadionpark komt vanuit het budget van de Oude Lijn. In 

de MKBA nemen we de kosten en de baten van station Stadionpark wel integraal 

mee. 

Tabel 3.1 Nominale investeringskosten per alternatief tov nulalternatief, in mln. 

euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nieuwe Oeververbinding -€ 823 -€ 1.550 -€ 1.467 -€ 2.731 -€ 4.108 -€ 1.545 

HOV-Bus Maastunnel -€ 0,3 -€ 32 -€ 28 -€ 4 -€ 28 -€ 32 

Station Stadionpark -€ 158 -€ 158 -€ 158 -€ 177 -€ 177 -€ 158 

Totaal -€ 981 -€ 1.739 -€ 1.653 -€ 2.912 -€ 4.313 -€ 1.735 

Bij afronding van deze MKBA is gebleken dat de beschreven bruggen volgens door MARIN 

uitgevoerd simulatieonderzoek niet voor alle (maatgevende) schepen veilig te passeren zijn. 

Er wordt onderzoek naar mogelijke optimalisaties uitgevoerd. Dit kan van invloed zijn op de 

kosten van de brug. 

 

In de MKBA gaan we uit van een investeringsperiode van 2026 tot en met 2033, 

een periode van 8 jaar, in alle alternatieven. In contante waarden, rekening 

houdend met een discontovoet van 1,6 procent bij vaste verzonken kosten, leidt dit 

tot de investeringskosten in onderstaande tabel. 
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Tabel 3.2 Investeringskosten in contante waarden per alternatief tov nulalternatief, 

in mln. euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nieuwe Oeververbinding -€ 779 -€ 1.467 -€ 1.388 -€ 2.585 -€ 3.888 -€ 1.463 

HOV-Bus Maastunnel € 0 -€ 30 -€ 27 -€ 3 -€ 27 -€ 30 

Station Stadionpark -€ 149 -€ 149 -€ 149 -€ 167 -€ 167 -€ 149 

Totaal -€ 929 -€ 1.646 -€ 1.565 -€ 2.756 -€ 4.082 -€ 1.642 

3.2 Beheer en onderhoud 

In de LCC-ramingen van Movares en Posad Maxwan zijn de jaarlijkse beheer- en 

onderhoudskosten opgenomen van de nieuwe oeververbinding. Voor de 

maatregelen van de HOV-Bus door de bestaande Maastunnel zijn er geen beheer- 

en onderhoudskosten in de LCC-ramingen opgenomen. Ook in de MKBA maken we 

de praktische keuze om extra B&O-kosten voor de bestaande Maastunnel niet mee 

te nemen. Daarnaast nemen we de opslag van de objectoverstijgende risco’s in de 

LCC-ramingen niet mee. In een gevoeligheidsanalyse variëren we wel met hogere en 

lagere beheer- en onderhoudskosten als risicobandbreedte. De jaarlijkse beheer- en 

onderhoudskosten van het nieuwe sprinterstation Stadionpark zijn door Prorail 

(indicatief) geraamd. Ook hier geldt dat de bekostiging van station Stadionpark 

vanuit de Oude Lijn komt. In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse beheer- en 

onderhoudskosten opgenomen.  

Tabel 3.3 Jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten per alternatief tov nulalternatief, 

in mln. euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nieuwe Oeververbinding -€ 7,1 -€ 11,5 -€ 12,1 -€ 16,8 -€ 24,8 -€ 9,3 

HOV-Bus Maastunnel € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Station Stadionpark -€ 0,3 -€ 0,3 -€ 0,3 -€ 0,3 -€ 0,3 -€ 0,3 

Totaal -€ 7,4 -€ 11,8 -€ 12,4 -€ 17,1 -€ 25,1 -€ 9,6 

 

De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten lopen over de gehele zichtperiode, van 

2034 tot en met 2133, in de MKBA door. In contante waarden, met een jaarlijkse 

discontovoet van 1,6 procent voor vaste verzonken kosten, leidt dit tot de bedragen 

in onderstaande tabel. 

Tabel 3.4 Beheer- en onderhoudskosten in contante waarden per alternatief tov 

nulalternatief, in mln. euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nieuwe Oeververbinding -€ 317 -€ 509 -€ 538 -€ 750 -€ 1.102 -€ 414 

HOV-Bus Maastunnel € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Station Stadionpark -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 13 -€ 13 

Totaal -€ 331 -€ 523 -€ 551 -€ 763 -€ 1.116 -€ 428 
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3.3 Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten worden berekend op basis van de netto dienstregelinguur 

(DRU)-tarieven voor bus, tram, metro en trein (Sprinter), zie bijlage voor de 

gebruikte kengetallen die zijn afgestemd met NS en RET. In de netto DRU-tarieven 

zijn de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de infrastructuur niet 

meegenomen. Deze zijn namelijk al expliciet gemaakt in de vorige paragraaf.  

 

In de dienstregelingen is rekening gehouden met een beperktere inzet van 

materieel en personeel buiten de spitsen6. Daarnaast vinden er enkele 

optimalisaties plaats van bestaande buslijnen. Alternatieven 1, 2, 3 en 6, met de 

tram als nieuwe OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein, hebben ook 

een verlenging van de tramlijn 21 en 24 over deze nieuwe oeververbinding tot 

gevolg. Het nieuwe sprinterstation Stadionpark zorgt voor een 2 minuten langere 

rijtijd van de Sprinters die stoppen op dit station. Bovenstaande veranderingen in 

de dienstregelingen leiden tot de onderstaande jaarlijkse veranderingen in de 

exploitatie voor tram, metro, bus en trein ten opzichte van het nulalternatief jaarlijks 

in DRU’s en in miljoenen euro’s. Een negatief getal betekent een toename van de 

exploitatiekosten ten opzichte van de dienstregeling in het nulalternatief.  

Tabel 3.5 Verandering jaarlijkse DRU’s per alternatief tov nulalternatief 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Tram -30.013 23.915 -27.266 - - 23.915 

Metro - - - 25.279 26.266 - 

Bus 18.220 4.763 4.234 8.543 4.234 4.763 

Trein 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 

Tabel 3.6 Verandering jaarlijkse exploitatiekosten per alternatief tov nulalternatief, 

in mln. euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Tram -€ 5,5 -€ 4,4 -€ 5,0     -€ 4,4 

Metro       -€ 6,7 -€ 6,9   

Bus -€ 2,1 -€ 0,6 -€ 0,5 -€ 1,0 -€ 0,5 -€ 0,6 

Trein -€ 1,0 -€ 1,0 -€ 1,0 -€ 1,0 -€ 1,0 -€ 1,0 

Totaal -€ 8,6 -€ 6,0 -€ 6,5 -€ 8,7 -€ 8,5 -€ 6,0 

 

In alternatief 1 heeft de tram bij de nieuwe oeververbinding een langere rijtijd met 

name omdat een extra halte wordt aangedaan vergeleken met de andere 

alternatieven. Door optimalisaties/inkortingen van bestaande buslijnen zijn de extra 

 
6 Om dit te benaderen is in overleg met de RET uitgegaan van 14 of 15 uur per dag 

dienstregeling in plaats van de volledige 18. Hiermee is gecorrigeerd voor een lagere 

frequentie (en dus lagere kosten) buiten de spitsen en in de avonduren. Deze lagere 

frequentie buiten de spits zorgt voor beperkt langere reistijden met als gevolg wellicht 

kleinere aantallen reizigers. Dit is niet meegenomen in de bereikbaarheidseffecten. 
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kosten door de komst van de nieuwe HOV-buslijn relatief gering in bovenstaand 

exploitatieoverzicht. In alternatief 1 zijn de optimalisaties van de buslijnen 

overigens kleiner waardoor de verandering in exploitatiekosten relatief groot zijn 

vergeleken met de andere alternatieven. 

 

In contante waarden, met standaarddiscontovoet van 2,25 procent over de gehele 

zichtperiode van 2034 tot en met 2133 ontstaat het volgende beeld van de 

verandering in exploitatiekosten ten opzichte van het nulalternatief. 

Tabel 3.7 Verandering exploitatiekosten in contante waarden per alternatief tov 

nulalternatief, in mln. euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Tram -€ 186 -€ 148 -€ 169 € 0 € 0 -€ 148 

Metro € 0 € 0 € 0 -€ 226 -€ 235 € 0 

Bus -€ 72 -€ 19 -€ 17 -€ 34 -€ 17 -€ 19 

Trein -€ 35 -€ 35 -€ 35 -€ 35 -€ 35 -€ 35 

Totaal -€ 293 -€ 203 -€ 221 -€ 295 -€ 287 -€ 203 

3.4 Exploitatieopbrengsten 

De exploitatieopbrengsten zijn berekend aan de hand van de reizigerskilometers die 

in de verschillende pakketten in de verschillende vervoerwijzen worden afgelegd. 

Door de ingrepen neemt het gebruik van het OV toe met nieuwe reizigers. Echter, 

zullen de reizen van een aantal bestaande OV-reizigers door met name de nieuwe 

oeververbinding korter en efficiënter verlopen, zie ook hoofdstuk 4. Voor deze 

reizigers nemen de reizigerskilometers af.  

 

De extra reizigerskilometers vermenigvuldigen we met de gemiddelde opbrengst per 

reizigerskilometer ontstaat een beeld van de extra exploitatieopbrengsten. Voor 

B/T/M hanteren we een gemiddelde opbrengst per km van €0,24 (conform MRDH) 

en voor trein €0,14 (beiden incl. BTW). Ook na 2040 groeit het aantal reizigers 

door, de groeifactoren die hiervoor zijn gehanteerd zijn opgenomen in de bijlage. 

 

De reizigerskilometers uit de verkeersmodellen zijn gecorrigeerd voor de reizigers 

die niet mee kunnen in het nulalternatief. Hierbij is ervan uitgegaan dat 1/3 van het 

deel van de reizigers die uiteindelijk niet mee kunnen uitwijkt naar een andere 

modaliteit of een andere bezigheid (2/3 wacht of kiest een andere tijdstip) en dus 

geen inkomsten voor de OV-exploitatie genereren. In de projectalternatieven is 

ervan uitgegaan dat deze reizigers voor een deel meekunnen reizen conform 

capaciteitsanalyse van RET. 
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De exacte exploitatieopbrengsten per reizigerskilometer voor de NS zijn bij ons niet 

bekend. NS geeft aan dat de cijfers in deze MKBA niet gebruikt kunnen worden voor 

het berekenen van het exploitatieeffect van de NS. 

Tabel 3.8 Verandering exploitatieopbrengsten in 2040 en in contante waarden per 

alternatief tov nulalternatief, in mln. euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

3.5 Samenvatting financiële effecten 

In onderstaande tabel zijn de financiële effecten samengevat in contante waarden. 

Tabel 3.9 Overzicht financiële effecten in contante waarden per alternatief tov 

nulalternatief, in mln. euro’s, inclusief BTW, prijspeil 2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Financiële effecten             

Investeringen -€ 929 -€ 1.646 -€ 1.565 -€ 2.756 -€ 4.082 -€ 1.642 

Beheer en onderhoud -€ 331 -€ 523 -€ 551 -€ 763 -€ 1.116 -€ 428 

Exploitatiekosten -€ 293 -€ 203 -€ 221 -€ 295 -€ 287 -€ 203 

Exploitatieopbrengsten € 9 -€ 12 € 14 € 64 € 62 -€ 12 

Totaal financieel -€ 1.544 -€ 2.384 -€ 2.323 -€ 3.750 -€ 5.424 -€ 2.284 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040             

Opbrengsten B/T/M € 0,1 -€ 0,4 € 0,0 € 2,8 € 2,5 -€ 0,4 

Opbrengsten Trein € 0,1 € 0,0 € 0,4 -€ 1,0 -€ 0,8 € 0,0 

Totaal € 0,2 -€ 0,3 € 0,4 € 1,8 € 1,7 -€ 0,3 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)             

Opbrengsten B/T/M € 4 -€ 13 -€ 1 € 103 € 92 -€ 13 

Opbrengsten Trein € 5 € 1 € 15 -€ 38 -€ 31 € 1 

Totaal € 9 -€ 12 € 14 € 64 € 62 -€ 12 
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4. Directe effecten mobiliteit en 

bereikbaarheid 

De directe maatschappelijke effecten als gevolg van de maatregelen die worden 

genomen in de alternatieven voor de oeververbinding bestaan uit de reistijdbaten, 

reisbetrouwbaarheid en comfort en de verandering in reiskosten van de 

verschillende type reizigers. We maken onderscheid in OV, wegverkeer (auto en 

vracht) en fiets met betrekking tot de reistijdeffecten. Voor reisbetrouwbaarheid en 

comfort zijn de effecten voor OV en auto uitgewerkt. De effecten op de reiskosten 

van reizigers zijn integraal bekeken voor OV, wegverkeer en fiets. Daarnaast gaan 

we in op het effect van brugopeningen op het verkeer dat over de brug gaat. 

4.1 Bereikbaarheidseffecten OV 

In deze paragraaf gaan we allereerst in op de toe- of afname van de aantallen OV-

reizigers ten opzichte van het nulalternatief. Daarna bekijken we de reistijdeffecten 

voor de OV-reizigers in de MKBA. Voor alternatief 6 zijn geen separate 

verkeersberekeningen gedaan omdat de OV-tracés en andere aanpassingen in het 

netwerk uit alternatief 2 identiek zijn. De vervoerwaarden van alternatief 2 gelden 

ook voor alternatief 6. 

4.1.1 Intensiteiten OV-reizigers 

De maatregelen in de alternatieven hebben meerdere effecten op de OV-reiziger in 

Rotterdam. De nieuwe oeververbinding Kralingse Zoom – Rotterdam Zuid met tram 

of metro zorgt voor een directere en snellere verbinding. De rijtijd van de metro 

tussen Kralingen en Rotterdam Zuid is korter vergeleken met de tram. Daarnaast 

ligt de frequentie van de nieuwe metro op 24x per uur ten opzichte van 12x per uur 

voor de nieuwe tramverbinding. Dit leidt in onderstaande grafiek tot de volgende 

aantallen reizigers per etmaal in 2040 voor de nieuwe verbinding Kralingse Zoom – 

Rotterdam Zuid in beide richtingen voor alternatieven 1 tot en met 5. 

 



 

MKBA OV EN OEVERVERBINDING ROTTERDAM 27 

 

Figuur 4.1 Aantallen reizigers nieuwe oeververbinding per etmaal in beide 

richtingen in 2040 ten opzichte van nulalternatief 

 

 

De aantallen reizigers liggen in de tramalternatieven (1, 2 en 3) lager dan bij de 

metroalternatieven (4 en 5). Tramlijn 21 en 24 rijden in de tramalternatieven ook 

over de nieuwe oeververbinding waardoor het aantal reizigers dat hier overheen 

reist hoger ligt dan de tracédelen Kralingse Zoom en Zuidplein, waar alleen de 

nieuwe tram rijdt. In alternatief 4 is het aantal OV-reizigers dat over de nieuwe 

Oeververbinding reist in 2040 het hoogst.  

 

De nieuwe HOV-Buslijn CS – Zuidplein door de Maastunnel heeft door een hogere 

frequentie en een directere verbinding met Rotterdam-Zuid, (voornamelijk in 

alternatief 2 en 4), een grotere aantrekkingskracht op OV-reizigers. In onderstaande 

grafiek is een toename te zien van het aantal OV-reizigers aan de noordkant van de 

Maas bij Centraal Station, door de Maastunnel en in Rotterdam-Zuid. 
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Figuur 4.2 Aantallen reizigers HOV-Bus Maastunnel per etmaal in beide richtingen 

in 2040 ten opzichte van nulalternatief 

 

 

In alternatief 2 en 4 zien we dat de toename van het aantal reizigers in de HOV-Bus 

binnen Rotterdam-Zuid hoger is dan bij de andere alternatieven. Aan de noordkant 

van de Maastunnel, bij CS, en in de Maastunnel is de toename in aantallen reizigers 

in alternatief 4 relatief lager. De bus rijdt in dit alternatief ook licht om vanwege een 

inprikker bij het Erasmus MC. 

 

Realisatie van het nieuwe sprinterstation Stadionpark kan voor een aantal 

treinreizigers leiden tot een verkorte reistijd wanneer de herkomst, bestemming of 

overstap dichtbij dit station is. Treinreizigers die met de sprinter langs station 

Stadionpark komen, maar daar niet in- of uitstappen, hebben echter een langere 

reistijd vanwege een extra stop. In onderstaande grafiek is een toename te zien van 

het aantal treinreizigers van en naar het zuiden (station Lombardijen). Van en naar 

het noorden van Stadionpark is er een afname van het aantal treinreizigers.  
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Figuur 4.3 Aantallen treinreizigers van/naar Stadionpark per etmaal in beide 

richtingen in 2040 ten opzichte van nulalternatief 

 

 

Een aantal reizigers afkomstig vanuit het zuiden stappen in Stadionpark uit en 

nemen bijvoorbeeld de nieuwe Oeververbinding. OV-reizigers afkomstig vanuit het 

noordoosten met bestemming Rotterdam Zuid zullen ook eerder geneigd zijn om de 

nieuwe Oeververbinding te nemen. Dit zien we in sterkere mate ook bij de metro-

alternatieven 4 en 5. 

