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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel  

De integrale MIRT Verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam verkent verschillende 

oplossingsrichtingen voor het oplossen van mobiliteitsknelpunten in de regio Rotterdam. Eén 

van de knelpunten in de MIRT Verkenning is de Algeracorridor, de N210 tussen het Kra-

lingseplein en de Krimpenerwaard.  

 

Figuur 1.1 Algeracorridor 

 

Bron: Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 

 

De verkenning heeft, na een beoordeling in een ‘eerste zeef’ en een nadere uitwerking, geleid 

tot vier projectalternatieven1. Om te trechteren naar besluitvorming over de MIRT-verkenning 

Oeververbindingen regio Rotterdam dienen in de beoordelingsfase de te verwachten effecten 

van deze projectalternatieven nader te worden onderzocht. In deze fase worden de kansrijke 

alternatieven naast doelbereik en milieueffecten ook onderzocht op kosten en maatschappe-

lijke baten.  

 

In de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zijn de kosten die gemaakt worden om 

een projectalternatief te realiseren, gerelateerd aan de welvaartswinst voor de (Nederlandse) 

samenleving. Deze MKBA vormt een bouwsteen voor de besluitvorming over de invulling van 

het voorkeursalternatief voor het onderdeel Algeracorridor van de MIRT-verkenning. 

 

 

 
1  Witteveen+Bos (2022), Beoordelingsfase MIRT-verkenning Algeracorridor. Verkenningenrapport inclusief 

MER, Bijlage II: Hoe zijn de kansrijke alternatieven bepaald 
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1.2 MKBA aanpak 

 

Een MKBA is een informatie-instrument waarin een overzicht van de effecten van een be-

leidsmaatregel, de daaraan klevende risico’s en onzekerheden, en de hieruit voortvloeiende 

voor- en nadelen voor de maatschappij als geheel zijn uitgewerkt. De MKBA is goed veran-

kerd in de economische wetenschap en wordt in de praktijk vaak toegepast. De toegepaste 

methodiek is gebaseerd op de algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanaly-

ses2 en de werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen3.  

 

In een MKBA worden alle maatschappelijke effecten van een beleidsmaatregel systematisch 

in kaart gebracht en zoveel mogelijk gekwantificeerd en gewaardeerd. Het gaat hier niet al-

leen om financiële kosten en baten, maar ook om de waarde van maatschappelijke effecten 

zoals impact op bereikbaarheid (reistijd, reisbetrouwbaarheid, reiskosten en accijnzen) en 

leefomgeving (luchtkwaliteit, klimaat en geluidsoverlast). De effecten van een beleidsmaat-

regel worden hierbij afgezet tegen het nulalternatief d.w.z. de meest waarschijnlijke ontwik-

keling zonder realisatie van het project én zonder nieuw beleid, maar wel met bestaand be-

leid, voorgenomen onontkoombare maatregelen en kleinere oplossende of mitigerende in-

grepen.  

 

In de MKBA vindt een vergelijking plaats (verschillenanalyse) van de verschillende projectal-

ternatieven met het nulalternatief aan de hand van de volgende stappen: 

 

• Probleemanalyse : welke knelpunten worden met het project opgelost 

• Nulalternatief : maatregelen en ontwikkelingen indien project geen doorgang vindt 

• Projectalternatief : beschrijving van de boogde projectmaatregelen 

• Projecteffecten : inschatting van “effecten op welvaart” in fysieke eenheden 

• Monetariseren : de effecten worden daar waar mogelijk in geld uitgedrukt  

• Resultaat  : het meerjarig doorrekenen en contant maken naar het basisjaar 

• Robuustheid : uitvoeren gevoeligheidsanalyses op de meest cruciale parameters 

 
  

 
2 CPB & PBL (2013), Algemene leidraad voor kosten-batenanalyses 
3 Rijkswaterstaat (2018), Werkwijzer MKBA bij MIRT-Verkenningen 
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Figuur 1.2 Versimpelde weergave MKBA aanpak 

 

Bron: BCI, 2022 

 

In de MKBA worden alle effecten van plannen voor een lange tijdsperiode in beeld gebracht. 

Kosten en baten vinden op verschillende momenten in de tijd plaats en zijn daarom niet zon-

der meer vergelijkbaar, bijvoorbeeld door inflatie en omdat mensen meer waarde hechten 

aan een euro nu dan een euro later. De kosten en baten die verspreid over de tijd plaatsvin-

den, worden daarom teruggerekend naar één (‘contante’) waarde in een gekozen basisjaar. 

Dit wordt disconteren genoemd. Het MKBA saldo betreft een optelsom van alle contante 

waarden van kosten- en (positieve en negatieve) batenposten, ook wel de Netto Contante 

Waarde (NCW) genoemd. 

 

Het resultaat wordt gepresenteerd in een overzichtstabel. Daarnaast wordt in een gevoelig-

heidsanalyse inzicht geboden in onzekerheden en de robuustheid van de uitkomsten. Dit 

geeft de benodigde informatie ten behoeve van een transparant besluitvormingsproces.  

 

 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de MKBA Algeracorridor. Het rapport kent de vol-

gende indeling: 

 

• Hoofdstuk 2: Een beschrijving van de knelpunten op de Algeracorridor en de verwachte 

ontwikkeling van deze knelpunten tot en met 2040 zonder ingrepen;  

• Hoofdstuk 3: Beschrijving van de onderzochte projectalternatieven; 

• Hoofdstuk 4: Beschrijving van projecteffecten en hun maatschappelijke waarde in 2040; 

• Hoofdstuk 5: Een overzicht van het resultaat van de maatschappelijke kosten en baten.  
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Hoofdstuk 2 Probleemanalyse en nulal-

ternatief 

De Algeracorridor verbindt Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard aan de zuidzijde van de 

Hollandsche IJssel met Capelle a/d IJssel, Rotterdam en de A16 aan de noordzijde. In 1958 

is de Algerabrug geopend, terwijl de N210 tussen het Kralingseplein (A16) en de Algerabrug 

in 1965 gereed is gekomen. Vanaf begin jaren '90 is het gebied tussen het Kralingseplein en 

de Algerabrug bebouwd geraakt, is de N210 in Capelle a/d IJssel verdubbeld naar 2x2 rijstro-

ken en is een busbaan toegevoegd aan de Algeracorridor in Capelle a/d IJssel en Krimpen 

a/d IJssel. De Algerabrug bestaat echter uit 2x1 rijstroken en een wisselstrook die niet volledig 

benut wordt. De Algerabrug heeft wellicht de hoogste intensiteit/capaciteit-verhouding van 

alle wegen in Nederland.4 

 

Tussen 2020 en 2040 worden rond de Algeracorridor circa 10.000 woningen en 6.000 ar-

beidsplaatsen ontwikkeld.5 Dit zal tot extra verkeer op de corridor leiden. Infrastructuuraan-

passingen in de omgeving zoals de aanleg van de A16 Rotterdam en de verbreding van de 

A20 tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda dragen eveneens bij aan een toename van het 

verkeersaanbod op de Algeracorridor. 

 

 

 

 

2.1 Korte termijn aanpak Algeracorridor 

De doorstroming op de Algeracorridor is al jaren een aandachtspunt en kent ook in het MIRT 

een lange voorgeschiedenis. In 2011 vormde het herontwerp van de Algeracorridor een van 

de vijf voorrangsprojecten in de MIRT-verkenning Rotterdam Vooruit om de bereikbaarheids-

 
4  www.wegenwiki.nl/Algerabrug 
5   Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021)  

http://www.wegenwiki.nl/Algerabrug
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knelpunten in de regio Rotterdam op te lossen. Destijds is er echter voor gekozen om een 

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (de Blankenburgtunnel) als eerste te realiseren, waar-

door voor de Algeracorridor en de overige projecten geen budget meer beschikbaar was. 

Uitkomst van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag in 2017 was even-

eens, dat het knelpunt Algeracorridor opgelost dient te worden.  

 

Voor de komende jaren is de zogenoemde korte-termijnaanpak (KTA) Algeracorridor gefor-

muleerd.6 De aanpak bestaat uit doorstromingsmaatregelen op de Grote Kruising en een 

herindeling van het Capelseplein, het inrichten van snelfietsroutes, een upgrade van de regi-

obuslijnen naar R-net kwaliteit en het verplaatsen van de P+R locatie in Krimpen a/d IJssel, 

een campagne voor slim reizen en een onderzoek naar de mogelijkheden om het bedienings-

regime van de Algerabrug aan te passen.7 Al deze maatregelen zouden in 2025 gerealiseerd 

moeten zijn. 

 

Figuur 2.1 Korte termijn aanpak Algeracorridor 

 

Bron: www.oeververbindingen.nl/korte-en-langetermijn-algeracorridor  

 

 
6  Het korte-termijnpakket Algeracorridor is onderdeel van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking 

(MOVE). De ‘korte-termijnaanpak’ binnen MOVE is de opvolger van het Beter Benutten-programma. 
7  Het bedieningsregime van de Algerabrug wordt niet aangepast (onderzoek is inmiddels afgerond). 

http://www.oeververbindingen.nl/korte-en-langetermijn-algeracorridor


 

Buck Consultants International 6 

2.2 Probleemanalyse  

Het korte termijn pakket zou in 2025 volledig gerealiseerd moeten zijn, maar zal niet afdoende 

zijn als toekomstbestendige oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek op de Algera-

corridor. De hoge verkeersintensiteiten op de Algeracorridor zorgen voor files op de N210. 

De files staan in beide richtingen en vertragingen ontstaan zowel tijdens de ochtend- als de 

avondspits. Bij reistijden die tijdens de spitsperiode meer dan twee keer zo lang zijn als de 

optimale reistijd, is sprake van een kritieke waarde. 

 

Tabel 2.1 Verhouding tussen reistijd in spitsperiode en optimale reistijd op N210  

 2019 2030 2040 

Ochtendspits Krimpenerwaard - Kralingseplein 1,57 2,51 2,91 

Avondspits Kralingseplein - Krimpenerwaard 2,53 1,71 2,26 

Bron:  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021); MER deelrapport mobiliteit (Witte-

veen+Bos, 2022) 

 

Ondanks de korte termijn aanpak Algeracorridor zullen aanzienlijke reistijdverliezen optreden 

tussen het Kralingseplein en de Krimpenerwaard.8 De reistijden in de spitsperioden zijn 2 tot 

3 keer zo lang als de optimale reistijd. De Algerabrug functioneert daarbij als een flessenhals 

in de doorgaande route, terwijl de wisselstrook niet optimaal benut wordt. De uitwijkmogelijk-

heden voor het verkeer zijn bovendien zeer beperkt, want de Algeracorridor is feitelijk de 

enige route tussen de Krimpenerwaard en Rotterdam. De betrouwbaarheid van de reistijd op 

de N210 overschrijdt eveneens de kritieke waarde, met name tijdens de ochtendspits.9 Het 

woon-werkverkeer, het vrachtverkeer en het zakelijk verkeer ondervinden dagelijks hinder 

van deze bereikbaarheidsproblematiek. Kortere reistijden naar werk en onderwijsinstellingen 

zullen de kansen voor mensen vergroten.10 

 

De bus (OV) rijdt op de Algeracorridor grotendeels onafhankelijk van het overige verkeer en 

heeft in veel gevallen voorrang bij kruispunten. Bovendien is de dienstregeling bewust ruim 

gehouden, waardoor vertragingen ten opzichte van de dienstregeling redelijk beperkt blijven. 

Op locaties waar de bus afhankelijk is van de doorstroming van het overige verkeer, kunnen 

echter vertragingen optreden. 

 

Voor het fietsverkeer - zowel als zelfstandige modaliteit als voor-/natransport voor het OV  - 

is de barrièrewerking van de Hollandse IJssel het belangrijkste knelpunt. Fietsers hebben 

gezien de hemelsbrede afstand te maken met lange reisafstanden. Het fietsgebruik tussen 

Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel ligt circa 10% lager dan tussen Capelle en Kralin-

gen/Alexander ondanks de overeenkomstige reisafstand.  

 

 
8  Bovendien worden niet alle maatregelen van het korte termijn pakket Algeracorridor relevant geacht, zie MER- 

deelrapport mobiliteit (Witteveen+Bos, 17 juni 2022) 
9  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 
10  Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (2020) 
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In samenhang met de bereikbaarheidsproblemen bestaan ook problemen ten aanzien van 

de stedelijke leefkwaliteit rond de Algeracorridor. Omwonenden ondervinden gezondheids-

risico’s door een verminderde luchtkwaliteit en geluidshinder. De verwachting is dat al richting 

2030 de luchtkwaliteit verbetert, omdat de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen en 

industrie afneemt. De geluidshinder daarentegen zal de komende jaren verergeren door con-

gestie, de hoeveelheid vrachtverkeer en (bij afwezigheid van congestie) te hard rijden. Te-

vens zorgt de verouderde constructie van de Algerabrug voor een verdere toename van ge-

luidhinder. Binnen de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor worden door de gemeenten di-

verse maatregelen getroffen voor geluidsreductie, maar geluidshinder blijft niettemin een aan-

dachtspunt. 

 

Op diverse locaties hebben bewoners bovendien last van sluipverkeer, d.w.z. verkeersstro-

men die niet via de verwachte hoofdroute gaan. In de wijken waar het sluipverkeer doorheen 

rijdt, ervaart men een verhoogd gezondheidsrisico, een verminderde bereikbaarheid van de 

wijken en verkeersveiligheidsrisico’s voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen. Vol-

gens ongevallenregistraties vallen in de wijken relatief meer ongevallen met gewonden dan 

op de N210, waar vooral blikschade plaatsvindt.11 Voor de bewoners van Krimpen a/d IJssel 

en Capelle a/d IJssel blijkt bovendien de ruimtelijke kwaliteit rond de corridor een aandachts-

punt te zijn. Factoren die hieraan bijdragen, zijn de inpassing van de corridor en de verkeers-

intensiteiten (inclusief sluipverkeer).  

 

Figuur 2.2 Aandachtspunten stedelijke leefkwaliteit Algeracorridor 

 

Bron: Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 

 

Weliswaar verbetert door het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen de situatie voor de 

omwonenden, maar de stedelijke leefkwaliteit blijft daarbij een aandachtspunt.  

 

 

 
11  Ontleend aan www.star-verkeersongevallen.nl 
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2.2.1 Knelpunten autoverkeer 

Om inzicht te krijgen in de toekomstige knelpunten voor het autoverkeer is een (dynamisch) 

microsimulatiemodel opgesteld, met als input gegevens van het Nationaal Dataportaal Weg-

verkeer (NDW), ´floating car´ data, kentekenonderzoeken van de gemeenten Capelle a/d IJs-

sel en Krimpenerwaard en het (statische) verkeersmodel V-MRDH.12 Bij de simulaties is aan-

genomen dat de maatregelen uit de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor zijn gerealiseerd. 

 

In het algemeen zijn kruispunten het meest bepalend zijn voor de capaciteit van stedelijke 

netwerken. Op en rond de Algeracorridor ligt dit genuanceerder en is het samenspel tussen 

de kruispunten en wegvakken complexer. Daarom is in de verkeersanalyses onderzocht, of 

tijdens de spitsperioden het kruispunt bepalend is voor de verkeersafwikkeling of het stroom-

afwaartse wegvak.13 Daarnaast zijn algemene knelpunten geconstateerd, die gedurende de 

hele dag spelen en dus niet of in mindere mate afhankelijk zijn van de spitsperioden. 

 

De volgende knelpunten voor het autoverkeer zullen niet worden opgelost door autonome 

ontwikkelingen en de KTA Algeracorridor. 

 

Op wegvakken tijdens spitsperioden: 

• Verkeersafwikkeling op de Algeraweg in zuidelijke richting als gevolg van de rijstrookver-

mindering ter hoogte van de Algerabrug. 

• Verkeersafwikkeling bij de rijstrookvermindering tussen de Grote Kruising en de Al-

gerabrug en op de Algeraweg in noordelijke richting. 

• Overcapaciteit en onlogische routering als gevolg van de wisselstrookconstructie in de 

avondspits. 

 

Op kruispunten tijdens spitsperioden: 

• Verkeersafwikkeling op het Capelseplein in de ochtendspits, wanneer de grootste ver-

keersstroom driekwart om het verkeersplein moet en zo veel conflicten doorloopt. 

• Verkeersafwikkeling bij de VRI’s op de Van Beethovenlaan en IJsselmondselaan, waar 

de fiets- en voetgangersoversteek veel tijd in de regeling vraagt. 

• Configuratie van het kruispunt Ketensedijk, waardoor de stroomafwaartse capaciteit niet 

voldoende benut kan worden. 

• Verkeersafwikkeling bij VRI Kralingseplein en op de Abram van Rijckevorselweg als ge-

volg van terugslag file op de A16.14 

 

Knelpunten gedurende gehele dag: 

• Complexiteit van het Capelseplein met groot aantal conflicten en vervolgrichtingen leidt 

tot lange cyclustijden. 

• Wachttijden voor auto- en vrachtverkeer als gevolg van de voorrang voor de bussen (OV) 

bij Capelseplein, Ketensedijk en Grote Kruising. 

 

 
12  Witteveen+Bos, Rapportage verkenning Algeracorridor (2021); MER - Deelrapport mobiliteit (2022) 
13  Witteveen+Bos, Rapportage verkenning Algeracorridor (2021) 
14  Het Kralingseplein vormt geen onderdeel van het werkspoor Algeracorridor in de MIRT-verkenning Oeverver-

bindingen Regio Rotterdam 
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Figuur 2.3 Knelpunten voor autoverkeer Algeracorridor  

 

Bron:  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 

2.2.2 Knelpunten openbaar vervoer 

Voor het openbaar vervoer worden doorstromingsproblemen voor bussen verwacht en be-

lemmeringen voor (toekomstige) OV-gebruikers, waardoor de OV-potentie niet volledig wordt 

benut.  

 

De bus rijdt op de corridor grotendeels onafhankelijk van het overige verkeer en heeft in veel 

gevallen voorrang bij kruispunten. Door kruisingen met normale rijbanen waarop regelmatig 

files ontstaan, is de bus echter deels afhankelijk van de doorstroming van het overige verkeer. 

Hierdoor kunnen vertragingen optreden en kan de dienstregeling - ofschoon ruim geformu-

leerd - onbetrouwbaar worden. 

 

De bus heeft weliswaar in veel gevallen voorrang bij kruispunten, maar dient bij de Algerabrug 

in te voegen bij het overige autoverkeer. Op het Capelseplein heeft de bus een eigen baan 

over het kruispunt, maar die kruist echter de normale rijbaan op het plein. De busbaan blijkt 

regelmatig geblokkeerd te worden door autoverkeer dat op het Capelseplein in de wachtrij 

staat. Na herinrichting van de Grote Kruising (in 2022) is de lengte waarover de bus hier met 

het verkeer meerijdt beperkt tot 780 m. In de avondspits (zuidelijke richting) kan de bus over 

de Algerabrug incidenteel in de wachtrij komen te staan ondanks de recente herinrichting van 

de Grote Kruising.  