 

Het aantal OV-reizigers neemt op de Oeververbinding en de HOV-Maastunnel toe in 

alle alternatieven ten opzichte van het nulalternatief. Het aantal treinreizigers 

neemt door de extra verbindingen wel licht af, zoals hierboven is aangegeven. De 

nieuwe OV-verbindingen aan oost- en westkant van Rotterdam hebben ook 

gevolgen voor de aantallen reizigers in het overig metronetwerk. In onderstaande 

grafiek zijn voor een aantal tracés de veranderingen van de aantallen reizigers in 

beeld gebracht ten opzichte van het nulalternatief.  
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Figuur 4.4 Aantallen reizigers in metronetwerk op geselecteerde tracés per etmaal 

in beide richtingen in 2040 ten opzichte van nulalternatief 

 

 

Op de bestaande metrotracés Kralingse Zoom – Beurs, Beurs – Wilhelminaplein en 

Zuidplein – Maashaven is een afname te zien in de aantallen reizigers in alle 

alternatieven in 2040. Dit wordt voor het merendeel veroorzaakt door de nieuwe 

oeververbinding tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid deze loopt enigszins parallel, 

maar directer, aan het bestaande metrotracé. De afname in aantallen reizigers is 

namelijk nog hoger in de metroalternatieven 4 en 5. Voor alle alternatieven geldt 

dat de afname van het aantal reizigers op het bestaande metrotracé kleiner is dan 

de toename van het aantal OV-reizigers die via de nieuwe Oeververbinding reist. 

 

Ook kunnen we kijken naar de toename van het aantal OV-reizigers binnen 

Rotterdam aan de hand van de verandering van het aantal reizigers tussen 

Rotterdam ten noordwesten van de Nieuwe Maas (Rotterdam Centrum/Noord en 

Delfshaven) en Rotterdam-Zuid en het aantal reizigers ten noordoosten van de 

Nieuwe Maas (Kralingen/Capelle aan den IJssel en Alexander) en Rotterdam-Zuid. 

Het gaat hierbij om verplaatsingen tussen deze zones met het OV. In beide gevallen 

zien we een stijging van het aantal OV verplaatsingen per etmaal in 2040, zie 

onderstaande grafiek.  
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Figuur 4.5 Toename in aantal OV-verplaatsingen tussen noordoosten/noordwesten 

Rotterdam van/naar Rotterdam-Zuid per etmaal in beide richtingen in 2040 ten 

opzichte van nulalternatief 

 

 

Het totaalbeeld van de verandering van het aantal OV-verplaatsingen van/naar en 

binnen de gemeente Rotterdam per dagdeel ten opzichte van het nulalternatief laat 

zien dat het aantal OV-verplaatsingen in de alternatieven 1, 2 en 4 met ongeveer 

1,5 procent toeneemt. In alternatieven 3 en 5 neemt het aantal OV-verplaatsingen 

ongeveer 1,1 procent toe. Dit lagere percentage wordt mede veroorzaakt doordat 

bij deze alternatieven ook wegverkeer over de oeververbinding mogelijk is. 

Tabel 4.1 Verandering in aantal OV-verplaatsingen van/naar en binnen Rotterdam 

ten opzichte van het nulalternatief per dagdeel 

  OS AS RD Etmaal OS AS RD Etmaal 

   absoluut      percentage     

Alternatief 1 1.032 1.331 5.275 7.637 1,0% 1,2% 1,5% 1,4% 

Alternatief 2 1.060 1.381 5.472 7.912 1,0% 1,3% 1,6% 1,4% 

Alternatief 3 912 1.038 4.125 6.076 0,9% 1,0% 1,2% 1,1% 

Alternatief 4 1.245 1.405 5.734 8.384 1,2% 1,3% 1,7% 1,5% 

Alternatief 5 1.050 970 4.114 6.134 1,0% 0,9% 1,2% 1,1% 
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4.1.2 Reistijdeffecten OV 

Om een beeld te krijgen van de reistijdeffecten als gevolg van de nieuwe 

Oeververbinding, HOV Bus door de Maastunnel en het nieuwe station Stadionpark, 

laten we voor een aantal wijken (zones vanuit het V-MRDH) de gemiddelde 

reistijdveranderingen ten opzichte van het nulalternatief zien. Hierbij gaat het om 

bestaande OV reizigers in de alternatieven, die in het nulalternatief ook al met het 

OV zouden gaan reizen, voor een zo zuiver mogelijke vergelijking. 

 

We maken onderscheid in de wijken aan de noordkant in de nabijheid van de 

nieuwe oeververbinding ten westen van het centrum en de wijken in de nabijheid 

waar de nieuwe HOV Bus door de Maastunnel rijdt ten noorden/oosten van het 

centrum. In onderstaande tabellen worden de absolute reistijdverandering in 

minuten en de relatieve reistijdverandering in percentages van de oorspronkelijke 

reistijd in het nulalternatief weergegeven. Daarnaast zijn de reistijdveranderingen 

per dagdeel weergegeven. 
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Tabel 4.2 Reistijdverandering bestaande OV-reizigers in minuten van wijken aan 

noordoostkant (Kralingen/Prins Alexander/Capelle aan den IJssel) naar Rotterdam-

Zuid in minuten en percentages van reistijd (in gekleurde cellen) ten opzichte van 

nulalternatief 

 

De gemiddelde reistijdwinsten van de bestaande OV-reizigers van de noordoostkant 

naar Rotterdam- Zuid liggen in de metro-alternatieven 4 en 5 over het algemeen 

hoger dan de tramalternatieven 1, 2 en 3. De gemiddelde reistijdwinsten naar 

Charlois liggen met de metro ruim 1 tot 3 minuten hoger dan met de tram. De 

verschillen worden kleiner naarmate de reisafstand en gemiddelde reistijd tussen 

de wijken afneemt. Bij de tramalternatieven liggen de haltes wat dichterbij elkaar 

waardoor OV-reizigers gemiddeld gezien minder afstand te voet moeten 

overbruggen om bij hun herkomst of bestemming aan te komen. In alternatief 1, en 

in mindere mate in 2 en 3, zien we bijvoorbeeld dat van Kralingen naar Feijenoord 

de tram reistijdwinsten laat zien die zich laten meten met de metro. 
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Ochtendspits

Kralingen -2,1 -0,7 -0,6 -5,7% -2,8% -1,9%

Prins Alexander -1,0 -0,4 -0,4 -2,1% -1,1% -0,9%

Capelle a/d IJssel -0,7 -0,3 -0,4 -1,7% -0,9% -0,9%

Avondspits

Kralingen -1,5 -2,1 -1,0 -4,6% -7,3% -2,8%

Prins Alexander -1,3 -1,4 -0,3 -2,9% -3,4% -0,8%

Capelle a/d IJssel -1,7 -1,2 -0,4 -4,0% -3,1% -0,9%

Restdag

Kralingen -1,7 -2,5 -1,6 -5,0% -8,5% -4,5%

Prins Alexander -1,2 -1,4 -1,2 -2,7% -3,4% -2,6%

Capelle a/d IJssel -0,8 -1,2 -1,0 -1,9% -3,0% -2,2%

Alternatief 1
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Kralingen -1,7 -0,5 -0,6 -4,7% -2,2% -1,9%

Prins Alexander -1,3 -0,5 0,2 -2,6% -1,2% 0,4%

Capelle a/d IJssel -1,2 -0,4 0,1 -2,9% -1,2% 0,2%

Avondspits

Kralingen -0,8 -1,7 -1,0 -2,5% -6,0% -2,9%

Prins Alexander -1,6 -1,2 0,0 -3,5% -2,9% -0,1%

Capelle a/d IJssel -2,2 -1,1 -0,2 -5,0% -2,9% -0,5%

Restdag

Kralingen -0,7 -1,9 -1,3 -2,2% -6,5% -3,7%

Prins Alexander -1,5 -1,2 -0,3 -3,3% -3,0% -0,7%

Capelle a/d IJssel -1,5 -1,2 -0,4 -3,4% -3,2% -0,8%

Alternatief 2
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Kralingen -1,7 -0,5 -0,7 -4,7% -1,9% -2,2%

Prins Alexander -0,6 -0,3 -0,4 -1,2% -0,8% -0,9%

Capelle a/d IJssel -1,1 -0,3 -0,4 -2,5% -1,0% -1,0%

Avondspits

Kralingen -1,2 -1,7 -1,2 -3,8% -6,1% -3,5%

Prins Alexander -1,0 -1,0 -0,4 -2,1% -2,4% -0,8%

Capelle a/d IJssel -2,1 -0,9 -0,5 -4,8% -2,4% -1,1%

Restdag

Kralingen -1,3 -1,9 -1,8 -3,8% -6,6% -5,1%

Prins Alexander -0,7 -1,0 -1,0 -1,6% -2,4% -2,3%

Capelle a/d IJssel -0,9 -1,0 -1,0 -2,1% -2,6% -2,3%

Alternatief 3
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Kralingen -2,8 -1,2 -2,2 -7,5% -4,7% -7,1%

Prins Alexander -3,1 -1,6 -2,2 -6,3% -4,0% -5,0%

Capelle a/d IJssel -2,6 -1,4 -1,8 -6,0% -4,0% -4,4%

Avondspits

Kralingen -1,0 -1,8 -2,6 -3,1% -6,6% -7,6%

Prins Alexander -3,0 -2,6 -1,1 -6,7% -6,5% -2,6%

Capelle a/d IJssel -3,9 -2,1 -1,3 -8,8% -5,8% -3,1%

Restdag

Kralingen -1,0 -2,2 -2,8 -2,9% -7,5% -7,9%

Prins Alexander -2,9 -2,6 -2,0 -6,4% -6,2% -4,4%

Capelle a/d IJssel -2,7 -2,4 -1,7 -6,3% -6,1% -3,8%

Alternatief 4
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Kralingen -1,2 -0,8 -1,9 -3,1% -3,2% -6,0%

Prins Alexander -1,7 -1,0 -1,8 -3,4% -2,5% -4,0%

Capelle a/d IJssel -1,8 -0,9 -1,5 -4,2% -2,7% -3,7%

Avondspits

Kralingen -0,8 -1,8 -3,3 -2,3% -6,5% -9,6%

Prins Alexander -1,4 -1,7 -2,1 -3,2% -4,3% -4,8%

Capelle a/d IJssel -2,6 -1,6 -1,8 -6,0% -4,3% -4,3%

Restdag

Kralingen -0,7 -1,9 -3,7 -2,1% -6,5% -10,4%

Prins Alexander -1,5 -1,7 -3,1 -3,4% -4,2% -6,8%

Capelle a/d IJssel -2,3 -1,7 -2,5 -5,3% -4,5% -5,6%

Alternatief 5
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Tabel 4.3 Reistijdverandering bestaande OV-reizigers in minuten van wijken aan 

noordwestkant (Noord, Centrum en Delfshaven) naar Rotterdam-Zuid in minuten en 

percentages van reistijd (in gekleurde cellen) ten opzichte van nulalternatief 

 

De reistijdveranderingen van de noordwestkant van Rotterdam naar Rotterdam-

Zuid zijn in percentages vele malen lager (voor alle alternatieven) dan vanaf de 

noordoostkant. Dit is te verwachten omdat de HOV-Bus door de Maastunnel geen 

totaal nieuwe verbinding is. Wel neemt in alle alternatieven de reistijd tussen de 

wijken Rotterdam-Noord, - Centrum naar Feyenoord af. Het nieuwe station 

Stadionpark zorgt hier voor een snellere (kortere) verbinding met OV. 

 

De totale reistijdveranderingen (-winsten en -verliezen) per dagdeel voor bestaande 

en nieuwe OV-reizigers van/naar en binnen gemeente Rotterdam én voor OV-

reizigers met herkomst en bestemming buiten Rotterdam zijn in onderstaande tabel 

gepresenteerd. Tevens wordt de gemiddelde reistijdverandering per verplaatsing 

per dagdeel en etmaal gepresenteerd.  
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Rotterdam Noord -0,3 -0,1 0,0 -0,8% -0,4% 0,1%

Rotterdam Centrum -0,1 -0,1 0,1 -0,2% -0,5% 0,5%

Delfshaven 0,0 0,0 -0,2 0,0% -0,1% -0,8%

Avondspits

Rotterdam Noord -0,1 -0,2 0,1 -0,4% -0,9% 0,3%

Rotterdam Centrum 0,2 -0,2 0,1 0,7% -0,8% 0,2%

Delfshaven -0,1 0,0 0,0 -0,2% -0,2% 0,0%

Restdag

Rotterdam Noord -0,4 -0,3 0,0 -1,2% -1,2% -0,1%

Rotterdam Centrum 0,1 -0,2 -0,1 0,2% -0,8% -0,2%

Delfshaven 0,1 -0,1 -0,3 0,3% -0,2% -0,9%

Alternatief 1
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Rotterdam Noord -0,3 -0,1 0,0 -0,8% -0,4% 0,1%

Rotterdam Centrum -0,1 -0,2 0,1 -0,2% -0,9% 0,4%

Delfshaven 0,0 -0,1 0,0 0,0% -0,4% -0,1%

Avondspits

Rotterdam Noord -0,2 -0,3 0,1 -0,4% -1,1% 0,3%

Rotterdam Centrum 0,2 -0,2 0,1 0,6% -1,0% 0,3%

Delfshaven -0,1 -0,1 -0,3 -0,2% -0,5% -1,0%

Restdag

Rotterdam Noord -0,4 -0,4 0,0 -1,2% -1,4% -0,1%

Rotterdam Centrum 0,1 -0,2 0,0 0,2% -1,2% 0,2%

Delfshaven 0,1 -0,3 -0,6 0,3% -0,9% -2,0%

Alternatief 2
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Rotterdam Noord -0,3 -0,1 -0,1 -0,7% -0,4% -0,5%

Rotterdam Centrum 0,0 -0,1 -0,2 0,1% -0,6% -1,0%

Delfshaven 0,1 0,0 -0,4 0,1% -0,1% -1,4%

Avondspits

Rotterdam Noord -0,3 -0,3 -0,1 -0,8% -1,0% -0,4%

Rotterdam Centrum 0,2 -0,2 -0,1 0,7% -0,9% -0,5%

Delfshaven 0,0 -0,1 -0,3 -0,1% -0,2% -1,0%

Restdag

Rotterdam Noord -0,5 -0,4 -0,4 -1,2% -1,3% -1,1%

Rotterdam Centrum 0,1 -0,2 -0,4 0,4% -1,1% -1,6%

Delfshaven 0,2 -0,1 -0,6 0,5% -0,3% -1,9%

Alternatief 3
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Rotterdam Noord -0,4 -0,2 0,1 -1,0% -0,9% 0,3%

Rotterdam Centrum -0,1 -0,3 0,4 -0,2% -1,4% 1,7%

Delfshaven 0,0 -0,2 0,4 0,0% -0,7% 1,4%

Avondspits

Rotterdam Noord -0,2 -0,3 0,3 -0,5% -1,2% 1,0%

Rotterdam Centrum 0,2 -0,3 0,3 0,8% -1,3% 1,1%

Delfshaven 0,0 -0,2 0,4 0,0% -0,7% 1,3%

Restdag

Rotterdam Noord -0,6 -0,4 0,3 -1,5% -1,4% 0,9%

Rotterdam Centrum 0,1 -0,3 0,4 0,3% -1,4% 1,6%

Delfshaven 0,2 -0,3 0,0 0,4% -1,1% 0,1%

Alternatief 4
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Ochtendspits

Rotterdam Noord -0,2 -0,2 -0,2 -0,6% -1,0% -0,7%

Rotterdam Centrum 0,0 -0,2 -0,2 0,0% -1,1% -1,0%

Delfshaven 0,0 -0,1 -0,4 -0,1% -0,5% -1,3%

Avondspits

Rotterdam Noord -0,3 -0,3 -0,1 -0,8% -1,1% -0,2%

Rotterdam Centrum 0,2 -0,2 -0,1 0,7% -1,2% -0,3%

Delfshaven -0,1 -0,1 -0,3 -0,3% -0,4% -0,8%

Restdag

Rotterdam Noord -0,4 -0,4 -0,3 -1,0% -1,3% -1,0%

Rotterdam Centrum 0,1 -0,2 -0,3 0,5% -1,1% -1,3%

Delfshaven 0,1 -0,2 -0,6 0,3% -0,5% -1,8%

Alternatief 5
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Tabel 4.4 Totale reistijdveranderingen OV (in uren) en verandering per verplaatsing 

(in min) van/naar en binnen gemeente Rotterdam en buiten Rotterdam in 2040 

  Absoluut in uren   Per verplaatsing in minuten   

  OS AS RD Etmaal OS AS RD Etmaal 

Van/naar en binnen Rotterdam           

Alt1 -237 -370 -1.664 -2.271 -0,14 -0,21 -0,29 -0,25 

Alt2/6 -303 -399 -1.667 -2.369 -0,17 -0,22 -0,29 -0,25 

Alt3 -237 -328 -1.529 -2.094 -0,14 -0,18 -0,26 -0,22 

Alt4 -578 -602 -2.360 -3.540 -0,33 -0,33 -0,41 -0,38 

Alt5 -563 -501 -2.276 -3.340 -0,32 -0,27 -0,39 -0,36 

Buiten Rotterdam       

Alt1 24 21 81 126 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alt2/6 25 23 107 155 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alt3 20 21 88 129 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alt4 -10 -15 -48 -73 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

Alt5 -15 -8 -36 -59 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 

 

De totale reistijdwinsten van/naar binnen Rotterdam voor het OV zijn in de metro-

alternatieven 4 en 5 groter dan in de tramalternatieven. In alternatief 3 blijven de 

reistijdwinsten iets achter vergeleken met alternatieven 1 en 2. In dit alternatief 

gaat er ook wegverkeer over de nieuwe oeververbinding. Ook bij alternatief 5 blijven 

de reistijdwinsten iets achter vergeleken met alternatief 4. OV-reizigers met 

herkomst/bestemming buiten Rotterdam hebben in alternatief 1, 2 en 3 gemiddeld 

een marginaal reistijdverlies. Dit wordt voor het merendeel veroorzaakt door 

treinreizigers die gebruik maken van de sprinter op het tracé Dordrecht – 

Rotterdam/Den Haag. Treinreizigers met deze sprinter die niet uitstappen in 

Rotterdam hebben een langere rijtijd vanwege de extra stop op het nieuwe station 

Stadionpark. In alternatief 4 en 5 zijn deze treinreizigers er ook, maar zijn er tevens 

reizigers die gebruik maken van de nieuwe metroverbinding met 

herkomst/bestemming buiten Rotterdam die er grosso modo meer op vooruit gaan 

dan de treinreizigers er op achteruit gaan. 

 

In bovenstaande totale reistijdveranderingen is onderscheid te maken in 

reistijdeffecten voor bestaande reizigers, die in het nulalternatief ook al met OV 

reisden, en nieuwe reizigers, die voorheen een andere modaliteit (modal shift) of 

helemaal geen reis maakten. De reistijdveranderingen van nieuwe reizigers zijn niet 

precies bekend omdat we niet weten met welke modaliteit de reiziger voorheen 

reisde. We weten wel dat er welvaartseffect is ten opzichte van het nulalternatief 

omdat de reiziger is overgestapt naar de nieuwe modaliteit, het OV. De waarde voor 

de reiziger zal ergens tussen 0 en het gehele reistijdeffect voor de bestaande OV-
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reiziger liggen. Om deze reden passen we de rule-of-half toe op de reistijdeffecten 

voor nieuwe reizigers.  

 

In onderstaande tabel zijn de gemonetariseerde reistijdeffecten opgenomen in 

nominale waarden in 2040, waar de etmaalwaarden zijn opgehoogd naar 

jaartotalen met ophoogfactor 320 en uitgegaan is van de reistijdwaardering voor de 

gemiddelde OV-reiziger (in 2040). Daarnaast zijn ook de reistijdeffecten in contante 

waarden opgenomen met een looptijd van 100 jaar, van 2034-2133. We houden 

rekening met een trendmatige ingroei tussen 2034 en 2040 op basis van groei van 

OV-reizigers in het WLO-Hoog scenario. Na 2040 groeit het aantal reizigers jaarlijks 

door conform groeicijfers WLO-Hoog. 

Tabel 4.5 Reistijdeffecten OV in 2040 en contante waarden (looptijd 100 jaar) ten 

opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040             

Bestaande reizigers € 2,2 € 2,0 € 2,7 € 4,9 € 5,3 € 2,0 

Nieuw reizigers € 2,3 € 2,5 € 1,8 € 3,3 € 2,8 € 2,5 

Totaal reistijdeffect (nominaal) € 4,5 € 4,5 € 4,5 € 8,2 € 8,0 € 4,5 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)             

Bestaand € 122 € 114 € 152 € 274 € 296 € 114 

Nieuw € 129 € 140 € 99 € 184 € 154 € 140 

Totaal reistijdeffect (CW) € 251 € 253 € 250 € 458 € 450 € 253 

4.1.3 Comfort en betrouwbaarheid OV 

In bovenstaande gemonetariseerde reistijdeffecten is geen rekening gehouden met 

capaciteitsknelpunten in het OV omdat het V-MRDH er vanuit gaat dat reizigers in 

alle gevallen meekunnen met de dienstregeling. Hierdoor is er een extra bewerking 

nodig om de knelpunten te identificeren. Dit kan op basis van de line-based 

analyses uit het verkeersmodel en de capaciteitsanalyse van het RET waardoor 

bekend is op welke trajecten en bij welke modaliteiten knelpunten in het 

Rotterdamse OV-systeem gaan op treden. Onderscheid wordt daarin gemaakt 

tussen ‘boven inzetnorm’ (reizigers kunnen nog wel mee, maar moeten staan en 

ervaren discomfort vanwege volle voertuigen) en ‘boven volnorm’ (het voertuig is vol 

en een deel van de reizigers kan niet meer mee). In 2040 ontstaat er dus 

welvaartsverlies doordat reizigers niet meer mee kunnen (zij zullen moeten wachten 

op de volgende tram of metro, zullen een andere reis maken of zullen niet meer 

reizen omdat ze weten dat de metro of tram vol is) of doordat zij discomfort in het 

openbaar vervoer ervaren.  

 

Vanuit RET en vanuit de line-based analyses die volgen uit het verkeersmodel zijn 

concrete gegevens bekend over aantallen reizigers die hinder ondervinden van de 
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knelpunten (aantallen reizigers dat niet meer mee kan en aantallen reizigers dat 

discomfort ervaart). Met name in het metrosysteem zijn in 2040 in het 

nulalternatief diverse ‘drukke’ punten te identificeren bijvoorbeeld rondom metro 

station Blaak en metrostation Wilhelminaplein. De verschillende ingrepen in de 

alternatieven zorgen ervoor dat een deel van deze knelpunten wordt weggenomen. 

Met behulp van de gegevens over de knelpunten zijn verschillende berekeningen 

gemaakt. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

▪ Reizigers die niet meer mee kunnen vanwege de knellende capaciteit hebben 

drie keuzes. Als aanname verdelen we de drie keuzes gelijkmatig over de 

reizigers: 

o Een derde van deze reizigers besluit te wachten op de volgende metro of 

tram. Hierdoor hebben zij extra reistijd van gemiddeld ongeveer 6 minuten. 

Op deze reistijd passen we een penalty voor wachten toe van 1,5 (conform 

V-MRDH uitgangspunten). 

o Een derde van de reizigers gaat op een ander tijdstip reizen. Hierdoor 

hebben zij een welvaartsverlies omdat ze niet kunnen reizen op een voor 

hen optimale tijd. We benaderen dit welvaartsverlies door de rule-of-half te 

nemen op de extra reistijd van de wachtende reiziger.   

o De reiziger maakt de reis niet meer en gaat bijvoorbeeld thuiswerken of de 

reiziger gaat met een andere modaliteit (cq. Auto of fiets). In beide gevallen 

leidt dit tot welvaartsverlies, dat we benaderen met de rule-of-half op de 

extra reistijd van de wachtende reiziger. 

▪ Reizigers die wel mee kunnen maar in een drukke metro of tram belanden waar 

zij moeten staan ervaren discomfort. Het deel waar de reizigers dit discomfort 

heeft benaderen we door in de linebased analyses het aantal 

reizigerskilometers in lijnen met een capaciteit boven de 80 procent bij elkaar 

op te tellen. Dit delen we door een gemiddelde aantal km/u voor de metro en 

tramlijnen, respectievelijk 30 km/u en 25 km/u.  

 

Het capaciteitseffect in het OV waarbij de metro en trams boven de ‘volnorm’ zitten, 

oftewel boven 100 procent van hun capaciteit, zijn in onderstaande tabel in 

reizigersuren (inclusief penalty) weergegeven. Ook is het discomfort in reizigersuren 

weergegeven, waarbij reizigers wel meekunnen in een drukke metro maar moeten 

staan. Hierbij gaan we uit van een bezettingsgraad van 80 procent of meer. 

Tabel 4.6 Capaciteit en (dis)comforteffecten in reizigersuren per etmaal in 2040 

  Nulalternatief Alt1 Alt2 / 6 Alt3 Alt4 Alt5 

Capaciteitseffect in uren 3.815 2.858 2.815 2.958 1.942 2.199 

Tov nulalternatief - -956 -1.000 -857 -1.873 -1.615 

Discomfort reizigers in uren 2.166 1.950 1.917 1.918 1.508 1.624 

Tov nulalternatief - -216 -249 -248 -658 -542 
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In het nulalternatief liggen de (negatieve) capaciteitseffecten en discomfort voor de 

OV-reiziger hoger dan in de alternatieven. De knellende capaciteit wordt in de 

alternatieven echter niet volledig opgelost door realisatie van de nieuwe 

oeververbindingen. Dit is te zien aan het feit dat in alle alternatieven nog een deel 

van het capaciteitseffect overblijft. In alternatief 4 wordt het negatieve 

capaciteitseffect ongeveer voor de helft opgelost door de nieuwe oeververbinding. 

In alternatief 5 zijn de effecten iets kleiner. In de alternatieven 1, 2 , 3 en 6 wordt 

ongeveer een kwart van de knellende capaciteit voor de reiziger opgelost. 

Bovenstaande reizigersuren leidt tot onderstaande gemonetariseerde 

capaciteitseffecten in 2040 en in contante waarden van 2034 tot en met 2133. 

Tabel 4.7 Betrouwbaarheidseffecten OV in 2040 en contante waarden (looptijd 

100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en 

prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040       
Capaciteitseffect € 3,0 € 3,2 € 2,7 € 6,0 € 5,1 € 3,2 

Comforteffect € 0,7 € 0,8 € 0,8 € 2,1 € 1,7 € 0,8 

Totaal betrouwbaarheidseffect OV € 3,7 € 4,0 € 3,5 € 8,0 € 6,9 € 4,0 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)       
Capaciteitseffect € 106 € 110 € 95 € 207 € 178 € 110 

Comforteffect € 24 € 27 € 27 € 73 € 60 € 27 

Totaal betrouwbaarheidseffect OV € 129 € 138 € 122 € 279 € 238 € 138 

4.2 Bereikbaarheidseffecten wegverkeer 

Het wegverkeer wordt onderverdeeld in personenauto’s en vrachtverkeer. In 

alternatieven 1, 2 en 4 zijn voor het wegverkeer geen grote ingrepen voorzien, wel 

kleine ingrepen bij een aantal kruisingen en afwaardering van een aantal 

binnenwegen. In alternatieven 3 en 5 is het voor het wegverkeer ook mogelijk om 

gebruik te maken van de nieuwe Oeververbinding.  

4.2.1 Reistijdeffecten wegverkeer 

Het aantal automobilisten neemt in alle alternatieven licht af. Er rijden per etmaal 

ongeveer drie duizend auto’s minder door het cordon in alternatieven 1, 2 en 4 en 

duizend auto’s minder in alternatieven 3 en 5 ten opzichte van het nulalternatief. 

Een deel van deze automobilisten in het nulalternatief maakt nu gebruik van het OV 

voor hun reis. Voor vrachtverkeer blijven de intensiteiten nagenoeg gelijk ten 

opzichte van het nulalternatief. 

 

Voor de reistijdeffecten maken we onderscheid tussen bestaand en nieuw verkeer. 

Voor de reistijdeffecten van het nieuwe verkeer passen we de rule-of-half toe op 
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hun reistijdverandering omdat we niet precies weten hoeveel zij erop vooruit gaan 

(ergens tussen 0 en de maximale reistijdverandering). In onderstaande tabel zijn de 

reistijdveranderingen per dagdeel voor de auto weergegeven, inclusief rule-of-half 

voor de reistijdverandering van nieuw autoverkeer. 

Tabel 4.8 Totale reistijdveranderingen autoverkeer  (in uren) ten opzichte van het 

nulalternatief per dagdeel en etmaal 

  Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal 

  Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* 

Alt1 5,3 -0,0 33,5 0,1 87,8 -0,5 126,6 -0,4 

Alt2/6 -32,7 -0,2 -33,4 -0,3 -90,7 -0,7 -156,8 -1,2 

Alt3 -22,9 -3,7 -33,1 -4,8 -202,4 -23,0 -258,4 -31,4 

Alt4 -45,8 -0,2 -27,7 -0,3 -215,3 -0,2 -288,8 -0,7 

Alt5 -89,1 -5,6 -154,6 -7,5 -840,6 -24,1 -1.084,2 -37,1 

 

In alternatieven 5 zijn de reistijdwinsten het grootst. Deze worden voor een 

aanzienlijk deel veroorzaakt door de nieuwe oeververbinding. De gemiddelde 

reistijd tussen Rotterdam-Zuid naar Kralingen, Cappelle aan den IJssel en Krimpen 

aan den IJssel neemt af met 1 tot 3 minuten. Daarnaast ligt de metroverbinding 

voor een deel ondergronds waardoor het bestaande autoverkeer in Rotterdam-Zuid 

er minder last van heeft. Dit effect zien we ook terugkomen in alternatief 4. 

Hierdoor zijn er binnen Rotterdam bij de metro-alternatieven minder 

reistijdverliezen vergeleken met de tramalternatieven. 

 

In alternatief 1 zien we dat de reistijden van het autoverkeer toeneemt ten opzichte 

van het nulalternatief. Dit wordt voor het merendeel verklaart door een toename 

van de gemiddelde reistijd van ongeveer 10 tot 20 seconden van/naar en binnen 

de wijken in Rotterdam-Zuid (Feyenoord, Charlois en IJsselmonde) door kleine 

aanpassingen in het wegennet. In tramalternatief 2, waar geen nieuwe 

oeververbinding met auto wordt gerealiseerd, ligt de toename van de gemiddelde 

reistijd binnen Rotterdam-Zuid tussen de 0 en 10 seconden. Van en naar 

Rotterdam-Zuid is er voor bepaalde zones in alternatieven 2 en 4 een afname van 

de reistijd te zien. In alternatief 1 is dat niet het geval. In alternatief 2 is de afname 

in reistijd voor bestaande automobilisten in de beide spitsen relatief groot ten 

opzichte van de restdag. In alternatief 3 zien we dat met name in de restdag de 

nieuwe oeververbinding voor wegverkeer tot grotere reistijdveranderingen leidt. 

Tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid neemt de reistijd met ongeveer 40 tot 60 

seconden af.  

 

Voor het vrachtverkeer zijn de reistijdeffecten kleiner vanwege lagere intensiteiten. 

Ook is er bijna geen nieuw vrachtverkeer als gevolg van de nieuwe 

Oeververbindingen in de alternatieven. 
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Tabel 4.9 Totale reistijdveranderingen vrachtverkeer  (in uren) ten opzichte van het 

nulalternatief per dagdeel en etmaal 

  Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal 

  Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* 

Alt1 -0,5 -0,0 2,1 -0,0 -2,0 -0,0 -0,4 -0,0 

Alt2/6 -4,4 -0,0 -4,0 -0,0 -13,2 -0,0 -21,6 -0,0 

Alt3 -0,6 -0,0 -2,7 -0,0 -15,7 -0,1 -19,0 -0,1 

Alt4 -5,2 -0,0 -2,4 -0,0 -27,0 -0,0 -34,6 -0,0 

Alt5 -5,5 -0,0 -7,9 -0,0 -45,4 -0,1 -58,8 -0,1 

 

De bovenstaande reistijdveranderingen voor auto- en vrachtverkeer leiden tot de 

volgende gemonetariseerde effecten in nominale waarden in 2040 en in contante 

waarden over de looptijd van 2034 – 2133 in onderstaande tabel. 

Tabel 4.10 Reistijdeffecten auto- en vrachtverkeer in 2040 en contante waarden 

(looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. 

BTW en prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040             

Bestaand autoverkeer -€ 0,6 € 0,8 € 1,3 € 1,4 € 5,4 € 0,8 

Nieuw autoverkeer € 0,0 € 0,0 € 0,2 € 0,0 € 0,2 € 0,0 

Totaal reistijdeffect autoverkeer -€ 0,6 € 0,8 € 1,4 € 1,4 € 5,6 € 0,8 

Bestaand vrachtverkeer € 0,0 € 0,5 € 0,4 € 0,8 € 1,4 € 0,5 

Nieuw vrachtverkeer € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Totaal reistijdeffect vrachtverkeer € 0,0 € 0,5 € 0,4 € 0,8 € 1,4 € 0,5 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)             

Bestaand autoverkeer -€ 33 € 41 € 67 € 75 € 282 € 41 

Nieuw autoverkeer € 0 € 0 € 8 € 0 € 10 € 0 

Totaal reistijdeffect autoverkeer -€ 33 € 41 € 75 € 75 € 292 € 41 

Bestaand vrachtverkeer € 1 € 32 € 28 € 51 € 87 € 32 

Nieuw vrachtverkeer € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totaal reistijdeffect vrachtverkeer € 1 € 32 € 28 € 51 € 87 € 32 

4.2.2 Reisbetrouwbaarheid wegverkeer 

Om de reisbetrouwbaarheid van het wegverkeer te kunnen inschatten moet worden 

gekeken naar de spreiding rondom de gemiddelde reistijd. Als deze spreiding 

kleiner wordt dan kunnen we spreken van een hogere reisbetrouwbaarheid. Er zijn 

echter geen gegevens beschikbaar over spreiding (standaarddeviatie) rondom de 

gemiddelde reistijden. Om deze reden berekenen we de reisbetrouwbaarheid op 

basis van de voertuigverliesuren met een standaardopslag van 25 procent. Dit leidt 

tot de volgende betrouwbaarheidseffecten voor het wegverkeer in 2040 en over de 

gehele zichtperiode in contante waarden. 
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Tabel 4.11 Reisbetrouwbaarheid auto- en vrachtverkeer in 2040 en contante 

waarden (looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, 

bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040       
Reisbetrouwbaarheid autoverkeer € 0,0 € 0,1 € 0,1 € 0,1 € 0,3 € 0,1 

Reisbetrouwbaarheid vrachtverkeer € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,1 € 0,0 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)             

Reisbetrouwbaarheid autoverkeer € 1 € 3 € 3 € 5 € 11 € 3 

Reisbetrouwbaarheid vrachtverkeer -€ 1 € 0 € 0 € 1 € 3 € 0 

4.3 Bereikbaarheidseffecten fiets 

In alle alternatieven wordt een nieuwe oeververbinding voor langzaam verkeer 

gerealiseerd tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid. Hierdoor is Rotterdam-Zuid vanaf 

de noordoostkant van Rotterdam met de fiets beter bereikbaar door een verkorting 

van de reistijd. Doordat het OV ook aantrekkelijker wordt zien we wel een kleine 

afname van het totaal aantal fietsers tussen twee en drie duizend per dag. De 

reistijdeffecten van de fiets worden berekend aan de hand van de verkeersoutput 

van het V-MRDH. 