 

Het regionale OV in Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard sluit nog niet goed aan op het 

karakter van het stedelijke OV. Er valt nog een schaalsprong te behalen in frequentie, kwali-

teit van de lijnen en aansluiting op het overige OV. Zo past de uitstraling van de busstations 

bij Capelsebrug en Krimpen a/d IJssel niet bij het gewenste hoogwaardige karakter, ontbreekt 

een P&R-locatie in de Krimpenerwaard, is de locatie van de P&R in Krimpen a/d IJssel onlo-

gisch voor gebruikers en dienen de buslijnen 195 en 295 opgewaardeerd te worden naar R-

net kwaliteit. Al deze maatregelen zijn weliswaar voorzien in de KTA Algeracorridor, maar het 

is nog onzeker of zij daadwerkelijk worden gerealiseerd de komende jaren. 
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Het wegnemen van de knelpunten voor het busverkeer verhoogt ook de aantrekkelijkheid om 

van het openbaar vervoer gebruik te maken. Een ‘modal shift’ richting openbaar vervoer kan 

een bijdrage leveren aan het oplossen van de knelpunten voor het autoverkeer.   

 

Figuur 2.4 Knelpunten voor openbaar vervoer (bedrijven en gebruikers) Algeracorridor 

 

Bron:  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 

 

 

2.2.3 Knelpunten fietsverkeer 

In de KTA Algeracorridor worden diverse fietsmaatregelen genomen. De rivieren de IJssel en 

de Maas blijven echter de belangrijkste barrières die door fietsers slechts op enkele locaties 

kunnen worden overgestoken. Hierdoor zijn korte routes onmogelijk of onaantrekkelijk. De 

reistijden tussen de centra van Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel is lang voor fietsers 

gezien de hemelsbrede afstand: 20 minuten.  

 

De Algerabrug vormt bovendien door de helling een obstakel voor fietsers. Hierdoor verliezen 

fietsers tijd en is de oversteek met name voor ouderen moeizaam, ofschoon de aanleg van 

het Velocomfortsysteem de situatie heeft verbeterd.  

 

Elders vormt de N210 ook een barrière voor fietsers, omdat niet alle oversteekmogelijkheden 

ongelijkvloers zijn. Bij het Capelseplein en het kruispunt met de IJsselmondselaan moeten 

fietsers vaak lang wachten vanwege de hoge cyclustijden van de VRI’s in de spits. Op beide 

locaties en ook op de sluiproutes via Schaardijk/IJsseldijk/Nijverheidsstraat blijft ook na de 

KTA Algeracorridor de verkeersveiligheid voor (brom)fietsers en e-bikes een aandachtspunt. 

 

Het wegnemen van de knelpunten voor het fietsverkeer verhoogt de aantrekkelijkheid om van 

de fiets gebruik te maken. Een modal shift richting fiets kan tevens een bijdrage leveren aan 

het oplossen van de knelpunten voor het autoverkeer.   
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Figuur 2.5 Knelpunten voor fietsverkeer Algeracorridor  

 

Bron:  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 

 

 

 

2.3 Beschrijving nulalternatief 

Het nulalternatief is de toekomstige situatie zonder de maatregelen uit de MIRT-verkenning. 

Projecten die momenteel al worden uitgevoerd, waarover bestuurlijke besluitvorming heeft 

plaatsgevonden en/of waarvan invoering in zekere mate onontkoombaar is, zijn wél opgeno-

men in het nulalternatief.  

 

De campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de transformatie van het Brainpark en 

Kralingse Zoom, de herontwikkeling van het Rivium, de ontwikkeling van Feyenoord City en 

het Hart van Zuid (nieuw stadscentrum Rotterdam-Zuid) behoren tot de vastgestelde gebieds-

ontwikkelingen. In Rotterdam zal het aantal woningen met 50.000 zijn toegenomen in 2040. 

Daarnaast zal het infrastructuurnetwerk uitgebreid zijn met onder andere de realisatie van 

A16 Rotterdam, de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda, de 

verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht en de aanleg van de snelfietsroute 

F20 Gouda-Rotterdam.15 Deze autonome ontwikkelingen zijn opgenomen in het nulalterna-

tief. Bovendien is in het nulalternatief verondersteld dat alle maatregelen van de Korte Termijn 

Aanpak (KTA) Algeracorridor van het MOVE-programma voor 2030 zijn geïmplementeerd, 

ofschoon de haalbaarheid en exacte invulling van een aantal van deze maatregelen nu nog 

onzeker is.16 

 

 

 
15  Notitie Reikwijdte en Detailniveau MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (2020) 
16  www.move-rdh.nl 
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2.3.1 Stedelijke Referentie 2040 Hoog 

Voor het nulalternatief zijn met bovenstaande gebieds- en infrastructuurontwikkelingen ver-

keersberekeningen uitgevoerd in een scenario met een relatief hoge bevolkingsgroei en een 

hoge economische groei tot 2040. Het scenario is verrijkt met recente, waargenomen mobili-

teitstrends in reisgedrag en reisvoorkeuren binnen (hoog)stedelijk gebied, waardoor meer 

met de fiets en OV gereisd wordt en minder met de auto. Ook is rekening gehouden met 

mogelijke structurele gevolgen van COVID-19 (met name meer thuiswerken in de toekomst). 

Dit scenario wordt in het verkeersmodel V-MRDH de Stedelijke Referentie 2040H genoemd.17  

 

Figuur 2.6 Persoonsverplaatsingen en modal split van, naar en in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en 

Krimpenerwaard op een gemiddelde werkdag in 2016 (basisjaar V-MRDH) en 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022), bewerking BCI. 

Noot:  Betreft sommatie van verkeer van, naar en in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard 

minus het verkeer tussen Capelle en Krimpen/Krimpenerwaard ter correctie van dubbeltellingen, waarbij 

is gerekend met een gemiddelde bezetting per auto van 1,3 personen.  

Het aantal personen dat binnen het studiegebied als bestuurder of meerijder per auto reist 

neemt in het nulalternatief met 20 duizend (+5%) toe tussen 2016 en 2040, terwijl het fiets-

gebruik met 33½ duizend (+27%) en het OV-gebruik met 22½ duizend (+35%) toenemen. 

Het auto-aandeel daalt daardoor van 69% in 2016 naar 64% in 2040. 

 

 
17  Het scenario Stedelijke Referentie 2040H wijkt af van het scenario Referentie WLO 2040 Hoog, waarin zoveel 

mogelijk aangesloten is bij de WLO uitgangspunten van CPB/PBL en alleen bestaand beleid is meegenomen; 

zie V-MRDH nieuwsbrief juli 2022, waarin de laatste versie (V-MRDH 2.10) van het verkeersmodel omschre-

ven is.  
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Figuur 2.7 Voertuigkilometers (in mln.) binnen studiegebied in 2016 (basisjaar V-MRDH) en 2040 (Stedelijke 

Referentie 2040H) 

 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI  

 

Tussen 2016 en 2040 neemt op en rond de Algeracorridor het totale autoverkeer toe van 290 

naar 304 miljoen voertuigkilometers (+5%), waarbij de groei van het vrachtverkeer (+28%) 

aanzienlijk groter is dan van het personenautoverkeer (+3%). 

 

Tabel 2.2 Intensiteiten op de Algerabrug op een gemiddelde werkdag in 2016 (basisjaar V-MRDH) en 2040 

(Stedelijke Referentie 2040H)  

 2016 2040 2016 - 2040 

Auto’s en vrachtauto’s (hoofdrijbaan en wisselstrook) 47.660 49.070 +3% 

Fiets 6.900 9.800 +42% 

Bussen (OV) 10.800 15.700 +45% 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022)  

 

In het nulalternatief zullen op een werkdag in 2040 gemiddeld 49 duizend auto’s over de 

Algerabrug rijden, een toename van 3% ten opzichte van 2016. De procentuele toename van 

het fietsverkeer (+42%) en het openbaar vervoer (+45%) is veel groter tussen 2016 en 2040. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de reistijden en specifieke knelpunten op de Algeracorridor is 

tijdens de verkenning door Witteveen+Bos een microsimulatiemodel opgesteld met als input 

het aantal personen- en vrachtauto’s volgens het regionaal verkeersmodel V-MRDH. Daar-

naast is ook gebruikgemaakt van tel- en reistijddata uit het Nationaal Dataportaal Weglussen 

(NDW), floating car data en kentekenonderzoeken van de gemeenten Capelle a/d IJssel en 

Krimpen a/d IJssel.18 De microsimulaties zijn uitgevoerd voor het gehele traject tussen het 

Kralingseplein en de rotonde Carpe Diem (beide richtingen) en betreffen de hoge stedelijke 

referentie scenario’s in 2030 en 2040.19  

 
18  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 
19  Het scenario Stedelijke referentie 2030 Hoog heette voorheen Transitie 2030 en het scenario Referentie WLO 

2030 Hoog voorheen 2030 Referentie. Zie Verkeersmodel V-MRDH 2.8. Een addendum op de technische 

documentatie van V-MRDH 2.0, p.13 (Goudappel, mei 2021). 
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Figuur 2.8 Gemiddelde reistijd (mm:ss) wegverkeer tussen Kralingseplein en Carpe Diem tijdens spitsperioden 

in 2016 (basisjaar V-MRDH), 2030 (Stedelijke Referentie 2030H) en 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 

Bron:  Rapportage verkenning Algeracorridor Witteveen+Bos (2021), MER-deelrapport Mobiliteit (Witte-

veen+Bos, 2022); bewerking BCI 

 

In het nulalternatief zal tijdens de ochtendspits de gemiddelde reistijd voor het autoverkeer 

richting Rotterdam in 2040 meer dan verdubbeld zijn ten opzichte van 2016, terwijl in tegen-

gestelde richting sprake is van een lichte afname van de gemiddelde reistijd. In de avondspits 

richting Krimpenerwaard vermindert de gemiddelde reistijd aanzienlijk tussen 2016 en 2030 

om vervolgens na 2030 weer licht toe te nemen. In tegengestelde richting is bij het nulalter-

natief sprake van een toename van de gemiddelde reistijd. 

 

Voor het busverkeer (openbaar vervoer) zal in het nulalternatief de reistijd tussen Capelse-

brug en de Grote Kruising tijdens spitsperioden in 2040 korter zijn dan in 2016 met uitzonde-

ring van de ochtendspits richting Rotterdam. 
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Figuur 2.9 Gemiddelde reistijd (mm:ss) voor openbaar vervoer tussen Capelsebrug en Grote Kruising tijdens 

spitsperioden in 2016 (basisjaar V-MRDH) en 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022) 

   

In de volgende tabel zijn de gemiddelde reistijden voor het auto- en busverkeer vergeleken 

met de optimale reistijd. Indien de gemiddelde reistijd tijdens een spitsperiode tweemaal zo 

lang is als de optimale reistijd, is sprake van een kritieke waarde.  

 

Tabel 2.3 Verhouding gem. en optimale reistijd in ochtend- en avondspits 2040 (Stedelijke Referentie 2040H)  

 Ochtendspits Avondspits 

Krimpenerwaard – Rotterdam   

Carpe Diem - Grote Kruising 8,97 1,65 

Grote Kruising – Kralingseplein 2,91 1,73 

Nieuwe Tiendweg - Capelseplein west (via hoofdrijbaan) 3,46 1,97 

Nieuwe Tiendweg - Capelseplein west (via wisselstrook) 1,80 n.v.t. 

Bustraject Grote Kruising - Capelsebrug  2,13 1,51 

Rotterdam – Krimpenerwaard   

Kralingseplein - Grote Kruising 1,46 2,26 

Capelseplein west - Nieuwe Tiendweg (via hoofdrijbaan) 1,57 2,94 

Capelseplein west - Nieuwe Tiendweg (via wisselstrook) n.v.t. n.v.t. 

Grote Kruising - Carpe Diem n.b. n.b. 

Bustraject Capelsebrug - Grote Kruising 1,53 1,97 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); kritieke waarde = 2,0  

 

In het nulalternatief ontstaan tijdens de ochtendspits voor het autoverkeer lange wachtrijen 

aan de zuidzijde van het Capelseplein met een terugslag op de Algeraweg. De invoeging van 

de wisselstrook leidt tot een terugslag over de Algerabrug en de Grote Kruising. In tegenge-

stelde richting is nog sprake van een goede doorstroming tijdens de ochtendspits. 
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Tijdens de avondspits ontstaan in het nulalternatief lange wachtrijen voor de Grote Kruising 

komende vanaf de Algerabrug. Er treedt bovendien congestie op vóór de Algerabrug, waar 

de rijstrookvermindering plaatsvindt bij de VRI met voorrang voor de bussen (OV). In tegen-

gestelde richting is nog sprake van voldoende doorstroming tijdens de avondspits, maar de 

reistijd op de hoofdrijbaan van de Algerabrug nadert de kritieke waarde. 

 

In het nulalternatief is tijdens de spitsperioden de gemiddelde reistijd voor het openbaar ver-

voer op de Algeracorridor tweemaal zo lang als de optimale reistijd, terwijl in tegengestelde 

richting de reistijd nog meer dan 1,5 keer zo lang is als de optimale reistijd. De gevolgen van 

de vertraging voor de reizigers kunnen redelijk beperkt blijven, doordat de dienstregeling be-

wust ruim gehouden is.20  

 

Bij structureel langere en/of onbetrouwbare reistijden zal een deel van de automobilisten (be-

stuurders en meerijders) gebruik gaan maken van de fiets en/of het openbaar vervoer. Er 

bestaat echter ook de mogelijkheid om uit te wijken naar sluiproutes door de woonwijken van 

Krimpen a/d IJssel en Capelle a/d IJssel. 

 

Tabel 2.4 Intensiteiten Algeracorridor in 2016 (basisjaar V-MRDH) en 2040 (Stedelijke Referentie 2040H)  

 2016 2040 2016 - 2040 

Hoofdroute Algeracorridor    

Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van Kralingseplein 59.650 63.630 +7% 

Algeraweg 34.240 34.430 +1% 

Algerabrug (hoofdrijbaan en wisselstrook) 47.660 49.070 +3% 

C.G. Roosweg ten zuiden van Grote Kruising 15.840 16.150 +2% 

Sluiproutes Algeracorridor    

Nijverheidsstraat (Capelle a/d IJssel) 8.700 9.470 +9% 

Schönberglaan (Capelle a/d IJssel) 8.540 8.330 -2% 

Slotlaan (Capelle a/d IJssel) 7.200 8.160 +13% 

Van Ostadelaan (Krimpen a/d IJssel) 6.180 6.540 +6% 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022)  

 

Op de Algeraweg, Algerabrug en ten zuiden van de Grote Kruising blijft in het nulalternatief 

de groei van het autoverkeer tussen 2016 en 2040 achter bij het traject tussen het Kralingse-

plein en het Capelseplein. De procentuele toename van het sluipverkeer in Capelle a/d IJssel 

en Krimpen a/d IJssel is groter dan de toename op de hoofdroute van de Algeracorridor. 

 

Samenvattend kenmerkt het nulalternatief zich door een beperkte groei van het autoverkeer 

en een sterke groei van het fietsverkeer en het openbaar vervoer tot 2040. Hoewel de groei 

van het autoverkeer beperkt is, liggen op de Algeracorridor de reistijden tijdens de spitsperi-

oden boven de kritieke waarde. Hierdoor wijkt in 2040 meer autoverkeer op de N210 uit naar 

sluiproutes in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. Ondanks de korte termijn maatregelen 

blijft in 2040 de bereikbaarheid van het gebied problematisch bij het nulalternatief. 

 
20  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021) 
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Hoofdstuk 3 Projectalternatieven 

Voorafgaande aan de beoordelingsfase van de MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio 

Rotterdam is een trechterproces gehanteerd van breed inventariseren en analyseren van 

oplossingsrichtingen naar kansrijke alternatieven (samenhangende maatregelpakketten), die 

voor de Algeracorridor in deze MKBA en gelijktijdig in het MER onderzocht worden.  

 

Er zijn voor de problematiek op de Algeracorridor 75 mogelijke maatregelen verzameld, waar-

voor een QuickScan is uitgevoerd van de doorstroming, stedelijke leefkwaliteit, techniek, in-

pasbaarheid, effecten op omgeving en kosten. Vervolgens zijn op basis van de uitkomsten 

van de QuickScan de maatregelpakketten samengesteld, die tezamen de vier ‘hoekpunten 

van het speelveld’ vormen: twee maatregelenpakketten gericht op een verandering van ver-

voerwijzekeuze en twee maatregelenpakketten ter verbetering van de doorstroming van au-

toverkeer.21  

 

Uit onderzoek naar de hoekpunten is geconcludeerd22 dat: 

• Alleen inzetten op OV en de fiets lost de bereikbaarheidsproblematiek niet op 

• Beïnvloeding van de vervoerwijzekeuze in combinatie met doorstromingsmaatrege-

len op de belangrijke kruisingen verbetert wél de bereikbaarheid en de stedelijke 

leefkwaliteit 

• Aanpassingen aan de Algerabrug in combinatie met bijpassende doorstromings-

maatregelen lossen de bereikbaarheidsproblematiek op de corridor volledig op en 

bieden voldoende restcapaciteit op de brug, maar zijn kostbaar en technisch com-

plex 

• Zonder aanpassingen aan de Algerabrug kan ook een hoge mate van probleemop-

lossend vermogen behaald worden op de corridor, maar blijft de brugcapaciteit een 

kwetsbaar onderdeel. 

 

Op basis van deze conclusies worden in de beoordelingsfase de volgende multimodale alter-

natieven nader onderzocht: 

1. Multimodale alternatieven zonder aanpassing van de Algerabrug, maar met de aan-

leg van een nieuwe oeververbinding voor langzaam verkeer  

2. Multimodale alternatieven met aanpassing of vervanging van de Algerabrug maar 

zonder de aanleg van een nieuwe oeververbinding voor langzaam verkeer 

 

 
21  Er is ook gekeken naar beprijzing, maar vanwege de huidige wet- en regelgeving (privacyaspecten en be-

voegdheden van decentrale overheden) werd dit geen kansrijke oplossing geacht. 
22  Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (juli 2021) 
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Figuur 3.1 Projectalternatieven Algeracorridor in de beoordelingsfase 

 

Bron:  Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen. MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam (juli 2021) 

 

Alternatief 1A 

Alternatief 1A zet in op een mobiliteitstransitie richting openbaar vervoer en met name het 

fietsverkeer. Hiervoor wordt tussen de centra van Krimpen en Capelle een nieuwe brug voor 

fietsers en voetgangers aangelegd, terwijl voor het autoverkeer de capaciteit op de Al-

gerabrug niet wordt aangepast. Op de Algeracorridor worden uitsluitend de minimaal nood-

zakelijke aanpassingen voor de doorstroming van het wegverkeer genomen.  

 

Alternatief 1B23 

In alternatief 1B wordt eveneens een brug voor het langzaam verkeer tussen de kernen Ca-

pelle en Krimpen aangelegd. Op de Algeracorridor ligt daarentegen het accent op doorstro-

mingsmaatregelen voor het wegverkeer. Waar nodig wordt voor het autoverkeer een onge-

lijkvloerse verbinding aangelegd. De capaciteit op de Algerabrug wordt echter niet aangepast. 

 

Alternatief 2A 

In alternatief 2A wordt de huidige Algerabrug versterkt naar een 4x1-configuratie. De brug 

bestaat dan uit twee rijstroken voor alle autoverkeer en aan iedere zijde een doelgroepstrook 

voor alleen personenauto’s. Er wordt aan de zuidzijde van de brug een nieuwe voet/fietsver-

binding gemaakt, maar er wordt geen langzaam-verkeersbrug tussen de centra van Capelle 

en Krimpen aangelegd. Elders op de Algeracorridor worden de maatregelen genomen, die 

nodig zijn voor het opwaarderen van de capaciteit op de Algerabrug. 