4.3.1 Reistijdeffecten fiets 

Voor bestaande reizigers neemt de gemiddelde reistijd tussen Rotterdam-Zuid en 

wijken aan de noordoostkant van Rotterdam met ongeveer drie tot vijf minuten af. 

Op deze relaties zien we ook de voornaamste toename van het aantal nieuwe 

fietsers. Aandachtspunt bij de reistijdeffecten is wel dat hoewel wel rekening is 

gehouden met het effect van de hellingen van de brug of tunnel op de 

fietsreistijden, deze hellingen ook de aantrekkelijkheid om te fietsen kunnen 

beïnvloeden7. In alternatieven 3 en 5 zijn deze effecten kleiner omdat de fiets hier 

ook naast het OV moet concurreren met de auto als optie om naar de overkant te 

reizen.  

 

In onderstaande tabel zijn de totale reistijdeffecten per dagdeel en etmaal 

weergegeven in uren. Alternatieven 1, 2 en 4 zonder een oeververbinding voor 

wegverkeer laten hier grotere reistijdeffecten voor de fiets zien dan alternatieven 4 

en 5. Alternatief 2 heeft de grootste reistijdeffecten voor de fiets. 

 
7 Voor e-bikes zal dit effect minder groot zijn.  
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Tabel 4.12 Totale reistijdveranderingen fiets (in uren) ten opzichte van het 

nulalternatief per dagdeel en etmaal 

  Ochtendspits Avondspits Restdag Etmaal 

  Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* Bestaand Nieuw* 

Alt1 -79,7 -26,5 -83,8 -27,2 -259,2 -109,1 -422,7 -162,7 

Alt2/6 -106,1 -49,4 -115,1 -52,5 -352,3 -208,1 -573,5 -310,0 

Alt3 -41,8 -15,0 -47,4 -15,6 -142,6 -59,8 -231,8 -90,5 

Alt4 -93,1 -39,4 -101,2 -41,5 -309,6 -165,4 -504,0 -246,3 

Alt5 -55,8 -23,1 -62,2 -24,4 -187,3 -94,1 -305,3 -141,6 

 

De gemonetariseerde reistijdeffecten voor de fiets zijn gepresenteerd in 

onderstaande tabel.  

Tabel 4.13 Reistijdeffecten fiets in 2040 en contante waarden (looptijd 100 jaar) 

ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040             

Bestaande fietsers € 1,6 € 2,2 € 0,9 € 2,0 € 1,2 € 2,2 

Nieuwe fietsers € 0,6 € 1,2 € 0,4 € 1,0 € 0,6 € 1,2 

Totaal reistijdeffect (nominaal) € 2,3 € 3,4 € 1,3 € 2,9 € 1,7 € 3,4 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)             

Bestaande fietsers € 81 € 110 € 44 € 97 € 59 € 110 

Nieuwe fietsers € 31 € 60 € 17 € 47 € 27 € 60 

Totaal reistijdeffect (CW) € 112 € 170 € 62 € 144 € 86 € 170 

4.4 Reiskosten 

Door realisatie van een nieuwe oeververbinding, de HOV Bus door Maastunnel en 

het nieuwe sprinterstation Stadionpark worden, met name voor OV-reizigers en 

fietsers, de reizen sneller en ook korter. Dit zorgt ervoor dat de kosten per 

gemiddelde reis afnemen. In alternatief 3 en 5 wordt tevens de reis met de auto 

tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid korter. Deze afnemende reiskosten zijn een 

baat in de MKBA. Op basis van veranderingen in reizigerskilometers per modaliteit 

ten opzichte van het nulalternatief vermenigvuldigt met de gemiddelde reiskosten 

per kilometer per modaliteit kunnen we deze reiskosten berekenen. In 

onderstaande tabel zijn de verandering in kilometers per modaliteit in 2040 

weergegeven. 
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Tabel 4.14 Verandering in miljoenen kilometers per modaliteit per jaar in 2040 ten 

opzichte van het nulalternatief.  

  Alt1 Alt2  / 6 Alt3 Alt4 Alt5 

Auto -8,7 -10,3 -7,1 -10,9 -12,4 

Bus/Tram/Metro (BTM) -0,3 -2,3 -0,8 9,8 8,9 

Trein 0,9 0,2 3,2 -7,9 -6,3 

Fiets 1,1 4,5 -0,4 1,9 -0,4 

Vracht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

In alle alternatieven zijn we een afname van het aantal gereden autokilometers. In 

alternatief 5 is de afname van het aantal autokilometers het grootst. De tunnel 

zorgt hier voor een aantal reizigers voor kortere reisafstanden. Voor de 

tramalternatieven is een afname te zien van het aantal reizigerskilometers voor 

bus, tram en metro (BTM). Er zijn in deze alternatieven wel meer reizigers maar zij 

maken grosso modo kortere (en directere) reizen. In alternatieven 4 en 5 neemt het 

aantal reizigerskilometer voor BTM wel toe. De metro is aantrekkelijk ook ten 

opzichte van de trein en de reizen zijn gemiddeld langer. In alternatieven 1, 2 en 3 

zien we een (kleine) toename van het aantal treinkilometers. Het aantal 

fietskilometers neemt in de alternatieven 1, 2 en 4 zonder oeververbinding voor 

wegverkeer toe. In zijn totaliteit, alle modaliteiten tezamen, neemt het aantal 

reizigerskilometers in alle alternatieven af. Bovenstaande leidt tot onderstaande 

gemonetariseerde effecten. 

Tabel 4.15 Effecten Reiskosten in 2040 en contante waarden (looptijd 100 jaar) 

ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040       
Auto € 2,3 € 2,8 € 1,9 € 2,9 € 3,3 € 2,8 

Bus/Tram/Metro € 0,1 € 0,5 € 0,2 -€ 2,4 -€ 2,2 € 0,5 

Trein -€ 0,1 € 0,0 -€ 0,4 € 1,0 € 0,8 € 0,0 

Fiets -€ 0,1 -€ 0,4 € 0,0 -€ 0,2 € 0,0 -€ 0,4 

Vracht € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Totaal effect reiskosten € 2,2 € 2,9 € 1,8 € 1,4 € 2,0 € 2,9 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)             

Auto € 100 € 119 € 82 € 126 € 143 € 119 

Bus/Tram/Metro € 3 € 20 € 7 -€ 89 -€ 80 € 20 

Trein -€ 5 -€ 1 -€ 15 € 38 € 31 -€ 1 

Fiets -€ 3 -€ 14 € 1 -€ 6 € 1 -€ 14 

Vracht € 0 € 0 € 1 € 0 € 0 € 0 

Totaal effect reiskosten € 95 € 124 € 76 € 69 € 94 € 124 
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4.5 Onbetrouwbaarheid door brugopeningen 

Bij keuze voor een brug heeft dit gevolgen voor verkeer dat gebruik maakt van de 

oeververbinding. De brug zal namelijk regelmatig open moeten om scheepvaart of 

pleziervaart te laten passeren. Om een idee te geven van het effect op de 

bereikbaarheid veroorzaakt door brugopeningen maken we een vergelijking met de 

Erasmusbrug. Deze gaat tussen de 700 en 1000 keer per jaar open. De nieuwe 

brug zal volgens de schetsontwerpen in alternatief 1 en 2 met 15,56 meter ca. 3 

meter en in alternatief 3 met 21,36 meter ca. 9 meter hoger zijn dan de 

Erasmusbrug. In alternatieven 1 en 2 kunnen hierdoor 4 laags high cube schepen 

ook passeren zonder brugopening. Dit zou gaan om zo’n 100 schepen per jaar. In 

alternatief 3 kunnen ook 5 en 6 laags high cube schepen passeren. Dit zou nog 

eens 75 brugopeningen per jaar schelen en in de toekomst potentieel zelfs meer 

dan 200. Daarnaast kan afhankelijk van de hoogte ook een groter deel van de 

pleziervaart passeren zonder dat de brug hiervoor open moet. Verdere 

uitgangspunten zijn dat de brugopeningen buiten de spits plaats vinden, dat 1 van 

de brugopeningen per dag ’s nachts plaatsvindt wanneer er nauwelijks verkeer van 

de brug gebruikt hoeft te maken en dat de brug gemiddeld een kwartier open is. 

Door de grote onzekerheid in het aantal brugopeningen en de duur van de 

openingen dienen de getallen in de onderstaande tabel enkel als indicatie voor de 

ordegrootte van de effecten. In de MKBA eindtabel zijn de effecten als -PM 

opgenomen. 

 

De analyse gaat uit van vertraging voor het aantal reizigers dat over de brug gaat. 

Bij OV geldt, dat behalve extra reistijd voor reizigers die moeten wachten voor de 

brug, de vertraging doorwerkt in volgende ritten. Hierdoor kan het effect een stuk 

groter zijn dan blijkt uit de onderstaande tabel. Dit is afhankelijk van hoe lang de 

brug werkelijk open staat en met wat voor dienstregeling buiten de spits gereden 

zal worden. De waarden die hieruit komen zorgen niet voor grote effecten 

vergeleken met de andere effecten in deze MKBA. Indien echter blijkt dat door de 

brugopeningen de dienstregeling van OV-lijnen hevig verstoord wordt, dan zal dit 

effect een stuk groter zijn. 
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Tabel 4.16 Reistijdeffecten van brugopeningen in 2040 (nominaal in euro’s) en in 

contante waarde (looptijd 100 jaar) in mln. euro's, bedragen incl. BTW en prijspeil 

2022. 

  Alt1 Alt2 Alt3 

Jaarlijks verwachte brugopeningen  385 385 310 

Wachttijd per jaar (uren 2040)    

Auto NVT NVT 7.134 

OV  8.594 7.812 5.550 

Fiets  3.523 4.838 1.578 

Reistijdeffect nominaal in 2040    
Auto € 0 € 0 -€ 122.000 

OV  -€ 85.000 -€ 78.000 -€ 55.000 

Fiets  -€ 47.000 -€ 65.000 -€ 21.000 

Reistijdeffect in miljoenen euro’s & contante waarde (looptijd 100 jaar)  

Auto € 0,0 € 0,0 -€ 7,1 

OV  -€ 4,5 -€ 4,1 -€ 2,9 

Fiets  -€ 2,3 -€ 3,2 -€ 1,0 

Totaal reistijdeffect brugopeningen -€ 6,8 -€ 7,2 -€ 11,0 

4.6 Nautische effecten 

De oeververbinding kan ook een effect hebben op de scheepvaart. Voor alle 

alternatieven geldt dat de scheepvaart ‘vlot en veilig’ moet kunnen passeren. In het 

geval van een tunnel geldt dat als ze op diepte liggen ze geen belemmering zullen 

vormen voor de scheepvaart. Bij gebruik van een brug geldt dat schepen ofwel 

onder het vaste deel door moeten passen, of dat de brug open moet. De bruggen in 

alternatief 1 en 2 zijn met 15,56 meter boven NAP 3 meter hoger dan de 

Erasmusbrug. Hierdoor kunnen 4 laags high cube schepen onder de brug door. Voor 

5 en 6 laags schepen en een deel van de pleziervaart zal de brug in deze 

alternatieven open moeten.  

 

In alternatief 3 is de brug nog 6 meter hoger dan in alternatief 1 en 2 waardoor ook 

5 en 6 laags schepen onder het vaste deel van de brug door kunnen. Dit gaat om 

zo’n 75 schepen in 2020 en in de toekomst potentieel om zo’n 200 passages per 

jaar.8 

4.7 Samenvatting bereikbaarheidseffecten 

In onderstaande tabel zijn de contante waarden van de bereikbaarheidseffecten 

samengevat per alternatief. 

 
8 Onderzoek ontwikkeling 5/6 laags containervaart op de vaarwegcorridors, Panteia (2022). 
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Tabel 4.17 Overzicht bereikbaarheidseffecten in contante waarden (looptijd 100 

jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 

2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Bereikbaarheidseffecten       
Reistijdeffecten OV € 251 € 253 € 250 € 458 € 450 € 253 

Reistijdeffecten wegverkeer -€ 32 € 73 € 104 € 127 € 379 € 73 

Reistijdeffecten fiets € 112 € 170 € 62 € 144 € 86 € 170 

Reisbetrouwbaarheid OV € 129 € 138 € 122 € 279 € 238 € 138 

Reisbetrouwbaarheid wegverkeer -€ 1 € 4 € 3 € 6 € 14 € 4 

Reiskosten € 95 € 124 € 76 € 69 € 94 € 124 

Onbetrouwbaarheid brugopeningen - PM - PM  - PM  0 0 0 

Totaal bereikbaarheid € 555 € 762 € 617 € 1.082 € 1.260 € 762 
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5. Indirecte en externe effecten 

In dit hoofdstuk beschrijven we de indirecte en externe effecten als gevolg van 

realisatie van de nieuwe oeververbinding, de HOV-bus door de Maastunnel en het 

nieuwe sprinterstation Stadionpark. De indirecte effecten bestaan uit de additionele 

economische spin-off die door een verbeterde bereikbaarheid worden 

bewerkstelligd en de effecten op de accijnsinkomsten door toe- of afname van 

wegverkeer. De externe effecten bestaan uit verkeersveiligheid, effecten van 

emissies op klimaat en luchtkwaliteit, geluidsbelasting, ruimtelijke kwaliteit en 

gezondheidseffecten voor fietsers. 

5.1 Indirecte effecten 

5.1.1 Indirecte economische effecten 

Door de verbeterde bereikbaarheid van worden interacties binnen de stad 

Rotterdam en met de omgeving eenvoudiger en aantrekkelijker. Dit draagt bij aan 

een verbeterde integratie van (complementaire) woongebieden, regionale 

economieën en arbeidsmarkten. Kortere reistijden werken op die manier door in de 

arbeidsmarkt (mensen vinden eerder een passende baan) en via kennisspilovers in 

de productiviteit van bedrijven. In deze MKBA is uitgegaan van een agglomeratie-

effect ter grootte van 15% van de reistijdbaten. 

Tabel 5.1 Indirecte economische effecten in 2040 en contante waarden (looptijd 

100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en 

prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 

Nominaal in 2040 1,8 2,4 1,9 3,4 3,9 

Contante waarde (looptijd 100 jaar) 85 115 94 167 191 

5.1.2 Accijnzen 

Een afname in gereden autokilometers betekent ook een afname in 

brandstofgebruik en daaraan gekoppelde accijnsinkomsten. Hierdoor dalen de 

inkomsten voor het Rijk. 
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Tabel 5.2 Accijnsinkomsten in 2040 en contante waarden (looptijd 100 jaar) ten 

opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 

Nominaal in 2040      
Auto -€ 0,3 -€ 0,4 -€ 0,3 -€ 0,4 -€ 0,5 

Vracht € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Totaal accijnsinkomsten -€ 0,3 -€ 0,4 -€ 0,3 -€ 0,4 -€ 0,5 

Contante waarden in 2040      
Auto -€ 8 -€ 10 -€ 7 -€ 11 -€ 12 

Vracht € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totaal accijnsinkomsten -€ 8 -€ 10 -€ 7 -€ 11 -€ 12 

5.2 Externe effecten 

Veranderingen in mobiliteit en mobiliteitsgedrag leiden tot zogenaamde externe 

effecten. Dit zijn effecten die niet (direct) op de gebruiker zelf van toepassing zijn 

(ze zijn ongeprijsd en zitten niet in de overweging van de gebruiker om een reis wel 

of niet te maken), maar hebben wel effect op de omgeving. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om uitstoot van schadelijke stoffen, verkeersveiligheid of 

geluidshinder. 

5.2.1  Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid berekenen we aan de hand van een toename of afname van het  

aantal gereden kilometers als gevolg van maatregelen in de alternatieven. Hierbij 

maken we onderscheid per modaliteit. Voor auto- en vrachtverkeer maken we 

daarnaast ook onderscheid tussen binnen de bebouwde kom en buiten de 

bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom is het effect van een extra gereden 

autokilometer op de verkeersonveiligheid ongeveer 8 keer zo hoog als buiten de 

bebouwde kom. In de alternatieven 3 en 5 rijdt er over de nieuwe oeververbinding 

ook wegverkeer. Het gedeelte dat wordt gereden over de brug of door de tunnel 

kent hoge eisen van de inrichting op het gebied van verkeersveiligheid (Movares, 

2022). Daarnaast zijn de brug en tunnel strikt gescheiden van het overig stedelijk 

wegennet. We waarderen om deze redenen de kilometers gereden door de brug of 

tunnel als buiten de bebouwde kom, de aansluitingen tot de brug of tunnel 

waarderen we als binnen de bebouwde kom.  

 

Voor bus, tram, metro (BTM), trein en fiets maken we geen onderscheid in binnen 

en buiten de bebouwde kom. We berekenen de veiligheidseffecten op basis van 

kengetallen uit het rapport externe en infrastructuurkosten van verkeer, CE Delft 

2014. Deze kengetallen zijn geactualiseerd naar prijspeil 2022. In alternatieven 4 

en 5 neemt het gebruik van het OV (voornamelijk BTM) in kilometers ten opzichte 
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van het nulalternatief toe waardoor er een kleine negatieve baat ontstaat voor de 

verkeersveiligheid. In alternatieven 1, 2, 4 en 6 treedt er een verslechtering van de 

verkeersveiligheid van de fiets op omdat er in deze alternatieven meer 

fietskilometers worden afgelegd. Het uitgangspunt bij de fietsbrug of -tunnel is dat 

deze de verkeerveiligheid niet verslechtert. Aan de ene kant zijn er door de 

stijgende en dalende hellingen relatief grote verschillen tussen fietsers (m.n tussen 

e-bikes en niet e-bikes). Ook speelt drukte bij de brug en tunnels een rol omdat de 

nieuwe oeververbinding de enige mogelijkheid in de nabijheid is om de Nieuwe 

Maas over te steken. Aan de andere kant kan een inrichting conform hoge 

veiligheidseisen deze effecten mitigeren. Dit leidt tot de volgende 

verkeersveiligheidseffecten per jaar in 2040 en in contante waarden over de 

looptijd van 100 jaar in onderstaande tabel. 