 

Alternatief 2B 

Alternatief 2b bestaat uit een 2x2 configuratie voor de Algerabrug. Hierbij wordt op de be-

staande fundering en deel van de onderbouw een nieuwe brug aangelegd. In dit alternatief 

zijn alle vier rijstroken op de Algerabrug geschikt voor personen- en vrachtauto’s. Het 2x2 

profiel kent een geïntegreerde fiets- en voetgangersverbinding, maar er wordt geen recht-

streekse verbinding tussen de centra van Capelle en Krimpen voor het langzaam verkeer 

aangelegd. Op de Algeracorridor worden de benodigde aanpassingen aangebracht voor de 

configuratie op de Algerabrug. 

 

 
23 Naar aanleiding van de resultaten en beoordeling van het doelbereik van alternatief 1B is gebleken dat dit 

alternatief geoptimaliseerd kan worden door middel van een tweede rijstrook voor het autoverkeer van de 

Algerabrug naar het Capelseplein. Dit alternatief 1b’ is niet integraal onderzocht op doelbereik, (milieu)effecten 

en kosten maar lijkt kansrijk en biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek. 
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Figuur 3.2 Invulling oeververbinding voor auto- en langzaam verkeer in de projectalternatieven 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Autoverkeer Handhaving be-

staande Al-

gerabrug met 

2x1+1 profiel 

Handhaving be-

staande Al-

gerabrug met 

2x1+1 profiel 

Uitbouwen be-

staande Algerabrug 

naar 4x1 profiel 

Vervanging boven-

bouw Algerabrug door 

2x2 profiel 

Langzaam verkeer Aanleg nieuwe oe-

ververbinding voor 

langzaam verkeer 

tussen centra Ca-

pelle en Krimpen 

én optimalisatie/ 

opwaardering van 

routes naar deze 

nieuwe brug  

Aanleg nieuwe 

oeververbinding 

voor langzaam 

verkeer tussen 

centra Capelle en 

Krimpen én opti-

malisatie/ op-

waardering van 

routes naar deze 

nieuwe brug 

Separate brug voor 

fietsers en voet-

gangers aan zuid-

zijde bestaande Al-

gerabrug 

Nieuwe Algerabrug 

met geïntegreerde 

fiets- en voetgangers-

verbinding 

Bron:  Beoordelingsfase MIRT-verkenning Algeracorridor. Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 

2022); bewerking BCI 

 

Het voornemen om de Hollandse IJssel geschikt te maken voor 3-laags containervaart houdt 

in dat het vaste deel van de Algerabrug verhoogd moet worden. Dit geldt voor elk van de 

projectalternatieven maar ook voor het nulalternatief. Hier is vooralsnog geen rekening mee 

gehouden. De brughoogte wordt eventueel ná de beoordelingsfase in de planuitwerkingsfase 

onderzocht.  

 

Figuur 3.3 Locaties met oplossingen in de projectalternatieven 

 

Bron:  Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

De alternatieven omvatten ook voor elk van de kruispunten op de Algeracorridor een oplos-

sing. Deze oplossingen dienen: 

• bij het kruispunt IJsselmondselaan de doorstroming van het wegverkeer over deze 

kruising te verbeteren door het fiets- en voetgangersverkeer uit de verkeersregeling 

te halen 
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• op het Capelseplein voldoende capaciteit voor de afwikkeling van wegverkeer te 

creëren  

• bij de aansluiting Ketensedijk/Nijverheidstraat de doorstroming op de (wisselstrook 

van de) Algerabrug te waarborgen  

• op de Grote Kruising de aanpassingen uit de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor te 

optimaliseren 

Bij alle alternatieven vormen de gekozen oplossingen per kruispunt een samenhangend ge-

heel met de invulling van de oeververbinding. Hierbij kunnen de gekozen oplossingen per 

alternatief verschillend zijn. 

 

Figuur 3.4 Gekozen oplossingen voor de kruispunten in de projectalternatieven 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Kruispunt  

IJsselmondselaan 

Fiets- en voetgan-

gerstunnel onder 

AvR-weg 

Fietsverbinding 

richting Sibelius-

weg 

Fiets- en voetgan-

gersverkeer afwik-

kelen via be-

staande routes 

door woonwijken 

Fiets- en voetgan-

gersverkeer afwikke-

len via bestaande rou-

tes door woonwijken 

Capelseplein Gelijkvloerse T-

kruising; maximum 

snelheid blijft 70 

km/h tussen Van 

Beethovenlaan en 

de Capelseplein 

T-kruising 2x1 

met ongelijk-

vloerse verbin-

ding Algeraweg 

→ AvR-weg én 

fietstunnel; maxi-

mum snelheid 

naar 50 km/h tus-

sen Van Beetho-

venlaan en de 

Capelseplein 

T-kruising 2x2 met 

fly-over Algeraweg 

→ AvR-weg en met 

fietstunnel, maxi-

mum snelheid naar 

50 km/h tussen 

Van Beethovenlaan 

en de Capelseplein 

T-kruising 2x2 met on-

derdoorgang Algera-

weg → AvR-weg en 

met fietstunnel, maxi-

mum snelheid naar 50 

km/h tussen Van 

Beethovenlaan en de 

Capelseplein 

Ketensedijk/  

Nijverheidstraat 

Optimalisatie van 

huidige aansluiting 

Krakeling oost: 

verbindingslus 

naar wisselstrook 

en ontkoppelde 

noord-zuid route 

Volledige ontkop-

peling van aanslui-

tingen, waardoor 

uitwisseling met Al-

geraweg niet meer 

mogelijk is 

Volledige ontkoppe-

ling van aansluitingen, 

waardoor uitwisseling 

met Algeraweg niet 

meer mogelijk is 

Grote Kruising Fietstunnel onder 

Industrieweg en 

extra opstel-capa-

citeit voor verkeer 

naar wisselstrook 

Extra opstel-ca-

paciteit voor ver-

keer naar wissel-

strook 

Grotere opstelca-

paciteit voor linksaf 

slaand verkeer 

(wisselstrook ver-

valt) 

Grotere opstelcapaci-

teit voor linksaf slaand 

verkeer (wisselstrook 

vervalt) 

Bron:  Beoordelingsfase MIRT-verkenning Algeracorridor. Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 

2022); bewerking BCI 

 

Elk van de alternatieven wordt bovendien ondersteund door een zogenoemd breed mobili-

teitspakket. De maatregelen in dit pakket komen overeen met de KTA Algeracorridor.  

 

Het Breed Mobiliteitspakket bestaat uit infrastructurele maatregelen voor de fiets, verbetering 

van OV-haltes en uit vraag beïnvloedende maatregelen. De fietsinfrastructuurmaatregelen 

staan in figuur 3.3 vermeld. De overige maatregelen in het Breed Mobiliteitspakket betreffen: 

• Verbetering van de informatievoorziening bij de OV-haltes in Krimpen en Krimpener-

waard (alternatieven 1A, 1B en 2A) 
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• Aanbod van deelfietsen en fietsparkeren bij de OV-haltes in Krimpen en Krimpener-

waard (alternatieven 1A, 1B en 2A) 

• Inzet van werkgeverbenadering om het reisgedrag te beïnvloeden (alle alternatie-

ven) 

• Communicatie ter stimulering fiets en OV (alle alternatieven) 

• Stimuleren fiets (alternatieven 1A en 1B) 

• Stimulering OV (alternatieven 1A en 1B) 

 

Deze maatregelen zijn ook opgenomen in de Korte Termijn Aanpak Algeracorridor en vormen 

daarmee in de MKBA óók onderdeel van het nulalternatief.  
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Hoofdstuk 4 Maatschappelijke kosten en 

baten 

4.1 Algemene uitgangspunten 

In een MKBA worden de maatschappelijke effecten van een project systematisch ingeschat 

en indien mogelijk in geld gewaardeerd. De bijlage bij dit rapport geeft een overzicht van de 

gehanteerde waarderingskengetallen per baat.  

 

Voor de MKBA is uitgegaan van de volgende fasering: 
 

• Planvorming, besluitvorming en projectvoorbereiding   tot 2026 

• Uitvoering van beoogde projectinvesteringen  2026 en 2027 (1A in 2026)24  

• In gebruik name projectalternatieven   2028 (1A in 2027) 

 

Voor het in geld waarderen van de maatschappelijke kosten en baten zijn de volgende uit-

gangspunten gehanteerd: 
 

• Het basisjaar van de MKBA is 2026, gelijk aan alle MKBA’s binnen de MIRT verkenning 

Oeververbindingen Regio Rotterdam.  

• De tijdshorizon van optredende effecten van projectalternatieven betreft 100 jaar na in-

gebruikname, 2028 t/m 2127.25 

• Alleen additionele welvaartseffecten, effecten van de projectalternatieven ten opzichte 

van het nulalternatief, worden in geld gewaardeerd. 

• Waarde in consumentenprijzen, inclusief kostprijsverhogende belastingen.26 

• De bedragen zijn weergegeven in, en berekend uitgaande van, prijspeil 1-1-2022. 

• Resultaten worden in contante waarde gepresenteerd in het basisjaar. 

• De gehanteerde reële discontovoet is standaard 2,25%. Voor investeringen in fysieke 

infrastructuur en het beheer en onderhoud daarvan is een verlaagde discontovoet van 

1,6% van toepassing. Voor bereikbaarheidsbaten en de daaraan gerelateerde indirecte 

effecten is uitgegaan van een discontovoet van 2,9%.27  

 

De verschillende projecteffecten treden doorgaans jaarlijks op. Het zichtjaar voor het weer-

geven van de effecten is het jaar 2040. Tenzij anders vermeld betreffen de weergegeven 

baten in dit hoofdstuk dan ook de waarde voor het peiljaar 2040, terwijl in hoofdstuk 5 de 

kosten en baten over de gehele tijdshorizon van 100 jaar worden gepresenteerd. 

 
24  Realisatietermijnen zijn ontleend aan Beoordelingsfase MIRT-verkenning Algeracorridor. Milieueffectrapport 

(MER) - Deelrapport techniek, realisatietermijn en onderhoud (Witteveen+Bos, 2022). 
25  Voor projectalternatief 1A is uitgegaan van 1 jaar voor de uitvoering en periode 2027 t/m 2127 voor de effecten.  
26  Bij de MKBA worden de kosten en baten altijd in dezelfde prijseenheid gewaardeerd. Uitgegaan is van de 

consumentenprijs, d.w.z. de marktprijs inclusief btw en andere kostprijsverhogende belastingen. 
27  Conform advies Werkgroep Discontovoet 2020 (Ministerie van Financiën, 2020). 
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4.2 MKBA effectenoverzicht 

In tabel 4.1 is een overzicht weergegeven van de kosten en baten die zijn opgenomen in de 

MKBA. 

 

Tabel 4.1 MKBA effectenoverzicht 

4.3 Kosten 
 

4.3.1 Investeringen Investeringskosten van de projectmaatregelen 

4.3.2 Beheer en onderhoud Meerjarige kosten voor onderhoud en beheer 

4.3.3 Tijdelijke infrastructuur Kosten tijdens de aanlegfase om de regio bereikbaar te houden 

4.3.4 Vermeden kosten Onderhoudskosten die wegvallen door uitvoering van het project 

4.4 Directe effecten 

4.4.1 Reistijd Reistijdwijzigingen door verbeterde doorstroming 

4.4.2 Reistijdbetrouwbaarheid Veranderende reistijdplanning door afname vertragingen 

4.4.3 Reiskosten Wijziging in variabele reiskosten bij ander verplaatsingspatroon 

4.4.4 Overige bereikbaarheidseffecten 
Bereikbaarheid hulpdiensten bij calamiteiten, effecten voor kruisend 

verkeer (scheepvaart) en bereikbaarheid tijdens aanlegfase 

4.5 Indirecte effecten 

4.5.1 Accijnzen Wijziging accijnsinkomsten bij ander verplaatsingspatroon 

4.5.2 Additionele indirecte effecten Doorwerking bereikbaarheidseffecten op andere markten 

4.6 Externe effecten 

4.6.1 Verkeersveiligheid Verandering in het aantal verkeersongevallen 

4.6.2 Externe veiligheid 
Verandering in de kans op ongevallen met gevaarlijke stoffen waar-

bij omwonenden of omliggend gebied worden getroffen 

4.6.3 Klimaat Uitstoot van broeikasgassen  

4.6.4 Luchtkwaliteit Uitstoot van schadelijke stoffen  

4.6.5 Geluid Geluidsbelasting door verkeer 

4.6.6 Natuur en Biodiversiteit Effect op natuurgebieden, beschermde diersoorten en bossen 

4.6.7 Landschap, Bodem en Water 
Impact op landschappelijke waarden, veranderingen in bodemkwa-

liteit en veiligheid bij hoogwater  

 

 

In de navolgende paragrafen worden deze kosten en batenposten één voor één toegelicht. 

Er wordt per onderdeel achtereenvolgens ingegaan op de methode, het projecteffect en tot 

slot de maatschappelijke baat (MKBA-beoordeling). 
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4.3 Kosten 

In een MKBA omvatten de kosten alle middelen die nodig zijn om de alternatieven te effectu-

eren en in stand te houden. Het gaat daarbij om de aanlegkosten, inpassingskosten en be-

heer- en onderhoudskosten (inclusief vervangingsinvesteringen) van de projectalternatieven 

ten opzichte van het nulalternatief. 

 

 

4.3.1 Investeringen 

De aanlegkosten van de alternatieven zijn geraamd volgens de Standaard Systematiek Kos-

tenramingen (SSK). In de SSK-raming zijn ook een risicoreserveringen opgenomen, die door 

middel van procentuele opslagen op de kostenposten zijn berekend. Deze risicoreserverin-

gen vormen een voorziening voor tegenslagen. Dit is bedrijfseconomisch uiteraard verant-

woord, maar op welvaartseconomische gronden mogen niet alle voorzieningen tot de kosten 

worden gerekend.28  

 

Tabel 4.2 Risico-opslagpercentage’s in de SSK-ramingen van alle projectalternatieven 

Opslag object gebonden risico op investeringskosten 20% 

Opslag object overstijgende risico op investeringskosten incl. object gebonden risico 10% 

Opslag object gebonden en object overstijgende risico op investeringskosten 32% 

Bron:  Kostenraming Algeracorridor (Witteveen+Bos 17 juni 2022); bewerking BCI  

 

In deze MKBA is de kostenraming gecorrigeerd voor de object overstijgende risico´s in de 

SSK-raming en voor de aanvullende risico’s in projectalternatieven 2A en 2B.29 Omdat in een 

MKBA de kosten en baten in consumentenprijzen worden gewaardeerd, zijn de totale inves-

teringskosten in de volgende tabel inclusief btw (eveneens ontleend aan de SSK-raming) 

vermeld. 

 

 
28  Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (CPB, 2013) 
29  Aanvullende risico’s betreffen het versterken van de Algerabrug en de fundering, het verplaatsen van een 

bediengebouw en kosten voor hinderbeperkende maatregelen. 
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Tabel 4.3 Investeringskosten (mln. euro, prijspeil 1-1-2022) per alternatief, exclusief object overstijgende risi-

coreservering en aanvullende risico´s 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Algemeen 1,4 1,4 1,2   - 

Capelseplein 9,9 19,2 29,1 31,0 

Grote Kruising 11,9 0,1 7,2 7,2 

IJsselmondselaan 4,3 0,5   -   - 

Ketensedijk 3,8 5,9 4,0 4,0 

Langzaam-verkeersbrug 29,4 29,4   -   - 

Algerabrug   -   - 50,8 69,3 

Btw 9,3 8,6  14,6  18,8  

TOTAAL incl. btw 69,9  65,0  107,0  130,4  

Noot:  Kostenraming exclusief eventuele kosten voor mitigerende en compenserende maatregelen 

Bron:  Kostenraming Algeracorridor (Witteveen+Bos 17 juni 2022) 

 

De langzaam-verkeersbrug vormt in de alternatieven 1A en 1B respectievelijk 49% en 52% 

van de totale investeringskosten. In de alternatieven 2A en 2B maakt het aanpassen of ver-

bouwen van de Algerabrug respectievelijk 55% en 62% van de totale investeringskosten uit. 

Het aanpassen van het Capelseplein betreft in alternatief 1A circa 16% van de totale inves-

teringskosten, terwijl dat in de andere alternatieven 28% tot 34% is. Daarentegen vormt de 

fietstunnel onder de Grote Kruising 20% van de totale investeringskosten in alternatief 1A, 

terwijl dit in alternatief 1B nagenoeg 0% is en in de alternatieven 2A en 2B varieert tussen 

6% en 8%. 

 

 

4.3.2 Beheer en onderhoud 

Met de Standaardsystematiek voor Kostenramingen kunnen ook ramingen gemaakt worden 

van de levensduurkosten, dat wil zeggen de kosten voor beheer en onderhoud en de vervan-

gingsinvesteringen. Omdat de levensduurkosten niet zijn opgenomen in de kostenraming, is 

in de MKBA verondersteld dat de jaarlijkse, additionele kosten voor beheer en onderhoud 

gemiddeld 1,5% van de investeringskosten bedragen. Dit is inclusief de vervangingsinveste-

ringen, die gedurende de zichtperiode van 100 jaar nodig zijn voor de projectalternatieven. 

 

 

4.3.3 Tijdelijke infrastructuur 

Volgens het MER is tijdens de aanleg van alternatief 2B een tijdelijke brug nodig om de Krim-

penerwaard bereikbaar te houden. Deze tijdelijke brug is in de kostenraming globaal geraamd 

op 60 tot 120 miljoen euro exclusief btw. Na toevoeging van de btw is in de MKBA de centrale 

waarde van de gestelde bandbreedte als kostenpost voor tijdelijke infrastructuur opgenomen. 
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4.3.4 Vermeden kosten 

Kosten die in het nulalternatief worden gemaakt en die vervallen door de aanleg van een 

projectalternatief, worden vermeden kosten genoemd. Zo is het denkbaar, dat bepaalde 

VRI´s niet meer nodig zijn of dat het wegdek op een nieuwe of aangepaste Algerabrug pas 

later vervangen behoeft te worden dan op het de huidige brug. Deze vermeden kosten mogen 

in een MKBA gesaldeerd worden met de kosten van het projectalternatief. 

 

Voor het vaststellen van eventuele vermeden kosten is een analyse nodig, in hoeverre on-

derhoudsintervallen en vervangingscycli van het nulalternatief kunnen verschuiven door rea-

lisatie van de onderdelen van een projectalternatief. Deze analyse noch een raming van de 

levensduurkosten in de SSK-raming is momenteel beschikbaar. Het is – gebaseerd op de 

SSK-raming van de bouwkosten – niet de verwachting, dat eventuele vermeden kosten de 

totale kosten van de projectalternatieven substantieel zullen doen verminderen. Indien de 

vermeden kosten toch substantieel zijn, dan dient volgens de MKBA leidraad het nulalterna-

tief herdefinieerd te worden en/of dient een extra projectalternatief onderzocht te worden. 

 

 

4.4 Directe effecten  

Ter ontlasting van de Algerabrug wordt in de alternatieven 1A en 1B een langzaam-verkeers-

brug tussen de centra van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel gerealiseerd, 

waarmee een modal shift van de auto naar de fiets wordt beoogd. In de alternatieven 2A en 

2B wordt de capaciteit van de Algerabrug vergroot. Ook in de alternatieven 2A en 2B kan 

sprake zijn van een modal shift, bijvoorbeeld door het ontmoedigen van korte autoritten.  

 

In alle projectalternatieven vinden maatregelen op de Algeracorridor plaats. Hierbij wordt in 

alternatief 1A voornamelijk ingezet op het faciliteren van het fietsverkeer. In alternatief 1B 

wordt door het aanpassen van de kruispunten de bestaande wegcapaciteit op de Algeracor-

ridor zo goed mogelijk benut en waar nodig wordt het fietsverkeer omgeleid. In alternatief 2A 

krijgt de Algerabrug een 4x1 wegprofiel, terwijl in alternatief 2b de Algerabrug bestaat uit een 

volledige 2x2 rijbaan. In deze alternatieven wordt de capaciteit van de omliggende wegvak-

ken en kruispunten vergroot en/of aangepast aan het nieuwe wegprofiel van de Algerabrug. 

 

De maatregelen van de projectalternatieven kunnen per vervoerwijze tot een toe- of afname 

van het verkeer leiden ten opzichte van het nulalternatief. Tevens kunnen reizigers kiezen 

voor een andere route, bijvoorbeeld de hoofdroute in plaats van sluiproutes of (in de alterna-

tieven 1A en 1B) de langzaam-verkeersbrug in plaats van de Algerabrug. 
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Figuur 4.1 Verschil aantal reizigers t.o.v. Nulalternatief op een werkdag in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 

Noot: Gehele studiegebied betreft sommatie van verkeer van, naar en in Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel 

en Krimpenerwaard minus het verkeer tussen Capelle en Krimpen/Krimpenerwaard ter correctie van dub-

beltellingen. Aantal autoreizigers gebaseerd op gemiddeld 1,3 mensen per auto.  

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI 

 

Tussen Krimpen/Krimpenerwaard en Capelle/Rotterdam is in alle projectalternatieven het 

aantal reizigers per auto kleiner dan in het nulalternatief. Het aantal reizigers per auto in het 

gehele studiegebied neemt echter in de alternatieven 2A en 2B niet af ten opzichte van het 

nulalternatief. Het aantal OV-reizigers verschilt weinig tussen de projectalternatieven en het 

nulalternatief. 

 

Het aantal fietsers op een gemiddelde werkdag is in de alternatieven 1A en 1B aanzienlijk 

groter dan in het nulalternatief. Ondanks de inzet op het fietsverkeer is het aantal fietsritten 

in alternatief 1A kleiner is dan in alternatief 1B. Opvallend is ook dat in alternatief 1A de 

toename van het aantal fietsritten tussen Krimpen/Krimpenerwaard en Rotterdam/Capelle 

groter is dan in het gehele studiegebied. Ondanks weinig fietsstimulerende maatregelen is 

ook in de alternatieven 2A en 2B sprake van een toename van het aantal fietsers ten opzichte 

van het nulalternatief. 

 

In de projectalternatieven worden verschillende maatregelen genomen om de doorstroming 

op de Algeracorridor te verbeteren. Dit heeft een direct effect op de reistijden, de betrouw-

baarheid van de reistijden en de reiskosten van reizigers en vervoerders. De geldwaardering 

daarvan vormen (positieve of negatieve) baten voor de welvaart van Nederland. Reizigers 

kunnen door de maatregelen besluiten om van route te veranderen, een andere vervoerwijze 

te kiezen of een reis te maken, die in het nulalternatief niet gemaakt wordt. Bij een ‘modal 

shift’ of ‘nieuw verkeer’ wordt van de effecten de ‘rule of half’ toegepast in de MKBA.30 

 
30  Bij een modal shift van auto naar openbaar vervoer of fiets is sprake van nieuw verkeer voor het openbaar 

vervoer respectievelijk de fiets; zie Werkwijzer MKBA bij MIRT-verkenningen, p.35 (RWS, 2018). 
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4.4.1 Reistijd 

De projectalternatieven zijn erop gericht de knelpunten voor het auto- en vrachtverkeer, het 

openbaar vervoer en het fietsverkeer op te lossen, die in de probleemanalyse zijn geïdentifi-

ceerd. Voor het verkeer dat hierdoor een minder lange reistijd dan in het nulalternatief onder-

vindt spreken we van ‘reistijdwinst’. De reistijdberekeningen in deze MKBA zijn gebaseerd op 

verkeersramingen van het verkeersmodel V-MRDH en microsimulaties met een dynamisch 

verkeersmodel, die zijn uitgevoerd in het MER.31  

 

Auto- en vrachtverkeer 

Uit figuur 4.1 blijkt dat per saldo een verschuiving naar voornamelijk het fietsverkeer plaats-

vindt in het studiegebied. Het effect op de reistijden van het auto- en vrachtverkeer betreft 

daarom uitsluitend ‘bestaand verkeer’, waarop de ‘rule of half’ niet van toepassing is. Reistij-

den buiten het studiegebied zullen niet veranderen door de maatregelen in de projectalterna-

tieven. 

 

De reistijdwinst voor het auto- en vrachtverkeer is berekend als het verschil in gemiddelde 

reistijd per deeltraject van de Algeracorridor ten opzichte van het nulalternatief vermenigvul-

digd met de verkeersintensiteit op de deeltrajecten van de Algeracorridor in het projectalter-

natief. De doorstromingsmaatregelen op de Algeracorridor zorgen er ook voor dat een deel 

van het sluipverkeer in het nulalternatief (weer) gebruik maakt van de hoofdroute in het pro-

jectalternatief, want in het nulalternatief zullen de reistijden via de sluiproutes gemiddeld ge-

nomen even lang zijn als via de hoofdroute. Voor het verkeer dat in de projectalternatieven 

van de sluiproutes gebruik blijft maken, wordt geen reistijdwinst verwacht. 32 

 
31  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022). 
32  Zie het MER-deelrapport Mobiliteit voor nadere details omtrent gemiddelde reistijden per deeltraject en ver-

schillen tussen de hoofdrijbaan en de wisselstrook over de Algerabrug en omtrent verkeersintensiteiten via de 

hoofdroute en de sluiproutes. 
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Figuur 4.2 Gemiddelde reistijd (mm:ss) auto- en vrachtverkeer tussen Kralingseplein en Carpe Diem in Nulalter-

natief en projectalternatieven tijdens spitsperioden in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI  

 

Uit de verkeersberekeningen in het MER blijkt dat de ‘free flow time’, ofwel de optimale reis-

tijd, tussen Rotterdam en Krimpenerwaard (Kralingseplein – Grote Kruising – Carpe Diem) in 

beide richtingen niet of nauwelijks verschilt tussen de projectalternatieven en het nulalterna-

tief. Op basis hiervan wordt verwacht dat het wegverkeer uitsluitend tijdens spitsperioden 

reistijdwinst zal boeken en dat de rest van de werkdag en in het weekend de reistijd in de 

projectalternatieven niet verschilt van het nulalternatief.  

 

Tabel 4.4 Reistijdwinst (uren) per werkdag in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) t.o.v. Nulalternatief 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A en 2B 

 
Personen-

auto’s 

Vracht- 

auto’s 

Personen-

auto’s 

Vracht- 

auto’s 

Personen-

auto’s 

Vracht- 

auto’s 

Ochtendspits -161 -30 +139 +29 +594 +88 

Avondspits +290 +47 +371 +51 +419 +54 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI  

 

Openbaar vervoer 

De modal shift naar openbaar vervoer is bij elk van de projectalternatieven zeer beperkt (zie 

figuur 4.1). Reistijdwinsten in het openbaar vervoer betreffen derhalve hoofdzakelijk bestaand 

verkeer. Uit de verkeersberekeningen blijkt bovendien dat in 2040 het aantal busritten in de 

spitsperioden niet verschilt tussen de projectalternatieven en het nulalternatief.  
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Figuur 4.3 Gemiddelde reistijd (mm:ss) bussen tussen Capelsebrug en Grote Kruising in Nulalternatief en pro-

jectalternatieven tijdens spitsperioden in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI  

 

Voor de raming van de reistijdwinst is verondersteld dat zowel in de projectalternatieven als 

in het nulalternatief de bussen tijdens de spitsperioden met gemiddeld 40 personen bezet zijn 

in 2040.  

 

Tabel 4.5 Reistijdwinst (reizigersuren) openbaar vervoer per werkdag in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

t.o.v. Nulalternatief 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Ochtendspits +30 +61 +141 +141 

Avondspits +86 +78 +141 +141 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI  

 

Fiets 

Uit figuur 4.1 blijkt dat in de projectalternatieven sprake is van een modal shift richting fiets-

gebruik (waaronder e-bikes, bromfietsen, deelscooters e.d.) tussen Kapelle/Krimpenerwaard 

en Capelle/Rotterdam. Bovendien zullen de fietsers in de projectalternatieven ritten maken, 

die in het nulalternatief niet plaatsvinden. 
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Tabel 4.6 Etmaalintensiteiten fiets in 2040, scenario Stedelijke Referentie 2040H 

 Nulalternatief 1A 1B 2A en 2B 

Oeververbindingen 

Algerabrug 9.800 7.000 7.100 10.000 

Langzaam-verkeersbrug  5.800 5.800  

Nieuwe fietstunnels in projectalternatieven 

Grote Kruising 500 600   

Capelseplein 4.500 4.100 4.200 4.800 

IJsselmondselaan 1.100 1.100   

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022) 

 

Door de aanleg van de langzaam-verkeersbrug neemt in alternatief 1A en alternatief 1B de 

reistijd per fiets tussen Krimpen Centrum en Capelle Centrum met bijna 11 minuten af. Hier-

door zullen in 2040 per dag respectievelijk 2.800 (alternatief 1A) en 2.700 (alternatief 1B) 

fietsers de langzaam-verkeersbrug in plaats van de Algerabrug nemen. De langzaam-ver-

keersbrug trekt daarnaast fietsverkeer aan – respectievelijk 3.000 (alternatief 1A) en 3.100 

(alternatief 1B) fietsritten per dag in 2040 – waarvoor gemiddeld de reistijd met bijna 5½ mi-

nuut is afgenomen. In alle alternatieven zal het fietsverkeer dat in gebruik blijft maken van de 

Algerabrug geen reistijdwinst behalen. 

 

Figuur 4.4 Verschil reistijden voor langzaam verkeer via oeververbindingen 

Route over Algerabrug 

Reistijd fiets: 19,88 min 

Route over langzaam-verkeersbrug 

Reistijd fiets: 9,11 min 

  

Bron:  Witteveen+Bos 

 

Afgezien van de langzaam-verkeersbrug neemt door opwaarderingen van fietsroutes en on-

gelijkvloerse kruisingen de reistijd per fiets tussen het studiegebied en Rotterdam met nog 

eens 2 minuten af.33 Deze afname van de reistijd is in de MKBA toegewezen aan het fiets-

verkeer door de fietstunnel onder de IJsselmondselaan en aan het nieuwe fietsverkeer onder 

de Grote Kruising in alternatief 1A. Vanwege de betere bereikbaarheid van de metrostations 

Slotlaan en Capelle Centrum via de langzaam-verkeersbrug (in alternatief 1A en alternatief 

1B) en/of vanwege de sluiting van de fietsoversteek bij de IJsselmondselaan (in alternatieven 

1B, 2A en 2B) zal het fietsverkeer door de fietstunnel onder het Capelseplein geen 

 
33  Rapportage verkenning Algeracorridor (Witteveen+Bos, 2021). 
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reistijdwinst behalen. Ondanks de aanleg van fietstunnels onder de IJsselmondselaan en de 

Grote Kruising in alternatief 1A neemt het aantal fietsers op deze locaties niet of nauwelijks 

toe ten opzichte van het nulalternatief. 

 

Tabel 4.7 Reistijdwinst (uren) fietsverkeer per etmaal in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) t.o.v. Nulalternatief 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Bestaand verkeer +539 +485 0 0 

Nieuw verkeer (w.o. modal shift) +271 +278 0 0 

Bron:  Witteveen+Bos (2022); bewerking BCI, halveringsregel toegepast op nieuw verkeer  

 

 

MKBA baat 

De reistijdwinst per (werk)dag in de projectalternatieven is voor alle vervoerwijzen omgere-

kend naar een jaarcijfer. Met behulp van standaard waarderingskengetallen is de reistijdwinst 

in uren vertaald naar in euro’s uitgedrukte maatschappelijke baten. Waar sprake is van een 

modal shift, is de ‘rule of half’ toegepast. 

 

Reistijden worden verschillend gewaardeerd in het personen- en vrachtverkeer. Binnen het 

personenverkeer verschillen de waarderingen bovendien in het woon-werk verkeer, zakelijk 

verkeer en verkeer met andere reismotieven. Per motief is de reistijdwaardering van passa-

giers in personenauto’s en bussen lager dan van autobestuurders, terwijl de reistijdwaarde-

ring van fietsers gelijk is aan die van autobestuurders. Door voor het personenauto- en bus-

verkeer rekening te houden met de motiefverdeling en de bezettingsgraad tijdens de ochtend- 

en avondspits en voor het fietsverkeer met de motiefverdeling gedurende het etmaal zijn 

reistijdwaarderingen per uur per vervoerwijze bepaald (zie bijlage). Het vrachtverkeer heeft 

een eigen reistijdwaardering per uur. 

 

Tabel 4.8 Reistijdbaten (mln. euro) in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 Bestaand verkeer Modal shift en nieuw verkeer 

 1A 1B 2A 2B 1A 1B 2A 2B 

Personenauto’s 0,48  1,68 3,24 3,24     

Vrachtauto’s 0,23 1,05 1,88 1,88     

Openbaar vervoer 0,24 0,30 0,60 0,60     

Fietsverkeer 1,81 1,63 0 0 0,91 0,93   

Noot: prijspeil 1-1-2022, discontovoet 2,9%; ‘rule of half’ toegepast op modal shift en nieuw verkeer 

 

In de MKBA is aangenomen dat de behaalde reistijdwinsten uitsluitend inwoners van Neder-

land betreffen en derhalve volledig kunnen worden meegenomen als maatschappelijke ba-

ten. 
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4.4.2 Reistijdbetrouwbaarheid 

Door de geïdentificeerde knelpunten op te lossen neemt de filevorming en het aantal inciden-

ten op de Algeracorridor af. Voor de reizigers en vervoerders neemt de voorspelbaarheid van 

de reistijd toe, waardoor zij minder onverwacht reistijdverlies hebben en minder tijdsmarge 

behoeven in te bouwen om het risico van te laat komen te voorkomen. Indien de kortere 

reistijd in de projectalternatieven ook betrouwbaarder is geworden, is sprake van een maat-

schappelijke baat. 

 

Auto- en vrachtverkeer 

Betrouwbaarheid gaat over de mate waarin de reistijd zeker is. De waardering van betrouw-

baarheid geeft de maatschappelijke baat van het verkleinen van de spreiding (standaardde-

viatie) van de reistijd. In het microsimulatiemodel voor de raming van de gemiddelde reistijden 

per deeltraject van de Algeracorridor is de spreiding van de reistijden niet bepaald. Indien 

informatie over de effecten op de betrouwbaarheid van reistijden ontbreekt, kan voor het be-

rekenen van de betrouwbaarheidswinsten in een MKBA gebruik worden gemaakt van een 

opslag van 25% op de reistijdbaten tijdens de spitsperioden. De opslag mag alleen worden 

toegepast op de reistijdwinsten voor het wegverkeer.34 

 

Openbaar vervoer 

Een grotere betrouwbaarheid van het openbaar vervoer betekent eveneens dat reizigers min-

der onverwacht reistijdverlies hebben en minder tijdsmarge hoeven in te bouwen om het risico 

op het missen van aansluitingen te verkleinen. In tegenstelling tot het auto- en vrachtverkeer 

is in het MER wel een raming van de betrouwbaarheid van het busverkeer op de Algeracor-

ridor gemaakt, waarvoor per alternatief en het nulalternatief van de reistijd de mediane 

waarde en het 85-percentiel zijn bepaald. Het verschil tussen de mediane waarde en het 85-

percentiel is een maat voor de spreiding van de reistijden (ofschoon 1½ tot 2 keer groter dan 

de standaarddeviatie). 

 

In het MER is per projectalternatief de spreiding van de reistijden op het bustraject tussen 

Capelsebrug en de Grote Kruising bepaald. Vergelijking met de spreiding in het nulalternatief 

geeft een maat voor de betrouwbaarheidswinsten van het busverkeer in de projectalternatie-

ven uitgedrukt in uren.35 

 

Tabel 4.9 Betrouwbaarheidswinsten (uren) busverkeer (OV) per werkdag in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

t.o.v. Nulalternatief 

 1A 1B 2AB 

Ochtendspits -20 +18 +44 

Avondspits +5 +16 +27 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI  

 

 
34  De maatschappelijke waarde van kortere en betrouwbaardere reistijden (KiM, 2013). 
35  De afname van de betrouwbaarheid in alternatief 1A ligt in de statistische marge van het dynamisch model en 

is waarschijnlijk te verbeteren met een optimalisatie van de regeling op het Capelseplein; MER-deelrapport 

Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022). 
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Fiets 

In het algemeen zal de variatie in de reistijden voor het fietsverkeer over de oeververbindin-

gen vooral samenhangen met de brugopeningen. Het aantal brugopeningen van de Al-

gerabrug en de Langzaam-verkeersbrug zal naar verwachting niet verschillen. Ook de onge-

lijkvloerse kruisingen (in alternatief 1A) zullen de betrouwbaarheid van de reistijd per fiets 

verhogen, maar de fietsintensiteiten op de deze kruispunten zijn gering. Hierdoor zal de be-

trouwbaarheid van de reistijd per fiets niet of nauwelijks verschillen tussen de projectalterna-

tieven en het nulalternatief. De betrouwbaarheidswinsten van de projectalternatieven zijn dus 

voor de fiets op nul gesteld. 

 

 

MKBA baat 

De betrouwbaarheidsbaten van het auto- en vrachtverkeer zijn berekend door de reistijdbaten 

per projectalternatief te vermenigvuldigen met 25%. De betrouwbaarheidswinsten van het 

busverkeer zijn vermenigvuldigd met de waarderingskengetallen voor de reistijdbetrouwheid 

(zie bijlage). Er zijn geen betrouwbaarheidswinsten voor het fietsverkeer. De geldwaardering 

van de toegenomen reistijdbetrouwbaarheid heeft per vervoerwijze uitsluitend betrekking op 

bestaand verkeer.  

 

Tabel 4.10 Betrouwbaarheidsbaten (mln. euro) per projectalternatief in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 1A 1B 2B 2B 

Personenauto’s 0,12 0,42 0,81 0,81 

Vrachtauto’s 0,06 0,26 0,47 0,47 

Openbaar vervoer -0,02 0,04 0,10 0,10 

Noot: prijspeil 1-1-2022, discontovoet 2,9%  

 

 

4.4.3 Reiskosten 

De verschillende projectalternatieven hebben ook effect op variabele reiskosten, zoals brand-

stofgebruik en slijtage. Deze variabele reiskosten hangen nauw samen met het gekozen ver-

voermiddel, de afgelegde afstand en snelheid van verplaatsingen. De reiskosten zijn bepaald 

op basis van de totale verkeersprestatie binnen en buiten het projectgebied.  

 

Auto- en vrachtverkeer 

In elk van de alternatieven is het aantal voertuigkilometers kleiner dan in het nulalternatief. 