Tabel 5.3 Verkeersveiligheidseffecten in 2040 en contante waarden (looptijd 100 

jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 

2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040       
Auto/Vracht € 1,0 € 1,0 € 0,4 € 1,0 € 0,8 € 1,0 

BTM € 0,0 € 0,1 € 0,0 -€ 0,1 -€ 0,1 € 0,1 

Trein € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Fiets -€ 0,1 -€ 0,5 € 0,0 -€ 0,2 € 0,0 -€ 0,5 

Totaal verkeersveiligheid € 0,9 € 0,6 € 0,5 € 0,7 € 0,8 € 0,6 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)       
Auto/Vracht € 43 € 42 € 17 € 41 € 34 € 42 

BTM € 2 € 3 € 1 -€ 2 -€ 3 € 3 

Trein € 0 € 0 € 0 € 1 € 1 € 0 

Fiets -€ 4 -€ 18 € 2 -€ 7 € 2 -€ 18 

Totaal verkeersveiligheid € 41 € 27 € 20 € 33 € 33 € 27 

5.2.2 Geluidsbelasting 

De effecten op de geluidsbelasting voor omwonenden berekenen we indicatief aan 

de hand van de af- of toename van het aantal gereden kilometers binnen en buiten 

de bebouwde kom voor auto- en vrachtverkeer. Voor geluidsbelasting van BTM en 

trein wordt geen onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten de bebouwde kom 

en gaan we uit van gemiddelde waarden op basis van kengetallen9 per gereden 

kilometer. Dit gaat om kilometers zowel binnen als buiten het studiegebied. 

Daarnaast gebruiken we voor de specifieke situatie van de oeververbinding in het 

studiegebied de uitkomsten uit de effectnotitie Woon- en Leefmilieu opgesteld voor 

de MIRT-verkenning (d.d. 27 juli 2022). Uit dit onderzoek blijkt dat alternatief 3 qua 

 
9 Externe en infrastructuurkosten van verkeer, CE Delft 2014 
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geluidsbelasting het meest negatief wordt beoordeeld en alternatief 4, door de 

ondertunneling van de metro, krijgt de hoogste beoordeling, zie onderstaande tabel. 

Tabel 5.4 Beoordeling geluidsbelasting nieuwe oeververbinding (deeltracés 1 t/m4) 

en HOV-Bus lijn deeltracé 5 

Bron: Effectnotitie Woon- en Leefmilieu, MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam, 

Movares 2022 

De uitkomsten uit bovenstaande tabel zijn input voor onze effectberekeningen 

binnen het studiegebied. We corrigeren voor de ondergrondse ligging van de metro 

in alternatieven 4 en 5. De ondergrondse extra kilometers van de metro in deze 

alternatieven nemen we niet meet in de geluidsberekening. Daarnaast doen we een 

correctie op het wegverkeer dat via de autotunnel gaat in alternatief 5, deze 

waarderen we als buiten de bebouwde kom. In alternatief 2 gaat een deel van de 

tramlijn onder de grond van de Strevelseweg – Zuidplein. Dit zorgt ook voor een 

vermindering van de geluidshinder waarvoor wordt gecorrigeerd. Deze correcties 

binnen het studiegebied op basis van de uitkomsten uit de effectnotitie van 

Movares en daarbovenop de toe- en afnames van het aantal gereden kilometers 

van wegverkeer, BTM en trein leidt tot onderstaande gemonetariseerde effecten ten 

aanzien van geluidsbelasting in 2040 en in contante waarden over een looptijd van 

100 jaar. 

Tabel 5-5 Effecten geluidsbelasting in 2040 en contante waarden (looptijd 100 

jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 

2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040       
Wegverkeer € 0,1 € 0,1 -€ 0,1 € 0,1 € 0,1 € 0,1 

BTM € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,1 € 0,1 € 0,0 

Trein € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Totaal geluidseffect € 0,1 € 0,1 -€ 0,1 € 0,2 € 0,1 € 0,1 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)       
Wegverkeer € 4 € 4 -€ 3 € 4 € 3 € 4 

BTM € 0 € 0 € 0 € 2 € 2 € 1 

Trein € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Totaal geluidseffect € 4 € 4 -€ 3 € 7 € 5 € 5 
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In alternatieven 4 en 5 is de reductie van gereden kilometers door het wegverkeer 

het grootst. Daarnaast zorgt de ondertunneling voor een forse reductie op de 

toename van de extra geluidsbelasting voor BTM. In het overig OV-netwerk worden 

er daarnaast enkele lijnen ingekort en vinden er optimalisatie plaats met 

geluidsreductie tot gevolg. Voor de trein verwachten we nagenoeg geen effect op de 

geluidsbelasting conform uitkomsten effectnotitie Movares (2022). In alternatief 3 

is het totale geluidseffect negatief veroorzaakt door een toename van het 

autoverkeer in de bebouwde kom. 

5.2.3 Klimaat en luchtkwaliteit 

Uitstoot van emissies hebben effect op klimaatverandering (CO2) en de lokale 

luchtkwaliteit (fijnstof en stikstof). Op basis van parkemissiefactoren per kilometer 

vanuit het CBS waarderen we deze effecten aan de hand van emissieprijzen uit het 

Handboek Milieuprijzen (CE Delft, 2017) voor het wegverkeer, zie Bijlage 2: 

Kengetallen. Voor OV hanteren we kengetallen per kilometer uit onderzoek van CE 

Delft (2014) 10, zie Bijlage 2: Kengetallen. Ter check hebben we de uitkomsten uit 

de effectnotitie van Movares11 voor luchtkwaliteit bekeken. Onze berekeningen en 

de uitkomsten met betrekking tot luchtkwaliteit uit de effectnotitie komen grosso 

modo overeen.  

Tabel 5.6 Effecten klimaat (CO2) en luchtkwaliteit (fijnstof en stikstof) in 2040 en 

contante waarden (looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, 

bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040       
CO2 € 0,1 € 0,1 € 0,1 € 0,2 € 0,2 € 0,1 

Fijnstof € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 

Stikstof € 0,1 € 0,1 € 0,1 € 0,1 € 0,1 € 0,1 

Totaal emissies € 0,2 € 0,2 € 0,1 € 0,3 € 0,3 € 0,2 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)       
CO2 € 6 € 6 € 3 € 7 € 7 € 6 

Fijnstof € 0 € 0 -€ 1 € 2 € 1 € 0 

Stikstof € 2 € 3 € 2 € 3 € 3 € 3 

Totaal emissies € 9 € 9 € 3 € 12 € 11 € 9 

 

In alternatieven 4 en 5 zijn de grootste effecten te zien met betrekking tot reductie 

van de uitstoot van emissies. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door een 

sterkere afname van het aantal autokilometers in deze alternatieven. Aan de 

andere kant zorgt de ondertunneling van de metro en wegverkeer (in alternatief 5) 

 
10 Externe en infrastructuurkosten van verkeer, CE Delft 2014 
11 Effectnotitie Woon- en Leefmilieu, MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam, 

Movares 2022 
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voor een verbeterde luchtkwaliteit. Uit de effectnotitie van Movares blijkt ook dat er 

in alternatieven 4 en 5 meer adreslocaties op vooruit gaan dan op achteruit als 

gevolg van veranderingen in luchtkwaliteit. In alternatief 3 is het effect op uitstoot 

van emissies kleiner vergeleken met de andere alternatieven. Er worden in dit 

alternatief weliswaar in totaal minder autokilometers gereden, maar voornamelijk 

buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom nemen de autokilometers ten 

opzichte van het nulalternatief toe. Dit heeft tot gevolg dat met name voor fijnstof 

de effecten negatief zijn. 

5.2.4 Trillingen 

Naast geluidsbelasting is er ook sprake van trillingen in nabijheid van de nieuwe 

tram- en metrolijn en de HOV-Bus. In de effectnotitie MIRT Oeververbindingen van 

Movares (2022) is geconcludeerd dat een aantal verblijfsobjecten hinder 

ondervindt van trillingen en zich binnen een bepaalde hindercontour bevindt. In 

onderstaande tabel is per alternatief weergegeven hoeveel verblijfsobjecten dat 

zijn, inclusief beoordeling van Movares (rood is negatiever dan geel). Daarnaast is 

de beoordeling of kwalitatieve effectuering in de MKBA weergegeven.  

Tabel 5.7 Aantal verblijfobjecten binnen hindercontour en MKBA-effect 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Aantal verblijfsobjecten tram/metro 2.271 1.388 2.320 790 1.587 1.131 

Aantal verblijfsobjecten HOV-bus 1.000 653 859 415 859 653 

Totaal 3.271 2.041 3.179 1.205 2.446 1.784 

MKBA-effect - - PM - PM - - PM - PM - PM - PM 

 

In alternatieven 1 en 3 zijn relatief meer verblijfsobjecten binnen de hindercontour 

dan in de andere alternatieven. Om deze reden geven we een negatievere 

kwalitatieve score aan deze alternatieven. 

5.2.5 Gezondheidseffecten fietsers 

In de alternatieven 1, 2 en 4 wordt er in kilometers meer gefietst ten opzichte van 

het nulalternatief. In alternatieven 3 en 5 wordt er in kilometers minder gefietst. 

Fietsen is als activiteit gezond en brengt verschillende gezondheidseffecten met 

zich mee. Op basis van onderzoek van Werken in Beweging en Decisio (2021) zijn 

er effecten door (meer) fietsen op de arbeidsproductiviteit (werknemers zijn fitter en 

minder vaak ziek), verminderde ziektekosten, een vermindering van ziektelast en 

een verhoogde levensverwachting. Hierbij is het wel van belang dat het meer 

fietsen niet als vervanging dient voor andere actieve beweging. We gaan uit van een 

gezondheidswinst voor ongeveer 20 procent van het totaal aantal extra gereden 

fietskilometers omdat we denken dat een aanzienlijk deel van extra fietskilometers 
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worden gefietst door een al voldoende bewegende groep. De kengetallen zijn 

opgenomen in de bijlage. 

 

Bovenstaande leidt tot de volgende gezondheidseffecten voor de fiets in 2040 in 

nominale waarden en in contante waarden over de looptijd van 100 jaar. 

Tabel 5.8 Gezondheidseffecten fiets in 2040 en contante waarden (looptijd 100 

jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 

2022 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Nominaal in 2040       
Arbeidsproductiviteit door fitheid op werk € 0,1 € 0,4 € 0,0 € 0,2 € 0,0 € 0,4 

Arbeidsproductiviteit door afwezigheid op werk € 0,0 € 0,1 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,1 

Ziektekosten € 0,0 € 0,2 € 0,0 € 0,1 € 0,0 € 0,2 

Ziektelast € 0,2 € 0,7 -€ 0,1 € 0,3 -€ 0,1 € 0,7 

Levensverwachting € 0,0 € 0,2 € 0,0 € 0,1 € 0,0 € 0,2 

Totaal gezondheidseffect € 0,4 € 1,6 -€ 0,2 € 0,7 -€ 0,2 € 1,6 

Contante waarden (looptijd 100 jaar)       
Arbeidsproductiviteit door fitheid op werk € 4 € 15 -€ 1 € 6 -€ 1 € 15 

Arbeidsproductiviteit door afwezigheid op werk € 1 € 4 € 0 € 2 € 0 € 4 

Ziektekosten € 2 € 7 -€ 1 € 3 -€ 1 € 7 

Ziektelast € 6 € 26 -€ 2 € 11 -€ 2 € 26 

Levensverwachting € 1 € 6 -€ 1 € 2 -€ 1 € 6 

Totaal gezondheidseffect € 13 € 57 -€ 6 € 24 -€ 6 € 57 

5.2.6 Externe veiligheid 

Uit de effectnotitie van Movares blijkt dat vanuit het oogpunt van de externe 

veiligheid er geen belemmeringen zijn. Mitigerende maatregelen zijn daarom niet 

noodzakelijk. 

5.2.7 Sociale veiligheid fiets- en voetgangerstunnel 

In alternatieven 4, 5 en 6 worden er fiets- en voetgangerstunnels gerealiseerd 

onder de nieuwe Maas. Zonder mitigerende maatregelen zoals verlichting en/of 

camera’s worden tunnels van dergelijke lengte door fietsers en voetgangers als 

sociaal onveilig ervaren. Het is niet duidelijk of er expliciet mitigerende maatregelen 

zijn opgenomen in de LCC kostenramingen van de oeververbindingen. Om deze 

reden nemen we sociale veiligheid op als PM-post. 

5.2.8 Hinder in aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase ontstaan ook externe effecten. Deze uiten zich voornamelijk 

in hinder en schade door trillingen, geluidshinder tijdens het bouwen en 
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verkeerhinder. In de effectnotitie zijn deze aspecten onderzocht en beoordeeld, zie 

onderstaande tabel. 

Tabel 5.9 Beoordeling hinder en schade in de aanlegfase. 

 
Bron: Effectnotitie Woon- en Leefmilieu, MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam, 

Movares 2022 

In alternatieven 1 en 3 wordt de minste hinder verwacht. De alternatieven 2, 4, 5 

en 6 scoren ongunstig op het aspect trillingshinder. Dit komt door de civiele 

kunstwerken die nodig zijn onder maaiveld. Alternatief 5 en 6 hebben een grote 

negatieve impact op verkeershinder. Dit vanwege de bouwkuipen die nodig zijn voor 

het aanbrengen van de tram-/metrotunnel en alle daarbij behorende 

verkeersmaatregelen op en rondom het bouwterrein (Movares. 2022). Dit leidt tot 

de onderstaande kwalificering van de effecten qua hinder tijdens de aanlegfase in 

de MKBA 

Tabel 5.10 Effecten hinder in aanlegfase in MKBA 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Hinder in aanlegfase 0/- PM - PM 0/- PM - PM - - PM - - PM 

5.2.9 Ruimtelijke kwaliteit 

Voor de ruimtelijke kwaliteit kijken we met name naar de uitstraling van de nieuwe 

Oeververbinding. Bij de nieuwe HOV-Bus door de Maastunnel en het nieuwe 

Sprinterstation zijn geen grote infrastructurele constructies en doorsnijdingen 

verwacht. In de alternatieven 1, 2 en 3 wordt er een brug gerealiseerd. Een brug 

kan negatieve effecten op de ruimtelijke kwaliteit veroorzaken vanwege obstructie 

van de horizon. Dit is uiteraard afhankelijk van het ontwerp van de brug. Echter is er 

in de kostenramingen geen rekening gehouden met extra kosten voor ontwerpen 

die de ruimtelijke kwaliteit kunnen bevorderen (bijvoorbeeld zoals bij de 

Erasmusbrug). In alternatief 3 is de brug ongeveer 6 meter hoger dan in 

alternatieven 1 en 2. In de tunnel alternatieven 4, 5 en 6 is er aan de oevers van de 

nieuwe Maas geen verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit. 

 



 

MKBA OV EN OEVERVERBINDING ROTTERDAM 55 

 

Naast het verschil in tunnels en bruggen in de alternatieven heeft ook de ligging van 

de tram/metro (maaiveld, +1 of -1) aan beide zijden van de nieuwe Maas effect op 

de ruimtelijke kwaliteit. Met name een verhoogde ligging (+1) heeft een negatief 

effect op de ruimtelijke kwaliteit. In alternatief 1 rijdt de tram aan beide zijden van 

de nieuwe Maas op maaiveldniveau. In alternatieven 2, 3 en 6 ligt de tram 

verhoogd tussen Kralingse Zoom en de Esch. In Rotterdam-Zuid, na oversteek van 

de nieuwe Maas, rijdt de tram verder op maaiveldniveau. In alternatieven 2 en 6 

gaat de tram bij de laatste 3 haltes naar niveau -1. In alternatieven 4 en 5 rijdt de 

metro over het gehele tracé ondergronds. In de MKBA waarderen we ruimtelijke 

kwaliteit op kwalitatieve wijze. Op basis van bovenstaande beschrijvingen komen 

we tot de onderstaande scores met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. 

Tabel 5.11 Effecten ruimtelijke kwaliteit in MKBA. 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Ruimtelijke kwaliteit - PM - - PM - - - PM 0/ - PM 0 /- PM -  PM 

5.2.10 Natuur en ecologie 

In zeef 1 zijn de effecten van alternatieven op Polder de Esch en het eiland van 

Brienenoord. Beide werden door de gemeente Rotterdam aangeduid als 

Natuurparel.12 De resultaten zijn weergegeven in de tabel hieronder en op basis van 

het de locatie van de brug of tunnel gekoppeld aan de alternatieven in deze MKBA. 

Altenatief 3 is niet 1-op-1 terug te leiden naar een alternatief uit het eerdere 

onderzoek. Aan de zuidkant is dit alternatief vergelijkbaar met N2-Z5. Aan de 

noordkant kruist alternatief 3 echter minder met de Esch waar dit alternatief lijkt 

om alternatief N2-Z6. De “-“ score van N2-Z6 is vanwege de kruising met het eiland 

van Brienenoord. Om deze reden scoren we alternatief 3 met “0/-“. De overige 

scores nemen we over uit de eerdere rapportage.13 

Tabel 5.12 Effect op natuur- en landschapswaarden. 