Ten opzichte van het nulalternatief is in alternatief 1A de afname van het totale wegverkeer 

het grootst, in alternatief 1B de afname van het wegverkeer binnen het studiegebied het 

grootst en in de alternatieven 2A en 2B de afname van het vrachtverkeer het grootst.  
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Figuur 4.5 Verkeersprestatie (mln. voertuigkm) projectalternatieven t.o.v. nulalternatief in 2040 (Stedelijke Refe-

rentie 2040H) 

 

Bron:  Panteia, geciteerd in MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos 2022); bewerking BCI  

 

Openbaar vervoer 

Uit figuur 4.1 bleek al dat het aantal OV-reizigers in de projectalternatieven weinig verschilt 

van het nulalternatief. Volgens de analyse van de reistijden (4.4.1) bleek bovendien dat tij-

dens spitsperioden het aantal busritten in de projectalternatieven niet verschilt van het nulal-

ternatief. Het beeld wordt bevestigd door de etmaalintensiteiten van het busverkeer over de 

Algerabrug, die in de alternatieven 2A en 2B niet verschillen van het nulalternatief en in de 

alternatieven 1A en 1B volgens het MER niet significant verschillen van het nulalternatief.36 

 

Tabel 4.11 Etmaalintensiteiten bussen (OV) in 2040, scenario Stedelijke Referentie 2040H 

 Nulalternatief 1A 1B 2A 2B 

Algerabrug 15.700 15.300 15.300 15.700 15.700 

Noot: Etmaalintensiteiten van alternatieven 1A en 1B verschillen niet significant van nulalternatief. 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022) 

 

Gelet op de zeer geringe verschillen tussen de projectalternatieven en het nulalternatief is in 

de MKBA afgezien van een raming van de verandering van de reiskosten voor de reizigers. 

Om deze reden is ook het saldo van de exploitatiekosten en exploitatieopbrengsten voor de 

OV-bedrijven niet meegenomen in paragraaf 4.3. 

 

Fiets 

De modal shift van auto naar fiets is substantieel in de projectalternatieven (zie figuur 4.1). 

Automobilisten besparen daardoor op hun reiskosten, maar aan het fietsgebruik zijn ook kos-

ten (aanschaf, onderhoud, reparatie) verbonden.  

 

 
36  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022) 
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Figuur 4.6 Fietskilometers (mln.) binnen en buiten studiegebied tezamen in projectalternatieven t.o.v. Nulalter-

natief in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 

Bron:  Panteia, geciteerd in MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos 2022); bewerking BCI  

 

 

MKBA baat 

De verschillen in voertuig- en fietskilometers tussen de projectalternatieven en het nulalter-

natief zijn in de MKBA gewaardeerd met vaste reiskosten per gereden kilometer (zie bijlage). 

Er is spraken van minder auto- en vrachtverkeer (positieve baat in reiskosten) en meer fiets-

verkeer (negatieve baat in reiskosten). Omdat sprake is van een modal shift van auto naar 

fiets en van nieuw fietsverkeer, is de ‘rule of half’ toegepast op de reiskostenbaten.  

 

Tabel 4.12 Reiskostenbaten (mln. euro) in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 1A 1B 2A 2B 

Auto- en vrachtverkeer 0,90 0,77 0,54 0,54 

Fietsverkeer -0,13 -0,14 -0,04 -0,04 

Totaal  0,77 0,62 0,50 0,50 

Noot: prijspeil 1-1-2022, discontovoet 2,9%; rule of half’ toegepast 

 

De beperkte modal shift ten gunste of ten koste van het ov is niet gewaardeerd in deze MKBA. 

Bij het ov staat tegenover een beperkte af- of toename van de reiskosten voor de reizigers 

ook een af- of toename van inkomsten voor de ov-maatschappijen, zonder een omvangrijke 

toe- of afname in kosten. 
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4.4.4 Overige bereikbaarheidseffecten 

Naast reistijden, reistijdbetrouwbaarheid en voertuigkilometers (reiskosten) zijn in het MER-

rapport nog enkele additionele bereikbaarheidseffecten kwalitatief beoordeeld: 

• Bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten 

• Effecten voor de scheepvaart 

• Bereikbaarheidseffecten tijdens de aanlegfase 

 

De bereikbaarheid bij calamiteiten is per alternatief verschillend beoordeeld: 

• In alternatief 1A is sprake van lichte positieve effecten op enkele locaties (waaronder de 

Algerabrug) en lichte negatieve effecten op andere locaties (waaronder de vormgeving 

van het Capelseplein). 

• In alternatief 1B is sprake van lichte positieve effecten op enkele locaties en grotere ne-

gatieve effecten op andere locaties (met name Afsluiting Ketensedijk en afwikkeling Al-

geraweg). 

• In alternatief 2A is sprake van positieve effecten op enkele locaties (met name Algeraweg) 

en negatieve effecten op andere locaties (met name  Algerabrug). 

• In alternatief 2B is sprake van negatieve effecten op enkele locaties (m.n. afsluiten Ke-

tensedijk) en grotere positieve effecten op andere locaties (met name Algerabrug en Al-

geraweg). 

 

De effecten van de realisatie van de alternatieven voor de scheepvaart zijn kwalitatief beoor-

deeld op de aspecten doorvaartbreedte, wachttijden en zichtlijnen voor de schipper: 

• De langzaam-verkeersbrug in alternatief 1A en in alternatief 1B heeft negatieve effecten 

op de doorvaartbreedte en de wachttijd voor de scheepvaart. Daarnaast beperken extra 

pijlers in het water de zichtlijnen voor de schipper. 

• Alternatieven 2a en 2b hebben geen significante effecten voor de scheepvaart.  

 

Tijdens de aanlegfase van de alternatieven wordt de volgende hinder voor het verkeer ver-

wacht: 

• Lichte hinder door de aanleg van fietstunnels (alternatief 1A) 

• Lichte hinder door de werkzaamheden aan het Capelseplein (alternatief 1B) 

• Sterke hinder tijdens de aanlegfase van de Algerabrug en aanpassing van de Ketensedijk 

(alternatief 2A en 2B). 

 

 

MKBA baat 

In de tabel is de MKBA beoordeling van de overige bereikbaarheidsbaten samenvattend 

weergegeven.  
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Tabel 4.13 Overige bereikbaarheidsbaten projectalternatieven t.o.v. Nulalternatief 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Gevolgen bij calamiteiten 0 - 0 + 

Effecten voor de scheepvaart - - 0 0 

Verkeershinder aanlegfase - - -- -- 

Bron:  MER-deelrapport Mobiliteit (Witteveen+Bos, 2022) 

 

 

4.5 Indirecte effecten 

4.5.1 Accijnzen 

In de projectalternatieven rijden auto’s en vrachtauto’s minder kilometers, waardoor het 

brandstofverbruik lager is dan in het nulalternatief. Bovendien is de doorstroming op de Al-

geracorridor verbeterd en vindt er minder sluipverkeer door woonwijken plaats, wat eveneens 

met een lager brandstofverbruik gepaard gaat.  

 

Een lager brandstofverbruik betekent ook lagere accijnsinkomsten voor de rijksoverheid en 

dat vormt een negatieve baat in de MKBA. Het brandstofverbruik is echter niet geraamd in 

het MER. De accijnsinkomsten zijn daarom (net als de reiskosten) bepaald op basis van het 

aantal voertuigkilometers.  

 

Tabel 4.14 Baten accijnsinkomsten (mln. euro) in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) 

 1A 1B 2A 2B 

Personenautoverkeer -0,37 -0,32 -0,20 -0,20 

Vrachtverkeer -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 

Totaal wegverkeer -0,41 -0,35 -0,25 -0,25 

Noot: prijspeil 1-1-2022, discontovoet 2,9% 

 

 

4.5.2 Additionele indirecte effecten 

De projectalternatieven leiden tot een verbeterde doorstroming en daarmee kortere en be-

trouwbaardere reistijden. Als gevolg van deze verbeterde bereikbaarheid neemt de dichtheid 

van het stedelijk gebied toe en worden binnen de metropoolregio Rotterdam–Den Haag in-

teracties eenvoudiger en aantrekkelijker. Dit draagt bij aan de kansen voor mensen (een van 

de hoofddoelstellingen van de MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam), een 

hogere productiviteit voor werknemers en bedrijven en aan kennisspillovers. Het voordeel 

van de kortere en betrouwbaardere reistijd kan op die manier doorwerken op de regionale 

arbeidsmarkt en op markten voor producten en diensten.  
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Het is niet eenvoudig deze voordelen van een verbeterde bereikbaarheid te kwantificeren 

noch ze te scheiden van eventuele andere indirecte effecten. Het werken met een opslagper-

centage op de reistijd- en betrouwbaarheidswinsten is de meest eenvoudige en gebruikelijke 

benadering om de additionele indirecte effecten van infrastructuurmaatregelen te kwantifice-

ren. Bij Nederlandse infrastructuurprojecten wordt hiervoor standaard een opslag van 0% tot 

30% gehanteerd, waarbij in MKBA’s meestal het midden van de bandbreedte wordt toege-

past.37  

 

Er zijn voor de Algeracorridor geen buitengewone redenen om af te wijken van de midden-

waarde voor het opslagpercentage. Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel zijn sterk ver-

stedelijkte gemeenten, terwijl Krimpenerwaard weinig stedelijk en Rotterdam zeer sterk ste-

delijk zijn.38 Daarom is in deze MKBA is eveneens uitgegaan van additionele indirecte effec-

ten ter grootte van 15% van de reistijd- en betrouwbaarheidsbaten. In de gevoeligheidsana-

lyse (hoofdstuk 5) is de impact van de onderkant (0%) en bovenkant (30%) van de band-

breedte voor de additionele indirecte effecten onderzocht. 

 

Tabel 4.15 Baten uit additionele indirecte effecten (mln. euro) over gehele zichtperiode (Stedelijke Referentie 

2040H) 

 1A 1B 2A 2B 

Additionele indirecte effecten +29 +49 +60 +60 

Noot: prijspeil 1-1-2022, discontovoet 2,9% 

 

 

4.6 Externe effecten 

4.6.1 Verkeersveiligheid 

Een toe- of afname van verkeer kan leiden tot een verandering in het aantal ongevallen. De 

verschillende projectalternatieven kennen echter een beperkt verschil in verkeersprestatie. In 

de verschillende projectalternatieven worden sommige kruisingen anders ingericht of worden 

verkeersstromen gescheiden, waardoor de kans op verkeersongelukken afneemt. Ook heeft 

de verdeling van het verkeer over veiliger- en onveiliger ingerichte routes binnen het gebied 

invloed op de verkeersveiligheid. Daardoor kunnen binnen een alternatief positieve en nega-

tieve verkeersveiligheidseffecten optreden. De effecten zijn kwalitatief beoordeeld in het 

MER. 

 

 
37  Agglomeratie-effecten in MKBA: de stand van zaken (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2022) 
38  Zie voor statistische gegevens omtrent adressendichtheid CBS, Gebieden in Nederland 2022: https://open-

data.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85067NED/table 
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Tabel 4.16 Beoordeling verkeersveiligheidseffecten t.o.v. Nulalternatief 

 1A 1B 2A 2B 

Effectbeoordeling o.b.v. verkeersprestatie en verdeling intensiteiten 

over het netwerk  
0 0 0 0 

Effectbeoordeling o.b.v. risicovolle elementen in het wegontwerp  0 0 -- + 

Bron:  Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

Bij alternatief 1a en 1b blijven de risico’s in aantal en ernst per saldo ongeveer gelijk, waar-

door deze alternatieven neutraal scoren. Bij alternatief 2a neemt tussen de Algerabrug en de 

Grote Kruising het verkeersveiligheidsrisico dusdanig toe, waardoor de score per saldo ne-

gatief is.39 Bij alternatief 2b is per saldo een verbetering te zien in aantal en ernst van de 

verkeersveiligheidsrisico’s. 

 

 

4.6.2 Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de kans op ongevallen met gevaarlijke stoffen waarbij omwo-

nenden of omliggend gebied worden getroffen. In de verschillende projectalternatieven wor-

den kruisingen beter ingericht of verkeersstromen zelfs gescheiden, waardoor de kans op 

verkeersongelukken afneemt. De gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn afhan-

kelijk van de plaats van het ongeval; in een dichtbebouwde omgeving zullen deze veel groter 

zijn dan in een onbebouwde omgeving. De routes voor gevaarlijke stoffen en mate van be-

bouwing in het nul- en de projectalternatieven kennen echter geen of beperkte verschillen. 
 

In het nulalternatief is geen sprake van de overschrijding van de risiconormering conform het 

Besluit externe veiligheid transportroutes. De hoeveelheid transport van gevaarlijke stoffen 

verschilt niet bij de alternatieven ten opzichte van het nulalternatief.  

 

Tabel 4.17 Beoordeling effecten externe veiligheid t.o.v. Nulalternatief 

 1A 1B 2A 2B 

Grenswaarde plaatsgebonden risico en  

oriëntatiewaarde groepsrisico gevaarlijke stoffen 
0 0 0 0 

Bron:  Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

 

4.6.3 Klimaat 

Bij verplaatsingen van motorvoertuigen komen broeikasgassen vrij, die invloed hebben op 

het klimaat. In het MER zijn de klimaateffecten in 2040 geraamd door de verkeersprestatie te 

vermenigvuldigen met de CO2-emissiefactor per voertuigtype in 2022.40 De uitstoot van an-

dere broeikasemissies is niet geraamd. 

 

 
39  Milieueffectrapport (MER) - Deelrapport verkeersveiligheid (Witteveen+Bos, 2022) 
40  Emissiefactoren in MER - Deelrapport duurzaamheid en klimaat (Witteveen+Bos, 2022) zijn gebaseerd op 

milieubarometer.nl. 
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De CO2-emissiefactor is echter over de jaren niet constant. Doordat het wagenpark naar ver-

wachting steeds schoner wordt (o.a. minder dieselauto’s en meer elektrische auto’s, ten dele 

afgezwakt door een toenemend voertuiggewicht), neemt naar verwachting de uitstoot per 

voertuigkilometer over de tijd af. In de MKBA is daarom verondersteld dat de emissiefactor 

zich ontwikkelt conform het hoge WLO-scenario van CPB/PBL.41 

 

Naast mobiliteitseffecten verschilt de CO2-uitstoot van de projectalternatieven door het mate-

riaalgebruik in de aanlegfase van het nulalternatief.42  

 

Tabel 4.18 CO2-uitstoot alternatieven (in ton CO2-equivalenten) t.o.v. Nulalternatief (Stedelijke Referentie 

2040H) 

 1A 1B 2A 2B 

Materiaalgebruik in aanlegfase +8.420 +6.956 +10.330 +11.811 

Mobiliteit in 2040 -1.001 -839 -757 -757 

Bron:  MER - Deelrapport duurzaamheid en klimaat (Witteveen+Bos, 2022); bewerking BCI o.b.v. ontwikkeling 

emissiefactor in WLO-Hoog (CPB/PBL) 

 

Het verschil in broeikasemissies is vertaald naar een maatschappelijke baat op basis van de 

zogenoemde efficiënte milieuprijzen per kilogram CO2-uitstoot.43  

 

Tabel 4.19 Klimaatbaten (mln. euro) projectalternatieven t.o.v. Nulalternatief 

 1A 1B 2A 2B 

Materiaalgebruik in aanlegfase -0,63 -0,48 -0,71 -0,81 

Mobiliteit in 2040 +0,15 +0,14 +0,12 +0,12 

Noot: Baten o.b.v. efficiënte milieuprijzen (prijspeil 1-1-2022); relatieve prijsstijging 3,5%, discontovoet 2,25%  

 

 

4.6.4 Luchtkwaliteit 

Bij verplaatsingen van motorvoertuigen komen ook voor de mens schadelijke stoffen vrij, die 

invloed hebben op de luchtkwaliteit. In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden opgenomen 

voor de concentratie van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht, waarvoor in Neder-

land stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) maatgevend zijn.44 De Wereldgezond-

heidsorganisatie (WHO) hanteert echter lagere advieswaarden. 

 

Tabel 4.20 Concentraties (jaargemiddelde μg/m³) stikstofdioxide en fijnstof in Nulalternatief 

 NO2 PM10 PM2,5 

 
41  In WLO-Hoog van CPB/PBL neemt de CO2-uitstoot per kilometer met 2,0% per jaar af tot 2030 en met 2,2% 

per jaar na 2030. 
42  De CO2-uitstoot van materiaalgebruik voor eventuele aanpassingen aan de onderbouw en fundering van de 

Algerabrug (bij alternatief 2A en 2B) zijn niet meegenomen, omdat dit aanvullende risico´s (zie 4.3.1) zijn. 
43  WLO-klimaatscenario’s en de waardering van CO2-uitstoot in MKBA's (CPB/PBL, 2016). 
44  Zie MER-deelrapport Luchtkwaliteit (Witteveen + Bos, 2022) voor een nadere toelichting. 
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2021 17,4 – 31,1 16,1 – 19,7 8,8 – 11,0 

2040 13,6 – 26,9 14,2 – 18,6 7,5 – 10,7 

Grenswaarde Wet milieubeheer 40 31,6 25 

Advieswaarde WHO 10 15 5 

Bron:  MER – Deelrapport Luchtkwaliteit (Witteveen + Bos, 2022) 

  

In het nulalternatief worden de wettelijke stikstofdioxide- en fijnstofnormen niet overschreden. 

De concentraties nemen bovendien af tussen 2021 en 2040. De advieswaarden van de WHO 

worden echter wel overschreden. 

 

Om de verschillen in luchtkwaliteit tussen het nulalternatief en de projectalternatieven te kun-

nen waarderen in de MKBA zijn in plaats van concentraties emissiehoeveeIheden (kg) nodig. 

In het MER is de hoeveelheid stikstof – stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) – geraamd 

ter bepaling van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in de projectalternatieven (zie 

paragraaf 4.6.6 van deze MKBA), maar de hoeveelheden fijnstof (PM10, PM2,5) ontbreken in 

het MER. De fijnstofemissies zijn daarom in de MKBA geschat op basis van de emissiefac-

toren van het RIVM: 1 kg NOx-emissies (op snelwegen en niet-snelwegen) gaat gepaard met 

0,101 kg fijnstof, grof (PM10) en 0,028 kg fijnstof (PM2,5). Zwavel (SO2) beïnvloedt eveneens 

de luchtkwaliteit, maar de gemiddelde concentraties zijn inmiddels zo laag, dat door het RIVM 

het optreden van ernstige smog vrijwel uitgesloten wordt. Hierdoor ontbreekt zwavel in het 

MER en is dit ook niet opgenomen in de MKBA. 

 

De stikstofemissies zijn modelmatig bepaald door Witteveen+Bos op basis van rijsnelheden, 

type motorvoertuigen, verkeersintensiteiten en zogenoemde stagnatiefactoren.45 Door emis-

siefactoren voor 2035 toe te passen op de verkeerssituatie in 2040 is in het MER enigszins 

rekening gehouden met een steeds schoner wordend wagenpark.46 In de MKBA is een con-

stant verschil in emissiehoeveelheden tussen het nulalternatief en de projectalternatieven 

verondersteld. Hiermee is gepoogd rekening te houden met zowel een schoner wordend wa-

genpark als toenemende verkeersintensiteiten in de loop der tijd. 

 

Het MER heeft de verschillen in emissies tussen de projectalternatieven en het nulalternatief 

berekend in een onderzoeksgebied, dat naar aanleiding van jurisprudentie van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State wat ruimer afgebakend is dan het projectge-

bied.47 Dit ruimere onderzoeksgebied is relevant voor de MKBA.48 

 

Tabel 4.21 Emissies door verkeer (ton) in 2040 (Stedelijke Referentie 2040H) t.o.v. Nulalternatief 

 1A 1B 2A 2B 

Stikstofoxiden (NOx) +3,8 +2,2 +2,4 +2,4 

Ammoniak (NH3) +1,4 +0,9 +1,1 +1,0 

 
45  Witteveen+Bos heeft hiervoor gebruik gemaakt van de AERIUS Calculator. 
46  Het jaar 2035 is het verst in de toekomst gelegen jaar, waarvoor door het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat emissiefactoren zijn vrijgegeven. 
47  Zie voor een referentie naar de jurisprudentie en de afbakening van het onderzoeksgebied het MER-deelrap-

port Uitgangspunten en resultaten stikstofdepositie (Witteveen + Bos, 2022). 
48  De emissies konden niet op basis van de verkeersprestatie opgehoogd worden naar geheel Nederland. 
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Fijnstof, grof (PM10) +0,4 +0,2 +0,2 +0,2 

Fijnstof (PM2,5) +0,1 +0,1 +0,1 +0,1 

Bron:  MER – Uitgangspunten en resultaten stikstofdepositie (Witteveen + Bos, 2022) 

 

Opvallend is dat ondanks de lagere verkeersprestaties in de projectalternatieven er sprake is 

van hogere stikstof- en fijnstofemissies ten opzichte van het nulalternatief. De toename van 

de emissies is het kleinst in alternatief 1B, dat ten opzichte van het nulalternatief de grootste 

afname van het aantal voertuigkilometers in het projectgebied kent. De onderlinge verschillen 

tussen de alternatieven hangen voornamelijk samen met verschillen in verkeersstromen ten 

zuiden van het Capelseplein en in de woonwijken van Capelle a/d IJssel.49   

 

Vanwege onzekerheden omtrent de uitvoeringswijze en het materiaalgebruik is in het MER 

geen berekening gemaakt van de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase. Deze stikstofdepo-

sitie tijdens de aanlegfase, is echter niet uit te sluiten. Op grond van de CO2-emissies tijdens 

de aanlegfase kan geconcludeerd worden, dat bij de aanleg van de alternatieven 2A en 2B 

een hogere stikstofdepositie te verwachten is dan in de alternatieven 1A en 1B. 

 

 

MKBA baat 

De aantasting van de luchtkwaliteit is vertaald naar een (negatieve) maatschappelijke baat 

op basis van de centrale waarden voor de milieuprijzen per kilogram uitstoot.  

 

Tabel 4.22 Baten luchtkwaliteit in 2040 (in mln. euro) 

 1A 1B 2A 2B 

Stikstof (NOx en NH3) -0,18 -0,10 -0,12 -0,11 

Fijnstof (PM10 en PM2,5) -0,08 -0,04 -0,05 -0,05 

Noot: Baten o.b.v. centrale waarde milieuprijzen, prijspeil 1-1-2022; relatieve prijsstijging 1%, discontovoet 2,25%  

 
 

4.6.5 Geluid 

Door veranderingen in verkeersstromen (modaliteiten, intensiteiten) die tussen de projectal-

ternatieven ontstaan, kan de geluidsbelasting op woningen langs (deel)trajecten veranderen. 

Het effect is gekwantificeerd door het verschil in het aantal woningen per hindercategorie 

tussen de projectalternatieven en het nulalternatief te bepalen. De verschillen in aantal wo-

ningen per hindercategorie zijn vertaald naar een maatschappelijke baat op basis van een 

standaard kengetal voor de maatschappelijke kosten van geluidshinder.  

 

Er zijn twee typen geluidseffecten: tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase en permanente 

effecten tijdens de gebruiksperiode van het alternatief. De permanente effecten treden op als 

 
49  Gedetailleerd kaartmateriaal is opgenomen in het MER-deelrapport Uitgangspunten en resultaten stikstofde-

positie (Witteveen + Bos, 2022). 



 

Buck Consultants International 44 

gevolg van ontwerpaanpassingen (verbredingwegvakken en aanpassing kruisingen) en wij-

zigingen van de verkeersintensiteit (toe- of afname). 

 

De tijdelijke geluidseffecten zijn tezamen met de trillinghinder tijdens de aanlegfase kwalitatief 

beoordeeld in het MER. De score voor de geluids- en trillinghinder betreft bij alternatief 1A de 

aanleg van de fietstunnels (IJsselmondselaan en Grote Kruising), bij alternatief 1B de werk-

zaamheden aan het Capelseplein en bij de alternatieven 2A en 2B de werkzaamheden aan 

het Capelseplein en de Ketensedijk/Algerabrug. 

 

Tabel 4.23 Geluids- en trillingseffecten tijdens de aanlegfase 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Beoordeling - - -- -- 

Bron:  Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

In het MER is van 18.204 woningen binnen het studiegebied de geluidsbelastingklasse in 

2022 en 2040 vastgesteld. Het totale aantal woningen verandert niet tussen 2022 en 2040, 

maar er vinden wel verschuivingen tussen de geluidsbelastingklassen plaats. In het nulalter-

natief stijgt tussen 2022 en 2040 het aantal woningen met een geluidsbelasting van 60 dB of 

meer, terwijl in de geluidsbelastingklassen onder 50 dB het aantal woningen is afgenomen. 

 

Figuur 4.7 Aantal woningen per geluidsbelastingklasse binnen studiegebied in nulalternatief 

 

Bron:  MER - Deelrapport geluid en trillingen (Witteveen+Bos, 2022), bewerking BCI 

 

In alle projectalternatieven is het aantal woningen in de geluidsbelastingklassen beneden 50 

dB hoger dan in het nulalternatief, waarbij het verschil bij alternatief 1A het kleinst is. Tussen 

55 en 65 decibel is in alle projectalternatieven sprake van een afname van het aantal huizen 

ten opzichte van het nulalternatief. Daarentegen is boven 65 decibel het aantal huizen met 

geluidhinder in alle projectalternatieven hoger dan in het nulalternatief, waarbij het verschil 

bij alternatief 1B het kleinst is.50  

 

 
50  Het MER vermeldt per alternatief op welke locaties de geluidsniveaus toe- of afnemen. 
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Figuur 4.8 Verschil in aantal woningen per geluidsbelastingklasse (2040) per projectalternatief t.o.v. Nulalterna-

tief  

 

Bron:  MER - Deelrapport geluid en trillingen (Witteveen+Bos, 2022), bewerking BCI 

 

 

MKBA baat 

De waarderingen (per decibel) voor geluidsoverlast en de gezondheidseffecten stijgen bij 

toenemende geluidsniveaus. In het Handboek Milieuprijzen is vanaf 50 dB sprake van een 

waardering voor geluidhinder door het wegverkeer, ofschoon er aanwijzingen zijn dat ook bij 

geluidsniveaus lager dan 50 dB geluidsoverlast en gezondheidseffecten optreden.51 Ook in 

het MER is de beoordeling gebaseerd op het aantal woningen in de geluidsbelastingklassen 

vanaf 50 dB. 

 

Voor de waardering van de geluidseffecten is een aanname nodig voor het aantal bewoners 

per woning. In het studiegebied is een huishouden gemiddeld 2,23 personen groot.52 

 

Tabel 4.24 Baten geluidseffecten (mln. euro) in scenario Stedelijke Referentie 2040H 

 1A 1B 2A 2B 

2028 0,57 1,90 1,39 1,50 

2040 0,37 1,45 0,99 1,08 

Noot: Baten o.b.v. milieuprijzen 1-1-2022, discontovoet 2,25% 

 

De waarde van de geluidseffecten is in alternatief 1B het hoogst. In dit alternatief is het aantal 

woningen beneden 50 dB toegenomen en tussen 50 en 65 dB afgenomen ten opzichte van 

het nulalternatief, terwijl vanaf 65 dB slechts sprake is van een zeer beperkte toename.  

 

 
51  Handboek Milieuprijzen 2017 (CE Delft, 2017). In 2022 wordt het handboek Milieuprijzen geactualiseerd vol-

gens de huidige wetenschappelijke inzichten. 
52  Regionale Kerncijfers Nederland (CBS) 
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In vergelijking tot alternatief 1B is de waarde van de geluidseffecten in alternatief 1A aanzien-

lijk lager door het kleinere aantal woningen beneden 50 dB en het grotere aantal woningen 

boven 60 dB. Het waardeverschil tussen alternatief 1B en de alternatieven 2A en 2B is vooral 

te verklaren door aantal woningen in de geluidsbelastingklasse 65-69 dB. De verschillen tus-

sen 2028 en 2040 hangen hoofdzakelijk samen met de gehanteerde discontovoet en zijn 

daarnaast te verklaren door de ontwikkelingen per geluidsbelastingklasse tussen 2028 en 

2040. 

   

Er wordt geen verschil in trillingshinder door het verkeer tussen de projectalternatieven en 

het nulalternatief verwacht, omdat het verschil in aantal vrachtwagens en aantal gebouwen 

gelegen binnen een beperkte afstand van de scopegrens niet significant is. 

 

Tabel 4.25 Beoordeling effecten kans op trillingen in de gebruiksfase 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Beoordeling 0 0 0 0 

Bron:  Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

 

4.6.6 Natuur en biodiversiteit 

Op basis van de geraamde stikstofemissies (NOx en NH3, zie 4.6.4) is in het MER van de 

alternatieven de stikstofdepositie per Natura 2000 gebied berekend. Daarnaast zijn de effec-

ten van de alternatieven op het Natuurnetwerk Nederland, de Kader Richtlijn Water, de be-

schermde soorten volgens de Wet natuurbescherming en rode-lijstsoorten (periodiek vastge-

steld door de Minister van Economische Zaken) en de houtopstanden (oppervlakten grond 

van minimaal tien are met houtachtige gewassen óf een rijbeplanting van tenminste 20 bo-

men) als aspecten van natuur en biodiversiteit kwalitatief gescoord in het MER. 

 

De ecologische effecten zijn in het MER overwegend negatief of zeer negatief beoordeeld. 

Volgens het MER komt dit door de strikte bescherming van gevoelige soorten en gebieden in 

combinatie met de worstcase-benadering in deze verkenningsfase.53  

 

Tabel 4.26 Beoordeling effecten op natuur en biodiversiteit t.o.v. Nulalternatief 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Natura 2000 gebied -- -- -- -- 

Natuurnetwerk Nederland -- -- - - 

Kaderrichtlijn Water - - 0 0 

Beschermde en Rode Lijstsoorten -- -- -- -- 

Houtopstanden (gekapte bomen) - - - - 

MKBA beoordeling - - - - 

Noot:  MKBA beoordeling gebaseerd op MER - Deelrapport Ecologie (Witteveen+Bos, 2022) 

 
53  Milieueffectrapport (MER) - Deelrapport ecologie (Witteveen+Bos, 2022) 
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De effecten op Natura 2000-gebieden zijn in alle alternatieven door het MER als zeer negatief 

beoordeeld. Dit komt door de stikstofdepositie op al overbelaste stikstofgevoelige habitatty-

pes in de gebieden Biesbosch, Krammer-Volkerak en Uiterwaarden Lek. Door de aanleg van 

de langzaam-verkeersbrug zijn bij de alternatieven 1A en 1B de effecten op de Kader Richtlijn 

Water en het Natuurnetwerk Nederland negatief tot zeer negatief beoordeeld. Doordat voor 

alle alternatieven 20 tot 40 bomen gekapt moeten worden, zijn de effecten op de Beschermde 

en Rode Lijstsoorten zeer negatief gescoord. 

 

Met uitzondering van het aspect Natura 2000 kunnen volgens het MER de effecten beperkt 

dan wel ondervangen worden door het treffen van mitigerende of compenserende maatrege-

len. De negatieve gevolgen van de stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden daarentegen 

blijken voor alle alternatieven een risico voor de uitvoerbaarheid van het project te vormen. 

 

Om dubbeltellingen met de effecten op de luchtkwaliteit te voorkomen, is de stikstofdepositie 

in de Natura 2000 gebieden niet afzonderlijk in geld gewaardeerd in deze MKBA. De milieu-

prijzen van de emissies omvatten immers al een waardering voor de impact op de biodiver-

siteit.54 De MKBA beoordeling van de effecten op natuur en biodiversiteit is niettemin negatief, 

omdat van de mogelijke mitigerende maatregelen de financiële kosten niet zijn meegenomen 

in deze MKBA. 

 

  

4.6.7 Landschap, bodem en water  

De projectalternatieven kunnen ook impact hebben op het landschap, de bodem en het water. 

Daarvan zijn in de MKBA globale scores gegeven op basis van beoordelingen van diverse 

deelaspecten in het MER.   

 

Effectbeoordeling landschap 

De effecten op de ruimtelijke kwaliteit zijn in de MER beoordeeld op basis van: 

• landschappelijke waarden 

• cultuurhistorische waarden  

• archeologische waarden 

 

Tabel 4.27 Effectbeoordeling landschapswaarden t.o.v. Nulalternatief 

 
Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Landschappelijke waarden 0 - - - 

Cultuurhistorische waarden 0 - - -- 

Archeologische waarden - - - - 

MKBA beoordeling 0/- - - -/-- 

Noot:  MKBA beoordeling gebaseerd op Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

 

 
54  Zie Handboek Milieuprijzen 2017 (CE Delft, 2017). 
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Effectbeoordeling bodem 

De effecten op de bodem zijn in de MER beoordeeld aan de hand van: 

• kans op beïnvloeding milieuhygiënische bodemkwaliteit; 

• kans op verbetering diffuse bodemkwaliteit; 

• risico op zettingen; 

• beïnvloeding van aardkundige waarden. 

 

Tabel 4.28 Effectbeoordeling bodem t.o.v. Nulalternatief 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Kans op beïnvloeding milieuhygiënische 

bodemkwaliteit 
++ 0 + + 

Verbetering diffuse bodemkwaliteit 0 0 0 0 

Risico op zettingen - - - - 

Beïnvloeding van aardkundige waarden 0 0 0 0 

MKBA beoordeling 0/+ 0/- 0 0 

Noot:  MKBA beoordeling gebaseerd op Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

 

Effectbeoordeling water 

De effecten op het water zijn in de MER beoordeeld aan de hand van de beïnvloeding van: 

• het oppervlaktewatersysteem; 

• de waterberging;  

• het grondwatersysteem;  

• de oppervlaktewater-kwaliteit; 

• de afvalwaterketen. 

 

Tabel 4.29 Effectbeoordeling Water en Hoogwaterveiligheid t.o.v. Nulalternatief 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Beïnvloeding oppervlaktewater-systeem - - 0 0 

Beïnvloeding waterberging -- - - - 

Beïnvloeding grondwatersysteem - - 0 - 

Beïnvloeding oppervlaktewater-kwaliteit 0 0 0 0 

Beïnvloeding afvalwaterketen 0 0 0 0 

Secundaire waterkeringen hoogwaterveiligheid - - - - 

Primaire waterkeringen hoogwaterveiligheid - - - -- 

MKBA beoordeling - 0/- 0/- - 

Noot:  MKBA beoordeling gebaseerd op Verkenningenrapport inclusief MER (Witteveen+Bos, 2022) 

 

 

MKBA baat 

De MKBA beoordeling voor bodem, water en landschap is samenvattend weergegeven in 

tabel 4.27. 
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Tabel 4.30 MKBA beoordeling landschap, bodem en water  

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Landschap 0/- - - -/-- 

Bodem 0/+ 0/- 0 0 

Water - 0/- 0/- - 
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Hoofdstuk 5 MKBA Resultaat 

 

5.1 Leeswijzer bij MKBA resultaat 

Een kosten-batenanalyse analyseert het uitvoeren van een of meerdere projectalternatieven 

ten opzichte van het nulalternatief. In een MKBA zijn effecten dan ook gedefinieerd als de 

verschillen tussen een projectalternatief en het nulalternatief. In de MKBA-eindtabellen ko-

men de effecten terug zoals omschreven in de voorgaande hoofdstukken. Waar mogelijk zijn 

de effecten in geld uitgedrukt (gemonetariseerd), dit zijn bedragen in contante waarde. Dit 

betreft een verdisconteerde optelsom van de (jaarlijkse) effecten over de gehele looptijd van 

de MKBA.  

 

In een MKBA vormen investeringen, beheer en onderhoud en in deze MKBA ook het aan-

brengen en verwijderen van tijdelijke infrastructuur de kostenposten. De kosten worden in de 

MKBA-tabel met een minteken aangeduid. Alle effecten worden in een MKBA baten ge-

noemd, waarbij baten dus positief of negatief kunnen zijn.   

 

De resulterende uitkomsten zijn weergegeven per effect en de optelsom daarvan wordt als 

het MKBA saldo van baten en kosten gepresenteerd. Tevens wordt de ratio tussen de gemo-

netariseerde baten en de kosten gepresenteerd. Bij een positief MKBA saldo en een ba-

ten/kosten-ratio groter dan 1 is er sprake van een project met een positief effect op de natio-

nale welvaart wat betreft de gemonetariseerde baten.  

 

De effecten die niet gemonetariseerd kunnen worden, zijn kwalitatief opgenomen. Onder de 

niet-gemonetariseerde effecten zijn voornamelijk negatieve effecten zichtbaar. Aangezien de 

relatieve invloed van niet-gemonetariseerde effecten onduidelijk is, zijn deze niet meegeno-

men/gewogen in het MKBA saldo. Het effect hierop dient dan ook apart meegewogen te wor-

den bij besluitvorming.  

 

In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in op: 

 

• MKBA resultaat in een hoog scenario 

• MKBA resultaat in een laag scenario 

• Gevoeligheidsanalyse 

• Verdelingseffecten 

• Conclusies 
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5.2 MKBA resultaat in een hoog scenario 

Tabel 5.1 Maatschappelijke kosten en baten 2027-2127 (contante waarde mln. euro, prijspeil 1-1-2022) in een 

hoog scenario 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Kosten     

Investeringen -70 -64 -106 -129 

Beheer en Onderhoud -52 -48 -79 -96 

Tijdelijke infrastructuur 0 0 0 -105 

Vermeden kosten ? ? ? ? 

Totaal Kosten -122 -112 -185 -330 

Directe Effecten     

Reistijdbaten     

Bestaand verkeer personenauto's 29 95 182 182 

Bestaand verkeer vrachtauto's 14 59 105 105 

Bestaand verkeer bussen (OV) 14 16 34 34 

Bestaand fietsverkeer 103 91 0 0 

Modal shift → fiets 52 52 0 0 

Verkeershinder tijdens aanleg - - -- -- 

Totaal reistijdbaten 212 314 321 321 

Betrouwbaarheid bestaand verkeer 35 64 77 77 

Reiskosten 37 29 23 23 

Nautische effecten 0 0 0 0 

Totaal Directe Effecten 285 407 422 422 

Indirecte Effecten     

Accijnzen -20 -16 -12 -12 

Additionele indirecte effecten 29 49 60 60 

Totaal Indirecte Effecten 10 32 48 48 

Externe Effecten     

Door aanleg infrastructuur     

Emissies door materiaalgebruik -1 -1 -1 -1 

Geluidshinder en trillingen tijdens aanleg - - -- -- 

Door gebruik infrastructuur     

Verkeersveiligheid 0 0 - 0/+ 

Externe veiligheid 0 0 0 0 

Geluidshinder en trillingen 21 77 53 58 

Klimaat (CO2) 27 23 21 21 

Luchtkwaliteit (stikstof en fijnstof) -17 -10 -11 -11 

Natuur en biodiversiteit - - - - 

Landschap 0/- - - -/-- 

Bodem 0/+ 0/- 0 0 

Water en hoogwaterveiligheid - 0/- 0/- - 

Totaal Externe Effecten 30 90 62 67 

Saldo Kosten en Baten 202 418 347 207 

Baten/Kosten-Ratio 2,7 4,7 2,9 1,6 
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Gemonetariseerde resultaten 

De gemonetariseerde baten in het hoge scenario zijn wat betreft de verkeersberekeningen 

met het V-MRDH gebaseerd op het scenario Stedelijke Referentie 2040H en wat betreft de 

waarderingskengetallen op het WLO-scenario Hoog van CPB/PBL. 