Alternatief Brug       Tunnel     

  N1-Z2 N2-Z3 N2-Z5 N2-Z6 N2-Z8a N2-Z8b N2-Z9 

Alternatief in 

MKBA Alt 1 Alt 2     Alt 4 & 6 Alt 5   

NNN-gebied en 

Natuurparels 
0/- - - - - -  0/- 0/- 0 

Bron: Rapport inpassing oeververbinding zeef 1, MIRT-verkenning Oeververbindingen 

Rotterdam, Arcadis & VenhoevenCS 2021. Bewerking: Decisio 

 

 
12 Natuurkaart Rotterdam, 2014. 
13 Rapport inpassing oeververbinding zeef 1, MIRT-verkenning Oeververbindingen Rotterdam, 

Arcadis & VenhoevenCS, 2021. 
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5.3 Samenvatting indirecte en externe effecten 

In onderstaande tabel zijn de indirecte en externe effecten samengevat in contante 

waarden. De kwalitatieve effecten die met een ‘-‘ of een ‘+’ zijn beoordeeld zijn 

alleen vergelijkbaar binnen het effect tussen de alternatieven. Een ‘- -‘ bij trillingen 

betekent een groter negatief effect dan een ‘-‘ bij trillingen in een ander alternatief.  

De kwalitatieve effecten en de opgenomen scores kunnen niet met elkaar 

vergeleken worden.  

Tabel 5.13 Overzicht indirecte en externe effecten in contante waarden (looptijd 

100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en 

prijspeil 2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Indirecte en externe effecten       
Indirecte economische effecten € 90 € 121 € 99 € 177 € 202 € 121 

Accijnsinkomsten -€ 8 -€ 10 -€ 7 -€ 10 -€ 11 -€ 10 

Verkeersveiligheid € 41 € 27 € 20 € 33 € 33 € 27 

Geluid € 4 € 4 -€ 3 € 7 € 5 € 5 

Klimaat € 6 € 6 € 3 € 7 € 7 € 6 

Luchtkwaliteit € 3 € 3 € 0 € 5 € 4 € 3 

Trillingen - - PM - PM - - PM - PM - PM - PM 

Gezondheidseffecten fiets € 13 € 57 -€ 6 € 24 -€ 6 € 57 

Externe veiligheid 0 0 0 0 0 0 

Sociale veiligheid PM PM PM PM PM PM 

Hinder in aanlegfase 0/- PM - PM 0/- PM - PM - - PM - - PM 

Ruimtelijke kwaliteit - PM - - PM - - - PM 0/ - PM 0 /- PM -  PM 

Natuur en ecologie 0/- PM - - PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 

Totaal indirect en extern € 149 € 210 € 107 € 241 € 234 € 210 
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6. Overzicht resultaten 

6.1 Eindtabel MKBA 

In onderstaande eindtabel zijn de resultaten van de alternatieven weergeven in 

contante waarden. 

Tabel 6.1 Resultatenoverzicht MKBA in contante waarden (looptijd 100 jaar) ten 

opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Financiële effecten             

Investeringen -€ 929 -€ 1.646 -€ 1.565 -€ 2.756 -€ 4.082 -€ 1.642 

Beheer en onderhoud -€ 331 -€ 523 -€ 551 -€ 763 -€ 1.116 -€ 428 

Exploitatiekosten -€ 293 -€ 203 -€ 221 -€ 295 -€ 287 -€ 203 

Exploitatieopbrengsten € 9 -€ 12 € 14 € 64 € 62 -€ 12 

Totaal financieel -€ 1.544 -€ 2.384 -€ 2.323 -€ 3.750 -€ 5.424 -€ 2.284 

       
Bereikbaarheidseffecten       
Reistijdeffecten OV € 251 € 253 € 250 € 458 € 450 € 253 

Reistijdeffecten wegverkeer -€ 32 € 73 € 104 € 127 € 379 € 73 

Reistijdeffecten fiets € 112 € 170 € 62 € 144 € 86 € 170 

Reisbetrouwbaarheid OV € 129 € 138 € 122 € 279 € 238 € 138 

Reisbetrouwbaarheid wegverkeer -€ 1 € 4 € 3 € 6 € 14 € 4 

Reiskosten € 95 € 124 € 76 € 69 € 94 € 124 

Onbetrouwbaarheid brugopeningen - PM - PM  - PM  0 0 0 

Totaal bereikbaarheid € 555 € 762 € 617 € 1.082 € 1.260 € 762 

       
Indirecte en externe effecten       
Indirecte economische effecten € 90 € 121 € 99 € 177 € 202 € 121 

Accijnsinkomsten -€ 8 -€ 10 -€ 7 -€ 10 -€ 11 -€ 10 

Verkeersveiligheid € 41 € 27 € 20 € 33 € 33 € 27 

Geluid € 4 € 4 -€ 3 € 7 € 5 € 5 

Klimaat € 6 € 6 € 3 € 7 € 7 € 6 

Luchtkwaliteit € 3 € 3 € 0 € 5 € 4 € 3 

Trillingen - - PM - PM - - PM - PM - PM - PM 

Gezondheidseffecten fiets € 13 € 57 -€ 6 € 24 -€ 6 € 57 

Externe veiligheid 0 0 0 0 0 0 

Sociale veiligheid PM PM PM PM PM PM 

Hinder in aanlegfase 0/- PM - PM 0/- PM - PM - - PM - - PM 

Ruimtelijke kwaliteit - PM - - PM - - - PM 0/ - PM 0 /- PM -  PM 

Natuur en ecologie 0/- PM - - PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 

Totaal indirect en extern € 149 € 210 € 107 € 241 € 234 € 210 

       
Totaal saldo -€ 840 -€ 1.412 -€ 1.599 -€ 2.426 -€ 3.929 -€ 1.312 

Baten/kosten verhouding 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 
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Uit de tabel blijkt dat de kosten in alle gevallen de baten overtreffen met een factor 

van ongeveer 2 tot ruim 3. Dat levert baten-kostenverhoudingen op van (afgerond) 

0,3 tot 0,5. Alternatief 1 scoort zowel op saldo (-840) als op batenkosten-

verhouding het beste, gevolgd door alternatief 6, 2 en 4. De metro-alternatieven 

hebben bijna twee keer zo veel baten (en scoren daarmee goed op doelbereik) 

maar ook de kosten zijn meer dan 2 keer zo groot, waardoor het saldo ongunstiger 

is.  

 

De kosten en baten van station Stadionpark zijn integraal meegenomen in de MKBA 

en bovenstaande eindtabel. De bekostiging van station Stadionpark komt vanuit de 

Oude Lijn. Het gaat hierbij om investeringskosten in het station in contante waarden 

van 149 miljoen euro in alternatieven 1, 2, 3 en 6 en 167 miljoen euro in 

alternatieven 4 en 5. Daarnaast zijn er nog beheer- en onderhoudskosten van het 

station van ongeveer 13 miljoen euro in contante waarden. De maatschappelijke 

baten van station Stadionpark zijn door allerlei interacties met OV (overstappen en 

veranderende vervoerswijzen) en met de nieuwe verbindingen niet te isoleren.  

 

Kosten en baten HOV-bus Maastunnel 

De kosten en baten van de nieuwe HOV-Bus door de Maastunnel zijn beter te scheiden. Dit is 

echter een hoogover inschatting omdat separate verkeerskundige analyses ontbreken. De 

investeringskosten en beheer- en onderhoudskosten van de HOV-Bus door de Maastunnel 

zijn geraamd tussen de 0,3 en 30 miljoen euro in contante waarden. Het exploitatiesaldo van 

de nieuwe HOV-Bus is door de hogere frequentie aan de ene kant en de toename in reizigers 

aan de andere kant licht negatief, ongeveer 0,5 miljoen euro jaarlijks. In contante waarden 

over de looptijd van de MKBA komen we uit op ongeveer 15 miljoen euro extra kosten voor 

de exploitatie. Daarmee komen de financiële effecten uit tussen de 15 en 45 miljoen euro in 

contante waarden. 

 

De bereikbaarheidsbaten schatten we alleen in voor reizigers op de HOV-Buslijn, de modal 

shift effecten op overige modaliteiten zijn niet verkeerskundig geanalyseerd. Er zijn ongeveer 

10 duizend reizigers in totaal per etmaal in beide richtingen met een gemiddelde reistijdwinst 

tussen de 0,5 en 1 minuut, zie ook tabel 4.3. In contante waarden over de looptijd van de 

MKBA komen de bereikbaarheidseffecten van de HOV-Bus uit tussen de 15 en 30 miljoen 

euro. Het is te verwachten dat er nog additionele bereikbaarheids- en netwerkeffecten zijn 

voor andere modaliteiten. Deze werken ook door in de externe effecten (minder 

geluidsoverlast, emissies e.d.). Ook zijn er nog indirecte economische effecten. Op basis van 

bovenstaande inschatting zal de baten/kosten verhouding voor de HOV-Bus ongeveer rond 

de 1 of daarboven uitkomen. 
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6.2 Gevoeligheidsanalyses 

6.2.1 Extra verstedelijking 

Voor metro-alternatief 4 en tramalternatief 2 zijn de effecten doorgerekend met het 

extra verstedelijkingsscenario. In tramalternatief 2 is daarnaast de tram 

doorgetrokken tot aan Rotterdam Alexander. Hierdoor nemen de 

bereikbaarheidsbaten in alternatief 2 significant toe vergeleken met de 

basisanalyse.  
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Tabel 6.2 Resultatenoverzicht gevoeligheidsanalyse extra verstedelijking alternatief 

2 en 4 in contante waarden (looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in 

mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  CW, in miljoen   

  

Alternatief 4 

met extra 

verstedelijking   

Alternatief 2 met extra 

verstedelijking  

+ doortrekken R’dam 

Alexander 

Alternatief 4 

basisanalyse 

Alternatief 2 

basisanalyse 

Financiële effecten     

Investeringen -€ 2.756 -€ 1.722 -€ 2.756 -€ 1.646 

Beheer en onderhoud -€ 763 -€ 536 -€ 763 -€ 523 

Exploitatiekosten -€ 295 -€ 308 -€ 295 -€ 203 

Exploitatieopbrengsten € 79 € 44 € 64 -€ 12 

Totaal financieel -€ 3.735 -€ 2.522 -€ 3.750 -€ 2.384 

     

Bereikbaarheidseffecten     

Reistijdeffecten OV € 588 € 574 € 458 € 253 

Reistijdeffecten wegverkeer € 158 € 149 € 127 € 73 

Reistijdeffecten fiets € 174 € 202 € 144 € 170 

Reisbetrouwbaarheid OV € 279 € 153 € 279 € 138 

Reisbetrouwbaarheid 

wegverkeer € 6 € 6 € 6 € 4 

Reiskosten € 111 € 161 € 69 € 124 

Onbetrouwbaarheid 

brugopeningen  0  - PM 0 - PM  

Totaal bereikbaarheid € 1.316 € 1.246 € 1.082 € 762 

     

Indirecte en externe effecten     
Indirecte economische 

effecten € 212 € 195 € 177 € 121 

Accijnsinkomsten -€ 14 -€ 16 -€ 10 -€ 10 

Verkeersveiligheid € 64 € 79 € 33 € 27 

Geluid € 9 € 8 € 7 € 4 

Klimaat € 10 € 12 € 7 € 6 

Luchtkwaliteit € 6 € 5 € 5 € 3 

Trillingen - PM - PM - PM - PM 

Gezondheidseffecten fiets € 16 € 21 € 24 € 57 

Externe veiligheid 0 0 0 0 

Sociale veiligheid PM PM PM PM 

Hinder in aanlegfase - PM - PM - PM - PM 

Ruimtelijke kwaliteit 0/- PM - - PM 0/- PM - - PM 

Natuur en ecologie  0/- PM - - PM 0/- PM - - PM 

Totaal indirect en extern € 303 € 303 € 241 € 210 

     

Totaal saldo -€ 2.116 -€ 973 -€ 2.426 -€ 1.412 

Baten/kosten verhouding 0,4 0,6 0,4 0,4 
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6.2.2 Doorkoppeling metro alternatief 5 

In deze gevoeligheidsanalyse kijken we naar een vervoerkundige doorkoppeling van 

de metro in alternatief 5 op de Capelsebrug metro A/B/C . In alternatief 4 is deze 

doorkoppeling technisch niet mogelijk vanwege een te korte boogstraal. Er is geen 

rekening gehouden met additionele investeringen omdat (globale) ramingen hiervan 

ontbreken. Wel is rekening gehouden met extra exploitatiekosten vanwege een 

kleine toename van de rijtijd naar Kralingse Zoom. De doorkoppeling is een 

theoretische benadering aan de bovenkant van de bandbreedte met betrekking tot 

de bereikbaarheidsbaten.  
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Tabel 6.3 Resultatenoverzicht gevoeligheidsanalyse alternatief 5 met 

doorkoppeling metro in contante waarden (looptijd 100 jaar) ten opzichte van 

nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  CW, in miljoen  

  

Alternatief 5 

doorkoppeling metro 

A/B/C 

Alternatief 5 

basisanalyse 

Financiële effecten    

Investeringen -€ 4.082-PM -€ 4.082 

Beheer en onderhoud -€ 1.116 -€ 1.116 

Exploitatiekosten -€ 295 -€ 287 

Exploitatieopbrengsten € 215 € 62 

Totaal financieel -€ 5.279 -€ 5.424 

   

Bereikbaarheidseffecten   

Reistijdeffecten OV € 746 € 450 

Reistijdeffecten wegverkeer € 398 € 379 

Reistijdeffecten fiets € 85 € 86 

Reisbetrouwbaarheid OV € 238 € 238 

Reisbetrouwbaarheid wegverkeer € 14 € 14 

Reiskosten -€ 22 € 94 

Onbetrouwbaarheid brugopeningen  0 0 

Totaal bereikbaarheid € 1.458 € 1.260 

   

Indirecte en externe effecten   

Indirecte economische effecten € 231 € 202 

Accijnsinkomsten -€ 14 -€ 11 

Verkeersveiligheid € 36 € 33 

Geluid € 5 € 5 

Klimaat € 9 € 7 

Luchtkwaliteit € 4 € 4 

Trillingen - PM - PM 

Gezondheidseffecten fiets -€ 12 -€ 6 

Externe veiligheid 0 0 

Sociale veiligheid PM PM 

Hinder in aanlegfase - - PM - - PM 

Ruimtelijke kwaliteit 0/- PM 0/- PM 

Natuur en ecologie 0/- PM 0/- PM 

Totaal indirect en extern € 259 € 234 

   

Totaal saldo -€ 3.562 -€ 3.929 

Baten/kosten verhouding 0,3 0,3 

6.2.3 WLO-Hoog en WLO-Laag alternatief 4 

Voor alternatief 4 is het verkeersmodel behalve voor de stedelijke referentie ook 

doorgerekend in de scenario’s WLO-Hoog en -Laag. De resultaten in WLO-Hoog 

liggen dichtbij die van de stedelijke referentie, waarbij de bereikbaarheidseffecten 
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in WLO-Hoog net iets groter zijn. In WLO-Laag zijn de verschillen ten opzichte van de 

basisanalyse groter. De bereikbaarheidseffecten, indirecte effecten en externe 

effecten zijn ongeveer half zo groot als bij gebruik van de stedelijke referentie. Dit 

komt omdat de ontwikkeling van de economie, demografie en vervoerwaarden in 

WLO-Laag lager liggen. Over een looptijd van 100 jaar zorgt dit voor significant 

lagere baten in contante waarden ten opzichte van het WLO-Hoog scenario. Omdat 

de financiële kosten hetzelfde blijven is het saldo in scenario WLO-Laag 

ongunstiger. 
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Tabel 6.4 Resultatenoverzicht scenario's WLO-Hoog en -Laag alternatief 4 in 

contante waarden (looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, 

bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  
Alternatief 4 

WLO-Laag 

Alternatief 4 

WLO-Hoog 

Alternatief 4 

basisanalyse 

Financiële effecten     

Investeringen -€ 2.756 -€ 2.756 -€ 2.756 

Beheer en onderhoud -€ 763 -€ 763 -€ 763 

Exploitatiekosten -€ 295 -€ 295 -€ 295 

Exploitatieopbrengsten € 47 € 79 € 64 

Totaal financieel -€ 3.768 -€ 3.735 -€ 3.750 

    

Bereikbaarheidseffecten    

Reistijdeffecten OV € 206 € 467 € 458 

Reistijdeffecten wegverkeer € 50 € 130 € 127 

Reistijdeffecten fiets € 98 € 148 € 144 

Reisbetrouwbaarheid OV € 117 € 279 € 279 

Reisbetrouwbaarheid wegverkeer € 3 € 6 € 6 

Reiskosten € 61 € 61 € 69 

Onbetrouwbaarheid brugopeningen  0  0 0 

Totaal bereikbaarheid € 535 € 1.091 € 1.082 

    

Indirecte en externe effecten    

Indirecte economische effecten € 86 € 178 € 177 

Accijnsinkomsten -€ 13 -€ 10 -€ 10 

Verkeersveiligheid € 28 € 37 € 33 

Geluid € 6 € 7 € 7 

Klimaat € 3 € 7 € 7 

Luchtkwaliteit € 7 € 4 € 5 

Trillingen - PM - PM - PM 

Gezondheidseffecten fiets € 20 € 17 € 24 

Externe veiligheid 0 0 0 

Sociale veiligheid PM PM PM 

Hinder in aanlegfase - PM - PM - PM 

Ruimtelijke kwaliteit 0/- PM 0/- PM 0/- PM 

Natuur en ecologie 0/- PM 0/- PM 0/- PM 

Totaal indirect en extern € 137 € 240 € 241 

    

Totaal saldo -€ 3.095 -€ 2.405 -€ 2.426 

Baten/kosten verhouding 0,2 0,4 0,4 

6.2.4 Eindtabel WLO-Laag 

Bij het bepalen van de resultaten in WLO-Laag zijn voor de effecten in de andere 

alternatieven dan alternatief 4 geschaald met behulp van de verhouding tussen 

effecten in de stedelijke referentie en WLO-Laag in alternatief 4. Als het gaat om 

gemonetariseerde effecten blijft alternatief 1 het beste scoren en alternatief 5 het 
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slechtste. Alternatieven met hoge financiële kosten scoren in WLO-laag relatief 

slecht, omdat deze kosten blijven staan terwijl de overige effecten kleiner worden. 