 

Uit het MKBA-resultaat wordt duidelijk dat in het hoge scenario de gemonetariseerde effecten 

van alle projectalternatieven ruim opwegen tegen de kosten. Projectalternatief 1B heeft de 

hoogste gemonetariseerde baten en de laagste kosten, waardoor dit alternatief ook de hoog-

ste baten/kosten-ratio van alle projectalternatieven heeft.55  

 

De positieve bijdrage van de langzaam-verkeersbrug - als maatregel opgenomen in project-

alternatief 1A en 1B – valt op. Dit is goed af te lezen aan de resultaten van alternatief 1B. 

Tegenover de investeringskosten van 29,4 mln. (zie tabel 4.3) staat een maatschappelijke 

baat van € 91 mln. voor bestaand fietsverkeer en € 52 mln. voor nieuwe fietsverkeer. Dit 

draagt dan ook substantieel bij aan het gunstige MKBA saldo in beide projectalternatieven.  

 

Projectalternatief 2B heeft met €330 miljoen de hoogste kosten en daarna volgt alternatief 2A 

met €185 miljoen. Het kostenverschil tussen beide alternatieven betreft voornamelijk het aan-

leggen en verwijderen van noodzakelijke tijdelijke infrastructuur in alternatief 2B. De project-

alternatieven 1A en 1B hebben in het hoge scenario de laagste kosten met respectievelijk 

€122 en €112 miljoen totale kosten. 

 

Tegenover de kosten staat een aantal gemonetariseerde baten voor reizigers, omwonenden, 

natuur en maatschappij. Voor de reizigers leiden alle projectalternatieven tot kortere en be-

trouwbaardere reistijden. In projectalternatief 1A zijn de reistijdbaten duidelijk het grootst voor 

het fietsverkeer en in de projectalternatieven 2A en 2B juist voor het wegverkeer. In project-

alternatief 1B zijn de bereikbaarheidseffecten voor de fietsers en de OV-gebruikers tezamen 

nagenoeg even groot als voor de automobilisten. Als gevolg van kortere reistijden nemen ook 

de reiskosten af, dit is een maatschappelijke baat voor de reiziger. Dit heeft echter wel een 

negatief effect op de accijnsinkomsten voor de overheid in het hoge scenario. 

 

Door uiteenlopende ontwikkelingen op de deeltrajecten van de Algeracorridor blijkt er sprake 

te zijn van een negatieve baat voor de luchtkwaliteit, ondanks een afname van het aantal 

voertuigkilometers in het gehele studiegebied. Als gevolg afnemende geluidshinder en afne-

mende broeikasgasemissies zijn de overige gemonetariseerde externe effecten positief voor 

omwonenden en het klimaat. 

 

Niet-gemonetariseerde baten 

Naast de gemonetariseerde effecten hebben de projectalternatieven ook invloed op niet-ge-

monetariseerde effecten. Deze effecten zijn kwalitatief beoordeeld en doen geen uitspraak 

over de relatieve invloed ten opzichte van andere effecten. Een ordinale schikking van de 

niet-gemonetariseerde baten is daardoor niet mogelijk. 

 
55 Naar aanleiding van de resultaten en beoordeling van het doelbereik van alternatief 1B is gebleken dat dit 

alternatief geoptimaliseerd kan worden door middel van een tweede rijstrook voor het autoverkeer van de 

Algerabrug naar het Capelseplein. Dit alternatief 1b’ is niet integraal onderzocht op doelbereik, (milieu)effecten 

en kosten maar lijkt kansrijk en leidt mogelijk tot een gunstiger MKBA resultaat.  
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. 

Tijdens de aanleg van de projectalternatieven zijn de effecten van geluids- en trillinghinder 

negatief beoordeeld in de alternatieven 1A en 1B en sterk negatief in de alternatieven 2A en 

2B. Aanvullend op de gemonetariseerde effecten zijn overwegend negatieve, maar niet ge-

monetariseerde baten te verwachten als gevolg van verkeershinder: 

• Het effect op verkeersveiligheid is negatief beoordeeld voor alternatief 2A maar mogelijk 

positief voor alternatief 2B. 

• Het effect op de natuur en biodiversiteit is voor alle alternatieven negatief beoordeeld, 

omdat de kosten van mogelijke mitigerende maatregelen niet zijn verwerkt in het MKBA-

resultaat. 

• Het effect op de landschapswaarden is voor alternatief 1A mogelijk negatief beoordeeld 

en voor de andere drie projectalternatieven negatief (waarvan 2B mogelijk sterk negatief). 

• Het effect op de bodemkwaliteit is mogelijk positief beoordeeld voor alternatief 1A en mo-

gelijk negatief voor alternatief 1B. 

• Het effect op water en hoogwaterveiligheid is negatief beoordeeld voor alternatieven 1A 

en 2B en mogelijk negatief voor 1B en 2A. 

 

 

5.3 MKBA resultaat in een laag scenario 

In tegenstelling tot het toekomstscenario Stedelijke Referentie 2040 Hoog zijn er in de aan-

geleverde deelrapporten geen modelruns met het verkeersmodel V-MRDH beschikbaar voor 

het toekomstscenario Stedelijke Referentie 2040 Laag.56 Om tot een inschatting te komen 

voor de effecten in een laag toekomstscenario zijn verhoudingsgetallen afgeleid uit de ver-

schillen tussen de WLO-scenario´s Laag en Hoog van CPB/PBL. WLO-Laag gaat uit van een 

beperktere demografische ontwikkeling en een gematigde economische groei dan WLO-

Hoog. Uit een eerdere doorrekening met het V-MRDH, is gebleken dat de verkeersintensitei-

ten op de Algeracorridor slechts zo’n 3,5% verschillen tussen beide scenario’s (3% in zuide-

lijke richting, 4% in noordelijke richting).  

 

 
56  Het scenario Referentie WLO 2030 Laag heette voorheen 2030 Laag Referentie en Stedelijke Referentie 2030 

heette voorheen Transitie 2030. Zie Verkeersmodel V-MRDH 2.8. Een addendum op de technische documen-

tatie van V-MRDH 2.0, p.13 (Goudappel, mei 2021). 
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Tabel 5.2 Samenvattend beeld gehanteerde verhoudingen tussen de lage en hoge scenario’s  

Laag t.o.v. Hoog (Stedelijke Referentie 2040H) 

Verkeersprestaties (alle vervoerwijzen) 96,5% 

Reistijdwinst 96,5% 

Gemiddelde grootte particuliere huishoudens 103% 

Jaarlijkse ontwikkeling emissiefactor broeikasemissies (CO2)  

Tot 2030 -1,9% i.p.v. -2,0% 

Na 2030 -1,3% i.p.v. -2,2% 

Emissies Luchtkwaliteit (stikstof en fijnstof) 96,5% 

Gemiddelde reistijdwaarderingen in 2022 91% 

Gemiddelde waardering reistijdbetrouwbaarheid 91% 

Jaarlijkse reële prijsstijging reistijdwaarderingen tot 2030 41% 

Jaarlijkse reële prijsstijging reistijdwaarderingen 2030-2040 57% 

Jaarlijkse reële prijsstijging reistijdwaarderingen na 2040 77% 

Efficiënte CO2-prijs per kg 25% 

 

In deze MKBA is verondersteld is dat de verkeersprestaties (alle vervoerwijzen), de reistijd-

verschillen en de emissies met betrekking tot luchtkwaliteit in het lage scenario 3,5% lager 

zijn dan in het scenario Stedelijke Referentie 2040 Hoog. Emissiefactoren voor CO2 dalen in 

het lage scenario minder snel dan in het hoge scenario. Daarnaast is aan het WLO-scenario 

Laag van CPB/PBL een lagere reistijdwaardering per uur, een beperktere toename van de 

reële prijsstijging van de reistijdwaardering en lagere efficiënte CO2-prijzen ontleend.57 De 

overige emissieprijzen blijven gelijk aan het hoge scenario. Er is in WLO-Laag weliswaar 

sprake van een lagere bevolkingsgroei, maar een gemiddeld huishouden is 3% groter dan in 

het scenario WLO-Hoog van CPB/PBL. Dit verschil in de grootte van een gemiddeld huishou-

den wordt meegenomen in de geluidsberekeningen.58 

 

De baten in het lage scenario zijn aanzienlijk lager dan in het hoge scenario. Dit komt voor-

namelijk door de geldwaardering van de effecten, want de hoeveelheden voertuigkilometers, 

reistijdwinsten en emissies zijn in het lage scenario slechts beperkt kleiner dan in het hoge 

scenario. Niettemin blijven in het lage scenario de gemonetariseerde effecten van alle pro-

jectalternatieven opwegen tegen de kosten. Ook in het lage scenario zijn in projectalternatief 

1B de totale gemonetariseerde baten het hoogst en de kosten het laagst, waardoor dit alter-

natief de hoogste baten/kosten-ratio van alle projectalternatieven behoudt.  

 

 

 
57  Ontleend aan www.rwseconomie.nl/kengetallen/kengetallen-bereikbaarheid-map en www.rwsecono-

mie.nl/kengetallen/kengetallen-leefomgeving.  
58  Ontleend aan www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/demografie.  

http://www.rwseconomie.nl/kengetallen/kengetallen-bereikbaarheid-map
http://www.rwseconomie.nl/kengetallen/kengetallen-leefomgeving
http://www.rwseconomie.nl/kengetallen/kengetallen-leefomgeving
http://www.wlo2015.nl/rapporten-wlo/demografie
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Tabel 5.3 Maatschappelijke kosten en baten 2027-2127 (contante waarde mln. euro, prijspeil 1-1-2022) in een 

laag scenario 

 Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Kosten     

Investeringen -70 -64 -106 -129 

Beheer en Onderhoud -52 -48 -79 -96 

Tijdelijke infrastructuur 0 0 0 -105 

Vermeden kosten ? ? ? ? 

Totaal Kosten -122 -112 -185 -330 

Directe Effecten      

Reistijdbaten      

Bestaand verkeer personenauto's 22 73 142 142 

Bestaand verkeer vrachtauto's 5 40 76 76 

Bestaand verkeer bussen (OV) 11 13 26 26 

Bestaand fietsverkeer 82 72 0 0 

Modal shift → fiets 41 41 0 0 

Verkeershinder tijdens aanleg - - -- -- 

Totaal reistijdbaten 159 239 243 243 

Betrouwbaarheid bestaand verkeer 30 49 61 61 

Reiskosten 36 28 23 23 

Nautische effecten 0 0 0 0 

Totaal Directe Effecten 225 317 327 327 

Indirecte Effecten      

Accijnzen -19 -16 -11 -11 

Additionele indirecte effecten 22 37 46 46 

Totaal Indirecte Effecten 3 21 35 35 

Externe Effecten      

Door aanleg infrastructuur      

Emissies door materiaalgebruik 0 0 0 0 

Geluidshinder en trillingen tijdens aanleg - - -- -- 

Door gebruik infrastructuur      

Verkeersveiligheid 0 0 - 0/+ 

Externe veiligheid 0 0 0 0 

Geluidshinder en trillingen 21 79 55 59 

Klimaat (CO2) 4 4 4 4 

Luchtkwaliteit (stikstof en fijnstof) -17 -10 -11 -10 

Natuur en biodiversiteit - - - - 

Landschap  0/- - - -/-- 

Bodem 0/+ 0/- 0 0 

Water en hoogwaterveiligheid - 0/- 0/- - 

Totaal Externe Effecten 9 73 47 53 

Saldo Kosten en Baten 115 299 224 84 

Baten/Kosten-ratio 1,9 3,7 2,2 1,3 
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5.4 Gevoeligheidsanalyse 

Middels enkele gevoeligheidsanalyses is aandacht geschonken aan de kennisonzekerheid 

omtrent (kost)prijzen en cruciale parameters en aan toekomstonzekerheden. De onzekerheid 

omtrent toekomstig beleid binnen en buiten het studiegebied blijft buiten beschouwing. 

 

Investeringskosten 

De raming van de investeringskosten kent een bandbreedte +/- 25%. Bovendien is de object 

overstijgende risicoreservering niet als kostenpost opgenomen in de MKBA. Daarnaast bleek 

uit een toets van de kostenraming door Rijkswaterstaat dat sprake is van aanvullende risico’s 

bij aanleg van de Algerabrug.  

 

Beheer en Onderhoud  

Er is geen raming van de levensduurkosten gemaakt. In de MKBA is daarom verondersteld, 

dat de kosten voor het beheer en onderhoud overeenkomen met 1,5% van de investeringen. 

In de gevoeligheidsanalyse is gevarieerd met +/- 0,5 procentpunt ten opzichte van de basis-

raming. 

 

Reistijdbaten  

Vanwege onzekerheden in de verkeersmodelering en over de mate waarin sluipverkeer ver-

schuift naar de hoofdroute en het ontbreken van de restdag in het dynamisch verkeersmodel 

is in de gevoeligheidsanalyse een halvering en anderhalf maal de reistijdwinst op de wegin-

frastructuur onderzocht. 

 

Emissieprijzen  

Het Handboek Milieuprijzen beveelt aan om in MKBA’s de onder- en bovenwaarden van de 

emissieprijzen te gebruiken. Bij de klimaateffecten wordt in de gevoeligheidsanalyse gere-

kend met de efficiënte CO2-prijs voor een laag scenario en met de CO2-prijs, waarmee de 2-

gradendoelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs behaald kan worden. 

  

Indirecte effecten 

De additionele indirecte effecten kennen een bandbreedte van 0% tot 30% van de directe 

effecten. Deze bandbreedte is onderzocht in de gevoeligheidsanalyse. 

 

Discontovoet  

De Werkgroep Discontovoet 2020 heeft aanbevolen om in MKBA´s te variëren met +/- 0,4 

procentpunten ten opzichte van de discontovoeten in de basisraming. 

 

De gevoeligheidsanalyses zijn alleen toegepast op het hoge scenario, omdat de opstelling 

van het lage scenario in de voorgaande paragraaf feitelijk al een gevoeligheidsanalyse op 

het hoge scenario is. 
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Tabel 5.4 Gevoeligheidsanalyse Saldo Baten-Kosten en Ratio Baten/Kosten in het hoge scenario  

  Alternatief 1A Alternatief 1B Alternatief 2A Alternatief 2B 

Basisberekening     

Saldo Kosten en Baten 202 418 347 207 

Baten/Kosten-Ratio 2,7 4,7 2,9 1,6 

Investeringen -25% 233 456 411 284 

 3,5 7,2 4,4 2,1 

Inclusief aanvullende risico's 190 401 169 70 

 2,4 4,1 1,5 1,1 

Investeringen +25% 172 372 272 115 

 2,1 3,4 2,0 1,3 

B&O 1% investeringskosten 220 434 374 239 

 3,1 5,5 3,4 1,8 

B&O 2% investeringskosten 185 402 321 175 

 2,3 4,1 2,5 1,5 

Halvering reistijdbaten weginfra 176 318 161 20 

 2,4 3,8 1,9 1,1 

Anderhalf maal reistijdbaten weginfra 227 515 530 389 

 2,9 5,6 3,9 2,2 

Onderwaarde milieuprijzen 173 381 314 171 

 2,4 4,4 2,7 1,5 

Bovenwaarde milieuprijzen en 2°-doel  214 443 366 226 

 2,8 5,0 3,0 1,7 

Geen additionele indirecte effecten 173 369 288 147 

 2,4 4,3 2,6 1,4 

Additionele indirecte effecten 30% 232 467 407 266 

 2,9 5,2 3,2 1,8 

Discontovoeten -0,4 procentpunt 247 497 422 279 

 2,9 5,1 3,1 1,8 

Discontovoeten +0,4 procentpunt 166 354 288 149 

 2,4 4,4 2,7 1,5 

 

 

5.5 Verdelingseffecten 

De MKBA geeft de kosten en baten voor het aanpassen van de N210 tussen het Kralingse-

plein en de grote kruising in Krimpen a/d IJssel, met inbegrip van de aansluitingen op de 

Algeracorridor en een eventuele fietsbrug tussen Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. 

Nadat de kosten en baten zijn vastgesteld, is de verdeling daarvan over de verschillende 

actoren beschouwd. Wie dragen de kosten, en bij wie komen de baten terecht? In de vol-

gende tabel is de verdeling van de kosten en baten kwalitatief weergegeven. 
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Tabel 5.5 Verdeling van de welvaartseffecten  

 Gebruikers  

infrastructuur 

Omwonenden Gemeenten Provincie  

Zuid-Holland 

Rijksoverheid 

In geld gewaardeerde effecten      

Aanleg infrastructuur - (1AB) 

-- (2AB) 

- - (1AB) 

0 (2AB) 

- 0 (1AB) 

-- (2AB) 

Beheer onderhoud    - - - 

Reistijden en reistijdbetrouwbaarheid ++     

Reiskosten +     

Geluidsbelasting  + + + 0 

Klimaat en luchtkwaliteit  + 0 - - 

Accijnzen +    - 

Additionele indirecte effecten   + + 0 

Kwalitatieve effecten      

Veiligheidseffecten - (2A), + (2B),  

0 (1AB) 

+ 0 0 0 

Natuur en biodiversiteit      

Landschap en inpassing  - - - 0 

Bodem  0 0 0 0 

Water en hoogwaterveiligheid  - - - - 

Legenda: 

++  = Sterk positief effect 

+  = Positief effect 

0  = Zeer beperkt effect 

-  = Negatief effect 

--  = Sterk negatief effect 

1AB = Alternatief 1A respectievelijk Alternatief 1B 

2AB = Alternatief 2A respectievelijk Alternatief 2B 

 

 

Provincie Zuid-Holland is de wegbeheerder van de N210, aansluitingen daarop betreffen ge-

meentelijke wegen, terwijl de Algerabrug over de Hollandsche IJsselkering eigendom van 

Rijkswaterstaat is. De aanleg van de alternatieven 1A en 1B betreft uitsluitend de N210 en 

de kruisende infrastructuur, waardoor de kosten terecht zullen komen bij de provincie en de 

gemeenten en de effecten voor de rijksoverheid beperkt zullen zijn. Daarentegen vervallen 

de kosten voor de kruisende infrastructuur bij de alternatieven 2A en 2B en betreffen de aan-

legkosten en ook de bijkomende risico’s voornamelijk de Algerabrug, die in hoge mate bij de 

rijksoverheid terecht zullen komen. 

 

Voor de gebruikers van de weg- en fietsinfrastructuur is het effect van de alternatieven op de 

reistijd sterk positief. Door een lichte afname van het aantal autokilometers nemen voor hen 

ook de reiskosten af. Daar staat bij de alternatieven 2A en 2B vanwege het ontbreken van 

hinderbeperkende maatregelen (afgezien van de tijdelijke brug) een negatief effect tijdens de 

aanlegfase tegenover. Voor de binnenvaart zijn geen negatieve bereikbaarheidseffecten te 

verwachten. Weliswaar is 3-laagsbinnenvaart niet mogelijk door de projectalternatieven, 

maar dit geldt ook voor het nulalternatief. Tijdens de aanlegfase zal de verkeershinder voor 

de binnenvaart waarschijnlijk beperkt zijn. Afgezien van (de risicovolle elementen in het weg-

ontwerp bij) alternatief 2A zijn de veiligheidseffecten neutraal voor de weggebruikers. 
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Voor de omwonenden neemt de geluidsbelasting af door de projectalternatieven, ofschoon  

zij tijdens de aanleg van de infrastructuur enige geluids- en trillingshinder zullen ondervinden. 

De verkeersveiligheid in de woonwijken neemt toe door de verschuiving van het sluipverkeer 

naar de hoofdroute, terwijl de effecten op de externe veiligheid als neutraal zijn beoordeeld 

De luchtkwaliteit verslechtert weliswaar in het studiegebied, maar door een verschuiving van 

sluiproutes naar de hoofdroute zijn de effecten voor de omwonenden positief. Er zijn nega-

tieve effecten op het gebied van landschap en water voor de omwonenden, terwijl voor hen 

de bodemkwaliteit niet verslechtert. 

 

De verbeterde doorstroming op de Algeracorridor en de verbeterde fietsbereikbaarheid heeft 

een positief effect op het vestigingsklimaat (additioneel indirect effect in de mkba) van de 

gemeenten Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard. De verbeterde ge-

luidssituatie voor de omwonenden verhoogt de woningwaarde en daarmee voor de gemeen-

ten ook de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting. Daar staat echter tegenover dat de 

effecten op het gebied van natuur en biodiversiteit negatief zijn, waarvan de kosten voor 

compenserende maatregelen mogelijk gedeeltelijk bij de gemeenten terecht komen. Boven-

dien zijn de effecten op de hoogwaterveiligheid en op de landschappelijke waarden in de 

gemeenten negatief, terwijl de effecten op de bodem beperkt positief zijn. 

 

De positieve, additionele indirecte effecten en de positieve effecten op de geluidsbelasting 

van het verkeer zullen niet alleen binnen de gemeenten terecht komen maar ook elders bin-

nen de provincie Zuid-Holland. Daar staat voor de provincie een negatief op de luchtkwaliteit, 

natuur en biodiversiteit en de wateraspecten tegenover. De effecten op de verkeersveiligheid 

en op de bodemaspecten zijn zeer beperkt positief. 

 

De projectalternatieven leiden tot een afname van het aantal voertuigkilometers en daardoor 

tot een vermindering van de accijnsinkomsten voor de rijksoverheid. De effecten op klimaat 

en luchtkwaliteit en op hoogwaterveiligheid zijn eveneens als negatief voor de rijksoverheid 

beoordeeld, omdat dit nationale beleidsdossiers betreffen. Wat betreft de negatieve effecten 

op de natuur en biodiversiteit is vooral de stikstofdepositie relevant in Nationaal Park De 

Biesbosch en het intergetijdegebied “Krammer-Volkerak”, die in beheer zijn bij de rijksover-

heid. Op nationale schaal zijn de additionele indirecte effecten alsmede de effecten van de 

projectalternatieven op de verkeersveiligheid, de geluidsbelasting, bodem en landschap zeer 

beperkt. 

 

 

5.6 Conclusies 

Conclusie 1: In hoog en laag toekomstscenario positief saldo maatschappelijke baten 

en kosten 

Voor alle projectalternatieven resulteert een positief saldo van maatschappelijke baten en 

kosten in zowel een hoog als een laag toekomstscenario. De baten/kostenratio van de pro-

jectalternatieven ligt in het hoge scenario tussen de 1,6 en 4,7 en in het lage scenario tussen 

1,3 en 3,7. In beide scenario’s heeft alternatief 1B de hoogste baten/kostenratio, gevolgd 

door alternatief 2A met een iets hogere baten/kostenratio dan alternatief 1A en heeft 
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alternatief 2B de laagste baten/kostenratio. De lagere uitkomsten in het lage scenario hangen 

voornamelijk samen met de kengetallen voor de geldwaardering van de effecten, want de 

verschillen in hoeveelheid verkeer zijn klein tussen de scenario’s. Uit de gevoeligheidsanaly-

ses blijkt dat de uitkomsten robuust zijn. Ook bij toevoeging van de volledige risicoreservering 

en de aanvullende risico’s, bij een halvering van de reistijdbaten voor het wegverkeer en bij 

hogere discontovoeten blijft in het hoge toekomstscenario het saldo van maatschappelijke 

baten en kosten van alle projectalternatieven positief. 

 

Conclusie 2: Positieve bereikbaarheidsbaten door te investeren in de Algerabrug of in 

de Langzaam-verkeersbrug 

Zowel investeren in de Langzaam-verkeersbrug (alternatieven 1A en 1B) als investeren in de 

Algerabrug (alternatieven 2A en 2B) is per saldo maatschappelijk rendabel. Beide hoofdop-

lossingen hebben bereikbaarheidsbaten (reistijd, betrouwbaarheid, reiskosten) die de kosten 

van het projectalternatief overtreffen. Het is daarom de moeite waard om ook een alternatief 

te gaan onderzoeken, waarin capaciteitsuitbreiding van de Algerabrug gecombineerd wordt 

met de aanleg van een Langzaam-verkeersbrug tussen de centra van Capelle a/d IJssel en 

Krimpen a/d IJssel. 

 

Conclusie 3: Wisselend beeld baten stedelijke leefkwaliteit, compenserende maatrege-

len grotendeels mogelijk  

De effecten op de stedelijke leefkwaliteit en het milieu konden gedeeltelijk in geld worden 

gewaardeerd. Waar dit niet mogelijk was, zijn de baten in kwalitatieve zin in beeld gebracht. 

Van de gemonetariseerde effecten levert de vermindering van de geluidshinder in alle pro-

jectalternatieven de meeste maatschappelijke baten op, ofschoon voor een deel van de om-

wonenden de geluidshinder verergert. De geluidsbaten zijn in alternatief 1B het grootst en in 

alternatief 1A het kleinst. In alternatieven zijn de effecten van de verkeersmaatregelen positief 

voor het klimaat, ofschoon de waardering daarvan in het lage scenario aanzienlijk lager is 

dan in het hoge scenario. Hier staat in alle projectalternatieven een negatief effect op de 

luchtkwaliteit tegenover, waarvan de (negatieve) baten weinig verschillen tussen de project-

alternatieven. Alle niet in geld uit te drukken effecten op de stedelijke leefkwaliteit leveren per 

saldo geen positieve maatschappelijke baten op. Gelet op de baten/kosten-ratio’s blijven de 

projectalternatieven waarschijnlijk maatschappelijk rendabel, indien alle negatieve effecten 

op de stedelijke leefkwaliteit en het milieu gemitigeerd of verzacht worden met de maatrege-

len genoemd in het MER. Uitzondering hierop vormen de negatieve effecten op natuur en 

biodiversiteit. Indien mitigatie daarvan in Natura 2000 gebieden niet mogelijk is, bestaat vol-

gens het MER het risico dat de projectalternatieven niet gerealiseerd kunnen worden. 

 

Conclusie 4: In alle projectalternatieven zijn optimalisatiemogelijkheden 

Alternatief 1B heeft de hoogste baten/kosten-ratio. In dit alternatief zijn wellicht nog reistijd-

baten voor OV-gebruikers te creëren gezien de verschillen met de alternatieven 2A en 2B. In 

alternatief 1A leiden de fietstunnels onder de IJsselmondselaan en de Grote Kruising tot wei-

nig extra fietsverkeer, terwijl de investeringskosten daarvan hoog zijn. Alternatief 2A kent 

hoge investeringskosten, maar de verkeersveiligheid rond de Algerabrug verslechtert in dit 

alternatief. Dit biedt wellicht optimalisatiemogelijkheden aan zowel de kosten- als de baten-

kant. Voor alternatief 2B zijn wellicht goedkopere oplossingen denkbaar voor de tijdelijke in-

frastructuur. 
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Bijlage  Waarderingskengetallen 

Gemiddelde reistijdwaardering en gemiddelde waardering reistijd-

betrouwbaarheid 

Voor de geldwaardering van de verkeerseffecten is uitgegaan van de waarderingskengetallen 

van het KiM die zijn opgenomen in de KBA tool bij het NRM. De reistijdwaarderingen per uur 

in deze KBA tool vormen het uitgangspunt voor de raming van de reistijdbaten in de MKBA 

Algeracorridor, ondanks dat niet het NRM maar het verkeersmodel V-MRDH gebruikt is in 

deze MKBA. 

 

Tabel 1 Reistijd- en reistijdbetrouwbaarheidswaardering (€/uur) autobestuurders, prijspeil 1-1-2022 

 Reistijdwaardering Reistijdbetrouwbaarheidswaardering 

Motief 2040 WLO Laag 2040 WLO Hoog 2040 WLO Laag 2040 WLO Hoog 

Woon-werk 12,02 13,24 4,81 5,29 

Zakelijk 37,04 40,78 40,74 44,86 

Overig 9,75 10,73 5,85 6,45 

Vracht 58,71 64,65 22,31 24,56 

Noot: Tijdwaarderingen voor meerijders bedragen 80% van de tijdwaarderingen van bestuurders. 

Bron:  Rijkswaterstaat (2021) KBA tool; inflatiecorrectie o.b.v. CPI.  

 

De motiefverdeling en de bezettingsgraad verschillen in de ochtendspits, avondspits en rest 

van de dag. De bezettingsgraad (personen per auto) gebruikt het verkeersmodel V-MRDH 

om de ritproductie te ramen, maar het aantal ritten per vervoerwijze wordt niet per motief aan 

het infrastructuurnetwerk toegedeeld. Daarom zijn gegevens omtrent de motiefverdeling en 

de bezettingsgraad voor het gehele studiegebied van het V-MRDH gehanteerd om gemid-

delde tijdwaarderingen per vervoerwijze in het studiegebied van de Algeracorridor te bepalen. 

 

Tabel 2 Motiefverdeling en bezetting personenauto’s 

 Ochtendspits Avondspits Rest dag Etmaal 

 Aandeel Bezetting Aandeel Bezetting Aandeel Bezetting Aandeel Bezetting 

Woon-werk 24,4% 1,06 26,8% 1,09 28,8% 1,07 27,9% 1,07 

Zakelijk 6,8% 1,07 7,1% 1,09 7,3% 1,07 7,2% 1,07 

Winkel 13,8% 1,17 14,6% 1,37 13,6% 1,37 13,8% 1,34 

Onderwijs 1,1% 1,45 1,3% 1,35 1,9% 1,39 1,7% 1,39 

Overig 54,0% 1,26 50,2% 1,47 48,4% 1,55 49,5% 1,49 

Totaal 100% 1,19 100% 1,33 100% 1,35 100% 1,32 

Bron:  Verkeersmodel MRDH 2.0. Technische rapportage (Goudappel Coffeng, 2018) 
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Ter bepaling van de gemiddelde tijdwaardering per voertuig in 2040 is verondersteld dat de 

motiefverdeling en bezettingsgraad van personenauto’s niet verschilt tussen de alternatieven 

en niet verandert tussen 2016 en 2040.  
 

Tabel 3 Gemiddelde reistijdwaardering autoverkeer in 2040 (scenario Stedelijke Referentie 2040H) 

 Ochtendspits Avondspits Rest werkdag Etmaal 

 Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog 

Per bestuurder  €    12,35   €    13,59   €    12,15   €    13,37   €    12,31   €    13,55   €    12,40   €    13,65  

Per personenauto  €    15,02   €    16,53   €    13,74   €    15,13   €    15,03   €    16,54   €    15,27   €    16,81  

Per vrachtauto  €    58,71   €    64,65   €    58,71   €    64,65   €    58,71   €    64,65   €    58,71   €    64,65  

 

Tabel 4 Gemiddelde waardering reistijdbetrouwbaarheid autoverkeer in 2040 (scenario Stedelijke Referentie 

2040H) 

 Ochtendspits Avondspits Rest werkdag Etmaal 

 Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag Hoog 

Per bestuurder  €      8,07   €      8,89   €      7,95   €      8,76   €      8,10   €      8,92   €      8,10   €      8,92  

Per personenauto  €      9,72   €    10,70   €      8,95   €      9,86   €      9,86   €    10,86   €      9,86   €    10,86  

Per vrachtauto  €    22,31   €    24,56   €    22,31   €    24,56   €    22,31   €    24,56   €    22,31   €    24,56  

 

De motiefverdeling bij het openbaar vervoer is eveneens ontleend aan het V-MRDH en ver-

schilt gedurende de ochtendspits en de avondspits.  
 

Tabel 5 Reistijdwaardering (€/uur) buspassagiers (openbaar vervoer) in 2040, prijspeil 1-1-2022 

 Ochtendspits Avondspits 

Motief Aandeel WLO Laag WLO Hoog Aandeel WLO Laag WLO Hoog 

Woon-werk 42,1%  €    10,07   €    11,09  30,2%  €    10,07   €    11,09  

Zakelijk 7,1%  €    26,81   €    29,52  2,4%  €    26,81   €    29,52  

Overig 50,8%  €      7,80   €      8,58  67,4%  €      7,80   €      8,58  

GEMIDDELD   €    10,10   €    11,12    €      8,95   €      9,85  

Bron:  KBA tool (Rijkswaterstaat, 2021); inflatiecorrectie o.b.v. CPI; motiefverdeling V-MRDH 

 

Tabel 6 Waardering reistijdbetrouwbaarheid (€/uur) buspassagiers (openbaar vervoer) in 2040,  

prijspeil 1-1-2022 

 Ochtendspits Avondspits 

Motief Aandeel WLO Laag WLO Hoog Aandeel WLO Laag WLO Hoog 

Woon-werk 42,1%  €      4,22   €      4,65  30,2%  €      4,22   €      4,65  

Zakelijk 7,1%  €    30,69   €    33,79  2,4%  €    30,69   €    33,79  

Overig 50,8%  €      4,88   €      5,37  67,4%  €      4,88   €      5,37  

GEMIDDELD   €      6,43   €      7,07    €      5,31   €      5,85  

Bron:  KBA tool (Rijkswaterstaat, 2021); inflatiecorrectie o.b.v. CPI; motiefverdeling V-MRDH 

 

De gemiddelde tijdwaarderingen voor het fietsverkeer kunnen per reismotief gelijk veronder-

steld worden aan die van autobestuurders. De motiefverdeling bij het fietsverkeer op een 

werkdag is ontleend aan het V-MRDH: 18% woon-werk, 2% zakelijk, 21% winkelen, 11% 
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onderwijs en 48% andere motieven. In weekenden vindt naar verwachting geen woon-werk 

en zakelijk fietsverkeer plaats. 

 

Tabel 7 Reistijdwaardering (€/uur) fietsverkeer op een werkdag in 2040, prijspeil 1-1-2022 

Motief Aandeel WLO Laag WLO Hoog 

Woon-werk 17,9%  €    12,02   €    13,24  

Zakelijk 2,1%  €    37,04   €    40,78  

Overig 80,0%  €      9,75   €    10,73  

GEMIDDELD   €    10,73   €    11,81  

Bron:  KBA tool (Rijkswaterstaat, 2021); inflatiecorrectie o.b.v. CPI; motiefverdeling V-MRDH 

 

 

Gemiddelde reiskosten 

De gemiddelde reiskosten en accijnzen per kilometer in de MKBA zijn gebaseerd op bereke-

ningen, die het Nibud gemaakt heeft van de kilometerprijs van de variabele kosten. 

 

Tabel 8 Waardering van reiskosten (€ per km) 

 Prijspeil 1-1-2022 

Personenverkeer 0,269 

Vrachtverkeer 0,444 

Fietsverkeer 0,083 

Bron:  www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/autokosten; bewerking in MKBA HOV oeververbinding Rotterdam 

(Decisio, 2022) 

 

Tabel 9 Waardering van accijnzen (€ per km) 

Type verplaatsing Prijspeil 2022  

Personenverkeer 0,07 

Vrachtverkeer 0,21 

Bron:  www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/autokosten; bewerking in MKBA HOV oeververbinding Rotterdam 

(Decisio, 2022) 

 

 

Waardering externe effecten 

Voor de externe effecten op het gebied van geluid, klimaat en luchtkwaliteit is uitgegaan van 

het Handboek Milieuprijzen dat is opgesteld door CE Delft (2017).  

 

http://www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/autokosten
http://www.nibud.nl/onderwerpen/uitgaven/autokosten
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Tabel 10 Waardering van geluidsbelasting door wegverkeer (€ per persoon per dB Lden) 

 
Onderwaarde  

(p.p. 1-1-2022) 

Centrale waarde  

(p.p. 1-1-2022) 

Bovenwaarde  

(p.p. 1-1-2022) 

50-54 dB 24 30 36 

55-59 dB 34 55 66 

60-64 dB 49 60 73 

65-69 dB 92 111 134 

70-74 dB 96 118 143 

75-79 dB 102 124 153 

>= 80 dB 104 127 158 

Bron:  Handboek Milieuprijzen (CE Delft, 2017); inflatiecorrectie o.b.v. CPI 2018-2022 

 

De milieuprijzen voor geluid en luchtkwaliteit kennen een onderwaarde, een centrale waarde 

en een bovenwaarde. De hoofdanalyse van de MKBA is gebaseerd op de centrale waarde, 

terwijl in de gevoeligheidsanalyse met de onder- en bovenwaarde wordt gerekend. 

 

Tabel 11 Waardering emissies luchtkwaliteit (€ per kilogram) 

 

Maatgevende stof 

Onderwaarde  

(p.p. 1-1-2022) 

Centraal  

(p.p. 1-1-2022) 

Bovenwaarde  

(p.p. 1-1-2022) 

Stikstofoxiden (NOx) 27,60 39,74 61,50 

Ammoniak (NH3) 22,56 34,93 55,89 

Fijnstof, grof (PM10) 36,42 51,08 79,14 

Fijnstof, klein (PM2,5)  438,65 639,88 942,58 

Zwavel (SO2)  20,27 28,52 44,32 

Bron: Handboek Milieuprijzen (CE Delft, 2017); inflatiecorrectie o.b.v. CPI 2015-2022; Milieuprijs PM2,5 voor 

verkeer in ‘stedelijk’ gebied 

 

 

Voor de waardering van de klimaateffecten is in de MKBA uitgegaan van de zogenoemde 

efficiënte CO2-prijzen.59 In een hoog en laag omgevingsscenario zijn de CO2-prijzen ver-

schillend. De hoofdanalyse van de MKBA is gebaseerd op een hoog scenario (Stedelijke 

Referentie 2040H), waarvoor de efficiënte CO2-prijs van WLO-Hoog wordt gehanteerd. In de 

gevoeligheidsanalyse is gerekend met de efficiënte CO2-prijs in WLO-Hoog en de CO2-prijs, 

waarmee de 2°-doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs bereikt kan worden. 

  

Tabel 12 Waardering klimaatemissies (€ per kilogram CO2) 

 

Maatgevende stof 

WLO-LAAG 

(p.p. 1-1-2022) 

WLO-HAAG 

(p.p. 1-1-2022) 

2° C-beleid 

(p.p. 1-1-2022) 

Koolstofdioxide (CO2) 0,016 0,065 0,108 

Bron:  Handboek Milieuprijzen (CE Delft, 2017); inflatiecorrectie o.b.v. CPI 2015-2022 

 

 
59  WLO-klimaatscenario’s en de waardering van CO2-uitstoot in MKBA's (CPB/PBL, 2016). 