 

Tabel 6.5 Resultatenoverzicht MKBA in scenario WLO-Laag  in contante waarden 

(looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. 

BTW en prijspeil 2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Financiële effecten             

Investeringen -€ 929 -€ 1.646 -€ 1.565 -€ 2.756 -€ 4.082 -€ 1.642 

Beheer en onderhoud -€ 331 -€ 523 -€ 551 -€ 763 -€ 1.116 -€ 428 

Exploitatiekosten -€ 293 -€ 203 -€ 221 -€ 295 -€ 287 -€ 203 

Exploitatieopbrengsten € 6 -€ 9 € 10 € 47 € 45 -€ 9 

Totaal financieel -€ 1.547 -€ 2.380 -€ 2.327 -€ 3.768 -€ 5.441 -€ 2.281 

       
Bereikbaarheidseffecten       
Reistijdeffecten OV € 113 € 114 € 113 € 206 € 203 € 114 

Reistijdeffecten wegverkeer -€ 13 € 29 € 41 € 50 € 151 € 29 

Reistijdeffecten fiets € 76 € 115 € 42 € 98 € 58 € 115 

Reisbetrouwbaarheid OV € 54 € 58 € 51 € 117 € 100 € 58 

Reisbetrouwbaarheid wegverkeer € 0 € 2 € 2 € 3 € 7 € 2 

Reiskosten € 84 € 110 € 67 € 61 € 84 € 110 

Onbetrouwbaarheid brugopeningen - PM - PM  - PM  0 0 0 

Totaal bereikbaarheid € 314 € 428 € 316 € 535 € 602 € 428 

       
Indirecte en externe effecten       
Indirecte economische effecten € 44 € 59 € 48 € 86 € 98 € 59 

Accijnsinkomsten -€ 10 -€ 12 -€ 9 -€ 13 -€ 15 -€ 12 

Verkeersveiligheid € 35 € 23 € 17 € 28 € 29 € 23 

Geluid € 4 € 4 -€ 3 € 6 € 5 € 4 

Klimaat € 3 € 3 € 2 € 3 € 4 € 3 

Luchtkwaliteit € 4 € 4 € 0 € 7 € 6 € 4 

Trillingen - - PM - PM - - PM - PM - PM - PM 

Gezondheidseffecten fiets € 11 € 48 -€ 5 € 20 -€ 5 € 48 

Externe veiligheid 0 0 0 0 0 0 

Sociale veiligheid PM PM PM PM PM PM 

Hinder in aanlegfase 0/- PM - PM 0/- PM - PM - - PM - - PM 

Ruimtelijke kwaliteit - PM - - PM - - - PM 0/ - PM 0 /- PM -  PM 

Natuur en ecologie 0/- PM - - PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 

Totaal indirect en extern € 90 € 129 € 51 € 137 € 121 € 129 

       
Totaal saldo -€ 1.142 -€ 1.823 -€ 1.959 -€ 3.095 -€ 4.718 -€ 1.724 

Baten/kosten verhouding 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 
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6.2.5 Eindtabel WLO-Hoog 

De effecten voor WLO-Hoog zijn met dezelfde methode geschaald ten opzichte van 

de effecten uit de basisanalyse als de effecten voor WLO-Laag. Omdat WLO-Hoog 

dichtbij de stedelijke referentie ligt zijn er nauwelijks veranderingen in hoe de 

verschillende alternatieven scoren ten opzichte van elkaar. 

Tabel 6.6 Resultatenoverzicht MKBA in scenario WLO-Hoog  in contante waarden 

(looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. 

BTW en prijspeil 2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Financiële effecten             

Investeringen -€ 929 -€ 1.646 -€ 1.565 -€ 2.756 -€ 4.082 -€ 1.642 

Beheer en onderhoud -€ 331 -€ 523 -€ 551 -€ 763 -€ 1.116 -€ 428 

Exploitatiekosten -€ 293 -€ 203 -€ 221 -€ 295 -€ 287 -€ 203 

Exploitatieopbrengsten € 11 -€ 15 € 18 € 79 € 76 -€ 15 

Totaal financieel -€ 1.542 -€ 2.386 -€ 2.319 -€ 3.735 -€ 5.410 -€ 2.287 

       
Bereikbaarheidseffecten       
Reistijdeffecten OV € 256 € 258 € 255 € 467 € 458 € 258 

Reistijdeffecten wegverkeer -€ 33 € 75 € 107 € 130 € 390 € 75 

Reistijdeffecten fiets € 115 € 174 € 64 € 148 € 88 € 174 

Reisbetrouwbaarheid OV € 129 € 138 € 122 € 279 € 238 € 138 

Reisbetrouwbaarheid wegverkeer -€ 1 € 4 € 3 € 6 € 14 € 4 

Reiskosten € 84 € 110 € 67 € 61 € 84 € 110 

Onbetrouwbaarheid brugopeningen - PM - PM  - PM  0 0 0 

Totaal bereikbaarheid € 551 € 759 € 618 € 1.091 € 1.271 € 759 

       
Indirecte en externe effecten      
Indirecte economische effecten € 90 € 122 € 100 € 178 € 203 € 122 

Accijnsinkomsten -€ 8 -€ 10 -€ 7 -€ 10 -€ 12 -€ 10 

Verkeersveiligheid € 46 € 31 € 23 € 37 € 38 € 31 

Geluid € 4 € 4 -€ 3 € 7 € 5 € 5 

Klimaat € 6 € 7 € 3 € 7 € 7 € 7 

Luchtkwaliteit € 3 € 3 € 0 € 4 € 4 € 3 

Trillingen - - PM - PM - - PM - PM - PM - PM 

Gezondheidseffecten fiets € 9 € 40 -€ 4 € 17 -€ 4 € 40 

Externe veiligheid 0 0 0 0 0 0 

Sociale veiligheid PM PM PM PM PM PM 

Hinder in aanlegfase 0/- PM - PM 0/- PM - PM - - PM - - PM 

Ruimtelijke kwaliteit - PM - - PM - - - PM 0/ - PM 0 /- PM -  PM 

Natuur en ecologie 0/- PM - - PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 0/- PM 

Totaal indirect en extern € 151 € 197 € 112 € 240 € 242 € 198 

       
Totaal saldo -€ 840 -€ 1.430 -€ 1.590 -€ 2.405 -€ 3.897 -€ 1.330 

Baten/kosten verhouding 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 



 

MKBA OV EN OEVERVERBINDING ROTTERDAM 67 

 

6.2.6 Oeververbinding op kosten maaiveldniveau tram of -1 metro 

Deze gevoeligheidsanalyse is een vingeroefening zonder oeververbinding maar met 

infrastructuur op het maaiveld (als in andere stad). Bij de tramalternatieven 1, 2, 3 

en 6 betekent dat de kosten voor de brug, respectievelijk tunnel, worden vervangen 

voor de kosten op voor het aanleggen van een tram op maaiveldniveau. Bij de 

metro-alternatieven blijft de metro ondergronds maar is er geen Cut&Cover (C&C) 

tunnel nodig maar kan er geboord worden. De kosten dalen in de metro-

alternatieven daardoor ook relatief minder hard. 

Tabel 6.7 Resultatenoverzicht gevoeligheidsanalyse oeververbinding met zonder 

kosten brug of tunnel  in contante waarden (looptijd 100 jaar) ten opzichte van 

nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Financiële effecten             

Investeringen -€ 486 -€ 1.158 -€ 825 -€ 1.844 -€ 2.711 -€ 978 

Beheer en onderhoud -€ 151 -€ 353 -€ 265 -€ 499 -€ 727 -€ 240 

Exploitatiekosten -€ 293 -€ 203 -€ 221 -€ 295 -€ 287 -€ 203 

Exploitatieopbrengsten € 9 -€ 12 € 14 € 64 € 62 -€ 12 

Totaal financieel -€ 922 -€ 1.726 -€ 1.296 -€ 2.574 -€ 3.663 -€ 1.432 

       
Totaal bereikbaarheid € 555 € 762 € 617 € 1.082 € 1.260 € 762 

       

Totaal indirect en extern € 149 € 210 € 107 € 241 € 234 € 210 

       
Totaal saldo -€ 218 -€ 754 -€ 572 -€ 1.250 -€ 2.168 -€ 460 

Baten/kosten verhouding 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 

Saldo en B/K verhouding in basisanalyse 

Totaal saldo -€ 840 -€ 1.412 -€ 1.599 -€ 2.426 -€ 3.929 -€ 1.312 

Baten/kosten verhouding 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

6.2.7 Standaardgevoeligheidsanalyses 

In deze paragraaf voeren we nog enkele gevoeligheidsanalyses uit op de 

discontovoet, zichtjaar en hogere/lagere kosten (investeringen en beheer- en 

onderhoud). 

 

De gehanteerde discontovoeten in de basisanalyse (WLO-Hoog) worden conform 

werkwijzer discontovoeten (werkgroep discontovoet, 2021) verhoogd voor 

investeringen van 1,6% naar 2,0%, standaard van 2,25% naar 2,65% en voor niet-

lineaire effecten (congestie) van 2,9% naar 3,3%. Daarnaast bekijken we het effect 

van een korte zichtperiode. Ook bekijken we de impact op de uitkomsten bij +/- 

25% opslag op de investeringen en B&O. In een laatste exercitie bekijken we het 
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effect van het 2-graden scenario conform klimaatafspraken Parijs. Dit betekent een 

fors hogere trendmatige groei van de CO2 prijzen14.  

 

Tabel 6.8 Resultaten standaardgevoeligheidsanalyses  in contante waarden 

(looptijd 100 jaar) ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. 

BTW en prijspeil 2022 

  CW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Saldo en B/K verhouding in basisanalyse 

Totaal saldo -€ 840 -€ 1.412 -€ 1.599 -€ 2.426 -€ 3.929 -€ 1.312 

Baten/kosten verhouding 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

Gevoeligheidsanalyse hogere discontovoet (+0,4%) 

Totaal saldo -€ 854 -€ 1.440 -€ 1.586 -€ 2.462 -€ 3.925 -€ 1.356 

Baten/kosten verhouding 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 

Gevoeligheidsanalyse zichtperiode 50 jaar 

Totaal saldo -€ 924  -€ 1.552 -€ 1.651 -€ 2.631 -€ 4.102 -€ 1.482 

Baten/kosten verhouding 0,3  0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 

Hogere kosten +25% 

Totaal saldo -€ 1.155 -€ 1.954 -€ 2.128 -€ 3.306 -€ 5.229 -€ 1.829 

Baten/kosten verhouding 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Lagere kosten -25% 

Totaal saldo -€ 525 -€ 869 -€ 1.070 -€ 1.546 -€ 2.629 -€ 795 

Baten/kosten verhouding 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 

CO2 conform afspraken Parijs: 2-graden scenario  

Totaal saldo -€ 832 -€ 1.402 -€ 1.593 -€ 2.417 -€ 3.918 -€ 1.302 

Baten/kosten verhouding 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

 
14 WLO-klimaatscenario’s en de waardering van CO2-uitstoot in MKBA’s, CPB/PBL, 2016 
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7. Conclusies 

De MKBA is een verschillenanalyse waarin de 6 alternatieven zijn vergeleken met 

een beleidsarm nulalternatief. In onderstaande samenvattende tabel zijn per 

alternatief de totalen van de financiële, bereikbaarheids-, indirecte en externe 

effecten weergegeven met het totale MKBA-saldo en baten/kosten verhouding. 

Tabel 7.1 Samenvattende MKBA Eindtabel in contante waarden (looptijd 100 jaar) 

ten opzichte van nulalternatief, in mln. euro’s, bedragen incl. BTW en prijspeil 2022 

  NCW, in miljoen 

  Alt1 Alt2 Alt3 Alt4 Alt5 Alt6 

Totaal financieel -€ 1.544 -€ 2.384 -€ 2.323 -€ 3.750 -€ 5.424 -€ 2.284 

       
Totaal bereikbaarheid € 555 € 762 € 617 € 1.082 € 1.260 € 762 

       
Totaal indirect en extern € 149 € 210 € 107 € 241 € 234 € 210 

       
Totaal saldo -€ 840 -€ 1.412 -€ 1.599 -€ 2.426 -€ 3.929 -€ 1.312 

Baten/kosten verhouding 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

 

De in euro’s uitgedrukte maatschappelijke baten van de nieuwe OV en 

oeververbindingen zijn in de alternatieven weliswaar substantieel, de hoge kosten 

zorgen voor negatieve saldi in alle alternatieven. Daarbij scoort alternatief 1 het 

beste, als gevolg van de relatief lage kosten. Alternatief 5 doet het meeste voor de 

bereikbaarheid, maar heeft ook verreweg de hoogste kosten.  

 

Station Stadionpark 

De kosten en baten van station Stadionpark zijn integraal meegenomen in de MKBA 

en bovenstaande samenvattende tabel. De bekostiging van station Stadionpark 

komt vanuit de Oude Lijn. Het gaat hierbij om investeringskosten in het station in 

contante waarden van 149 miljoen euro in alternatieven 1, 2, 3 en 6 en 167 

miljoen euro in alternatieven 4 en 5. Daarnaast zijn er nog beheer- en 

onderhoudskosten van het station van ongeveer 13 miljoen euro in contante 

waarden. De maatschappelijke baten van station Stadionpark zijn door allerlei 

interacties met OV (overstappen en veranderende vervoerswijzen) en met de 

nieuwe verbindingen niet te isoleren. 

 

HOV-bus Maastunnel 

De kosten en baten van de nieuwe HOV-Bus door de Maastunnel is middels een 

hoogover inschatting, omdat separate verkeerskundige analyses ontbreken, 

ingeschat. De investeringskosten en beheer- en onderhoudskosten zijn geraamd 

tussen de 0,3 en 30 miljoen euro in contante waarden. Het exploitatiesaldo op 



 

MKBA OV EN OEVERVERBINDING ROTTERDAM 70 

 

ongeveer 15 miljoen euro negatief in contante waarden. Daarmee komen de 

financiële effecten uit tussen de 15 en 45 miljoen euro in contante waarden. 

Inschattingen van alleen de bereikbaarheidseffecten van de HOV-Bus komen uit op 

15 tot 30 miljoen euro in contante waarden. Het is te verwachten dat er nog 

additionele bereikbaarheids- en netwerkeffecten zijn voor andere modaliteiten. 

Deze werken ook door in de externe effecten (minder geluidsoverlast, emissies 

e.d.). Ook zijn er nog indirecte economische effecten. Op basis van bovenstaande 

inschatting zal de baten/kosten verhouding voor de HOV-Bus ongeveer rond de 1 of 

daarboven uitkomen. 

 

Metro of tram 

In alternatieven 4 en 5 maakt een metro gebruik van de nieuwe oeververbinding. In 

de overige alternatieven is dit een tram. De reistijdbaten voor OV reizigers in 

alternatieven 4 en 5 zijn dan ook ruim twee keer zo groot als in de overige 

alternatieven. Dit weegt echter niet op tegen de extra kosten van een metro.  

 

Modal shift effect 

Alleen in alternatieven 3 en 5 is de nieuwe oeververbinding ook bruikbaar voor 

auto’s. Behalve in alternatief 1 is er in alle andere alternatieven een positief 

bereikbaarheidseffect voor auto’s door verandering van vervoerswijze van andere 

reizigers. Zij maken meer gebruik van OV en fiets waardoor de situatie voor overige 

automobilisten verbetert. Deze modal shift is een gevolg van de verbeterde situatie 

in het OV en voor fietsers. Dit is ook terug te zien in de baten voor fietsers. Zo is in 

het meest gunstige alternatief voor fietsers 34% van de reistijdeffecten toe te 

rekenen aan fietsers. In dit alternatief is er ook een gezondheidseffect door extra 

fietskilometers van zo’n 57 miljoen euro. In de alternatieven 3 en 5 met auto’s op 

de oeververbinding zijn de reistijdeffecten voor fietsers het kleinst. In alternatief 5 is 

nog slechts 9% van de reistijdeffecten toe te rekenen aan fietsers en in beide 

alternatieven is het gezondheidseffect voor fietsers negatief. 

 

Niet gemonetariseerde effecten 

Behalve de gemonetariseerde effecten bevat de MKBA ook een aantal effecten die 

niet in euro’s uitgedrukt zijn, maar wel degelijk van belang kunnen zijn. Zo zijn er bij 

gebruik van een brug in alternatieven 1, 2 en 3 onbetrouwbaarheideffecten van 

brugopeningen. De vertragingen die hiervoor kunnen worden berekend (zie 4.5) 

zorgen niet voor relevante veranderingen in de eindsaldo’s van de alternatieven. Als 

het echter zo is dat de brugopeningen de dienstregelingen van de OV-lijnen over de 

brug hevig verstoren zal dit effect een stuk groter zijn. 

 

Andere niet gemonetariseerd effecten zijn trillingen, hinder in de aanlegfase, het 

effect op de ruimtelijke kwaliteit en de effecten op natuur en ecologie.  
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In alternatieven 1 en 3 zijn relatief meer verblijfsobjecten in de hindercontour, 

waardoor het effect van trillingen hier negatiever is gescoord dan in de overige 

alternatieven.  

 

De hinder in de aanlegfase zal het grootste zijn in alternatieven 5 en 6, gevolgd 

door alternatieven 2 en 4. In alternatieven 1 en 3 wordt de minste hinder verwacht.  

Ruimtelijke kwaliteit is gescoord op het effect van een brug op de obstructie van de 

horizon en de ligging met bijbehorende overlast van de metro of tram. Alternatief 3 

heeft hier het meest negatieve effect, gevolgd door alternatief 2. Alternatief 1 en 6 

hebben een kleiner negatief effect. In alternatieven 4 en 5 is dankzij de tunnel geen 

obstructie van de horizon en ligt de metro over het gehele tracé ondergronds. Deze 

alternatieven scoren daarom het beste op ruimtelijke kwaliteit. Het effect op natuur 

en ecologie is op dit moment niet gescoord. 

 

Scenario’s en gevoeligheidsanalyses 

Voor alternatief 4 is het verkeersmodel behalve voor de stedelijke referentie ook 

voor het WLO-Hoog en -Laag scenario doorgerekend. Voor de overige alternatieven 

zijn de effecten geschaald aan de hand van de verhoudingen tussen de effecten 

van alternatief 4 in de stedelijke referentie en in de scenario’s WLO-Hoog en -Laag. 

Het Hoog scenario ligt dicht bij de stedelijke referentie, waarbij het saldo in het 

Hoog scenario iets gunstiger is. In het Laag scenario zijn de knelpunten in het 

nulalternatief minder groot, waardoor er minder winst wordt behaald in de 

projectalternatieven en de saldi ongunstiger zijn. In zowel scenario WLO-Hoog als -

Laag blijft het saldo het gunstigste in alternatief 1. Omdat de effecten in WLO-Laag 

kleiner zijn gaan de alternatieven met de grootste investeringen er relatief op 

achteruit in baten/kostenverhouding. 

 

Naast scenario WLO-Hoog en -Laag is voor alternatief 4 een variant met extra 

verstedelijking doorgerekend. Hierbij blijft het saldo negatief, maar komt het ruim 

300 miljoen euro gunstiger uit. Voor alternatief 2 is ook een variant met extra 

verstedelijking doorgerekend. Hier is daarnaast ook de tram doorgetrokken naar 

Rotterdam Alexander. Dit zorgt voor een saldo dat ongeveer 440 miljoen euro 

gunstiger uitvalt dan in de basisanalyse. 

 

Ook voor alternatief 5 zijn effecten van een alternatieve variant doorgerekend. Het 

gaat om een vervoerkundige doorkoppeling van de metro op de Capelsebrug metro 

A/B/C. Dit levert een saldo op dat ongeveer 370 miljoen euro gunstiger is. Echter is 

er geen rekening gehouden met additionele investeringskosten om de 

doorkoppeling mogelijk te maken. 

 



 

MKBA OV EN OEVERVERBINDING ROTTERDAM 72 

 

Naast de alternatieve varianten en scenario’s zijn een aantal standaard 

gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met een hogere discontovoet, kortere 

zichtperiode, hogere kosten en lagere kosten. In alle gevallen blijven de saldi 

negatief. Bij een hogere discontovoet en een kortere zichtperiode nemen de baten 

die ieder jaar terugkomen af terwijl de investeringskosten nagenoeg gelijk blijven. 

Hierdoor nemen de saldi van de alternatieven met hoge investeringskosten meer af 

dan die met lagere investeringskosten. Hetzelfde geldt voor de 

gevoeligheidsanalyse met hogere kosten. Bij lagere kosten geld het 

tegenovergestelde. Bij hogere CO2-prijzen in het 2-graden scenario conform 

klimaatafspraken Parijs stijgen de baten, door verbeterde klimaateffecten, in de 

alternatieven licht. 

 

Als laatste is een berekening gemaakt voor wat het resultaat zou zijn als in plaats 

van een brug of tunnel infrastructuur op of onder de grond aangelegd zou kunnen 

worden. Dit laat zien dat het de hoge kosten van de brug of tunnel zijn die zorgen 

voor de lage baten/kostenverhoudingen. 

 

De resultaten uit de gevoeligheidsanalyses leiden niet tot substantieel andere 

conclusies. De verschillen tussen de alternatieven blijven relatief gelijk aan elkaar. 

De hoge kosten zorgen voor negatieve saldi in de alternatieven. Wel is het 

interessant dat een doorkoppeling in alternatief 2 en 5 leidt tot significant hogere 

bereikbaarheidseffecten en een verbetering van de baten/kosten verhoudingen.  

 

Maatschappelijk-economische effectenstudie 

In de voorliggende MKBA ligt de focus op bereikbaarheidseffecten, indirecte 

effecten en externe effecten. Voor een brede kijk op de maatschappelijke en 

economische effecten van de infrastructuur is er ook een MEES gemaakt. Hierin zijn 

de effecten van extra woningbouw en ruimte voor banen, verbeterde leefbaarheid, 

veranderingen in mobiliteitsgedrag, agglomeratiekracht en het consumentensurplus 

van extra sociale huurwoningen meegenomen. Deze bredere kijk op de effecten van 

infrastructuur levert een positiever saldo van kosten en baten op. 
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Bijlage 1: Uitgangspunten 

In deze bijlage beschrijven we de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het 

opstellen van de MKBA. Hierbij gaat het om het gebruik van de input vanuit het 

verkeersmodel V-MRDH en de relevante (sociaal-economische) gegevens. 

Daarnaast beschrijven we enkele algemene uitgangspunten die bij het opstellen 

van de MKBA zijn gehanteerd. 

B1.1 Verkeersmodel V-MRDH 

Voor berekening van de directe bereikbaarheidseffecten (reistijdeffecten, 

capaciteit/congestie), alsmede de effecten leefomgeving en exploitatie, gebruiken 

we in de MKBA als basis de verkeersberekeningen en output uit het verkeersmodel 

V-MRDH versie 2.8. In deze versie is een stedelijke referentie in een hoog scenario 

ontwikkeld voor de MIRT verkenning Oeververbinding in zeef 2. De sociaal-

economische gegevens uit deze stedelijke referentie en de projectalternatieven zijn 

gelijk aan elkaar. Hierdoor is een zuivere vergelijking van effecten op reistijd, 

congestie en capaciteit tussen de alternatieven en de referentie, het nulalternatief 

in de MKBA, mogelijk. 

 

In de stedelijke referentie stijgt het aantal woningen in de gemeente Rotterdam van 

ongeveer 325 duizend in 2020 naar 390 duizend in 2040. Het aantal 

arbeidsplaatsen stijgt van 320 duizend in 2020 naar 380 duizend in 2040, zie ook 

onderstaande grafiek. 
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De groei van het aantal woningen en arbeidsplaatsen van 2020 tot 2040 ligt in de 

gemeente Rotterdam relatief hoger vergeleken met de overige gemeenten binnen 

de MRDH. De groei van woningen en arbeidsplaatsen in de periode 2020 tot en met 

2040 binnen de MRDH ligt dan weer hoger vergeleken met de rest van Nederland, 

zie onderstaande tabel.  

 

  
Groei woningen  

2020-2040 

Groei arbeidsplaatsen  

2020-2040   

  (x 1.000) (in %) (x 1.000) (in %) 

Rotterdam 66 20% 60 18% 

Overige MRDH 138 17% 104 15% 

Rest Nederland 1.075 16% 682 10% 

B1.2 Algemene uitgangspunten MKBA 

We hanteren bij het opstellen van de MKBA en uitwerken van de effecten de 

volgende uitgangspunten:  

▪ Prijspeil 2022. 

▪ Alle investeringsbedragen en kosten voor beheer, onderhoud en vervanging zijn 

inclusief BTW. Daar waar wij bedragen exclusief BTW hebben ontvangen is 

gerekend met een gemiddeld Btw-tarief van 18,2 procent.  

▪ Investeringsperiode van 2023 t/m 2033 (8 jaar)  

▪ Basisjaar contante waarden, gelijk aan start investeringen: 2026 

▪ Zichtperiode effecten (na investeringsperiode): 2034 t/m 2133 (100 jaar)  

▪ We hanteren een discontovoet van 1,6 procent voor de financiële effecten (het 

betreft hier zowel de eenmalige effecten, zoals investeringen, als de structurele 

effecten, zoals de kosten voor beheer en onderhoud) en de standaard 

discontovoet van 2,25 procent voor de maatschappelijke baten en de 

verhoogde discontovoet van 2,9 procent voor niet lineaire (i.c 

congestiegerelateerde) effecten.  Zie ook onderstaand kader. Deze 

discontovoeten zijn conform de laatste adviezen van de Werkgroep 

Discontovoet15. In gevoeligheidsanalyses presenteren we ook de contante 

waarden bij lagere en hogere discontovoeten.  

 

 
15 Bron: ‘Rapport Werkgroep discontovoet 2020’, oktober 2020.  
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Bijlage 2: Kengetallen 

Kengetallen directe bereikbaarheidseffecten 

De reistijdveranderingen zijn gewaardeerd conform de onderstaande kengetallen 

voor de ‘value of time’. 

 

Modaliteit (gemiddeld) €  / uur in 2022 

OV € 8,2 

Auto € 11,0 

Fiets € 11,0 

Vracht € 51,7 

KiM (2013)/RWS-SEE. 

 

Voor de comfortbaten is uitgegaan van een aantal straffactoren bij volle treinen, 

trams en metro’s. De onderstaande tabel laat zien met welke reistijdopslag er is 

gerekend voor iedere I/C-verhouding (reizigers / zitplaatsen). De I/C verhouding is 

op een aantal drukke punten gemeten. Vervolgens is voor de tram en metro 

aangenomen dat men gemiddeld 15 minuten in het voertuig op een druk traject zit 

en voor de trein 20 minuten conform ‘drukke’ tracés uit de IMA. Daarna is men zelf 

uitgestapt of zijn er dusdanig veel reizigers uitgestapt dat het niet meer druk is in 

trein.  

 

I/C Reistijdwaardering - straffactor 

0,8 0 

1 0,1 

1,25 0,3 

1,5 0,5 

>2 0,74 

CPB (2009), Het belang van openbaar vervoer 

 

Wachttijden zijn gewaardeerd met een penalty van 1,5 en overstaptijden met een 

penalty van 216. Voor comforteffect: drukke dagen IMA (werkdagen sep-okt-nov), 

aangenomen dat die drie maanden voorkomen, 6 maanden niet voorkomen en 3 

maanden gedeeltelijk.  

 

De ontwikkeling van verkeer en de waardering van reistijd verschilt in WLO-Hoog en 

Laag. Specifiek is gecorrigeerd voor het tempo waarin het Ontwikkelperspectief 

vorm krijgt. De volledige baten van het ontwikkelperspectief worden pas na 2050 

 
16 Zie bijvoorbeeld OECD Working Paper Valuing convenience in public transport (Wardman 

2014). 
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gerealiseerd, in de jaren ervoor groeien de baten in door het verschil in effecten 

tussen het nul- en het ontwikkelperspectief te laten oplopen naarmate de volledige 

realisatie van het ontwikkelperspectief dichterbij komt. 

 

Groeifactoren WLO Hoog WLO Laag 

% per jaar Tot 2030 Na 2030 Tot 2030 Na 2030 

BTM (rkm) 0,8% 0,4% 0,5% -0,3% 

Trein  (rkm) 1,6% 0,4% 1,3% -0,2% 

Autoverkeer (vkm) 1,5% 1,0% 0,7% 0,5% 

Congestie (VVU) 0,4% 0,4% -2,1% -2,1% 

Reistijdwaardering 0,9% 0,8% 0,5% 0,6% 

 Bronnen: WLO2015.nl en RWSeconomie.nl 

Kengetallen externe effecten 

De externe effecten zijn gewaardeerd op basis van de onderstaande kengetallen. 

Voor berekening van de uitstoot zijn we uitgegaan van de volgende onderstaande 

emissiefactoren voor auto en vrachtverkeer.  

 

 g/km bibeko  g/km bubeko € / kg  

 Auto Vracht Auto Vracht  

NOx 0,30 2,40 0,24 1,85 € 41 

Fijnstof gemiddeld 0,005 0,095 0,004 0,061 € 164 

CO2 (€ / ton) 213 468 163 382 € 16 - 64* 

* WLO-Laag en WLO-Hoog in euro per ton, prijspeil 2022 

Bronnen: CE Delft, CPB 

 

Voor OV gaan we uit van een gemiddelde uitstoot per km voor de bus van 0,7 cent 

voor CO2 en 1,3 cent voor luchtvervuiling. Voor de tram en metro gaan we uit van 

marginale kosten voor luchtvervuiling van 0,2 cent per kilometer en voor de trein 

0,7 cent (CE Delft, 2017, prijspeil 2022). Daarnaast hanteren we de volgende 

onderstaande groeifactoren in de ontwikkeling van uitstoot van emissies en 

waardering van effecten (beprijzen): 

Groeifactoren WLO Hoog WLO Laag 

% per jaar Tot 2030 Na 2030 Tot 2030 Na 2030 

Waardering externe effecten (excl. CO2) 1,8% 1,7% 1,1% 1,2% 

CO2-prijzen 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 

Uitstootontwikkeling per kilometer -2,0% -2,2% -1,9% -1,3% 

Bron: wlo2015.nl 
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Voor de effecten op geluid zijn we uitgegaan van de volgende kosten per km voor 

auto en vracht binnen en buiten de bebouwde kom. 

 

 Eurocent/km bibeko Eurocent/km bubeko 

Auto € 2,11 € 0,11 

Vracht € 20,65 € 0,41 

Bronnen: CE Delft, CPB, prijspeil 2022 

 

Voor de verkeerveiligheidseffecten zijn we uitgegaan van de volgende kengetallen17 

binnen de bebouwde kom (bibeko) en buiten de bebouwde kom (bubeko) voor auto 

en vrachtverkeer en gemiddeld voor OV en fiets, bedragen in eurocenten en prijspeil 

2022 (incl. BTW). 

  Eurocent/km bibeko Eurocent/km bubeko Gemiddeld 

Auto € 20,5 € 2,5 € 6,2 

Vracht € 16,2 € 2,8 € 4,6 

Bus   € 3,4 

Tram   € 3,7 

Metro   € 1,6 

Fiets   € 11,1 

Trein   € 0,3 

CE-Delft (2014), bewerking Decisio 

 

De gezondheidseffecten schatten we in op basis van kengetallen afkomstig uit het 

onderzoek van Werken in Beweging en Decisio (2021, www.werkeninbeweging.nl). 

Er wordt rekening gehouden met dat alleen 20% van het aantal extra 

fietskilometers een gezondheidseffect heeft, de overige fietsers hebben al genoeg 

beweging. 

 

  
Euro per km 

(totaal effect) 

Euro per km  

(20% van totaal 

effect) 

Effect arbeidsproductiviteit door fitheid*  €              0,83   €                      0,09*  

Effect arbeidsproductiviteit door minder ziekteverzuim*  €              0,20   €                      0,02*  

Zorgkosten  €              0,20   €                      0,04  

Ziektelast  €              0,77   €                      0,16  

Levensduur  €              0,18   €                      0,04  

*Hier houden we rekening met  56% beroepsbevolking (CBS), voor overige fietsers geldt dit effect 

niet  

Bron: Werken in Beweging (2021)     

In de MKBA gaan we uit van de volgende gemiddelde reiskosten en accijnzen per 

kilometer per modaliteit 

 
17 CE Delft (2014), Externe en infrastructuurkosten van verkeer 

http://www.werkeninbeweging.nl/
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Reiskosten Eurocent per km 

Auto € 26,9 

Vracht € 44,3 

Fiets € 8,8 

OV € 24,2 

Accijnzen Eurocent per km 

Auto € 6,1 

Vracht € 10,4 

Bron: NiBuD 2021, prijspeil 2022 

Kengetallen OV-exploitatie 

Het laten rijden van het openbaar vervoer kost geld. Voertuigen dienen te worden 

gekocht of gehuurd en onderhouden, er zijn personeelskosten voor machinisten, 

chauffeurs en controleurs en er worden (overhead)kosten gemaakt voor logistieke 

planning, ticketing, organisatie en administratie. Daar tegenover staan de 

inkomsten die de reizigers betalen (OV-chipkaart, abonnementen, losse tickets). De 

kosten worden benaderd door uit te gaan van gemiddelde kosten per 

‘dienstregelinguur’ (DRU) voor de verschillende modaliteiten (onderscheid naar 

bus/tram/metro en trein). Hierbij gaan we uit van de netto DRU-kosten, dit zijn de 

kosten exclusief beheer, onderhoud en vervanging van de infrastructuur. Deze 

(BOV)kosten van de infrastructuur zijn al expliciet meegenomen in de MKBA. Voor 

de opbrengsten wordt met gemiddelde opbrengsten per reizigerskilometer per 

modaliteit gerekend. De dienstregelingsuren en aantal reizigerskilometer zijn 

afkomstig uit de verkeersberekeningen van Goudappel.  

 

Voor de kosten per DRU voor B/T/M rekenen we met 116 euro per uur voor de bus, 

tussen de 183 euro en 264 euro per uur voor de tram (afhankelijk van enkel- of 

dubbelstel) en 430 euro per uur voor de metro (kostenkengetallen CROW (2015), 

prijspeilcorrectie naar 2022). Voor de kosten per DRU van de trein rekenen we met 

gemiddelde 1211 euro per uur  voor de intercity, 646 euro per uur voor een 

reguliere sprinter en 430 euro voor de nieuwe Citysprinter (kostenkengetallen 

CROW (2015), prijspeilcorrectie naar 2022). De DRU-tarieven zijn afgestemd bij de 

regionale vervoerders en NS. 

 


