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Samenvatting

Aanleiding en kader
De huidige baggerinspanningen in Nederland zijn ontoereikend om de jaarlijkse aanwas van
sediment  volledig  te  verwijderen.  Er  is  daardoor  sprake  van  een  groeiende
baggerachterstand.  In opdracht van de Staatssecretaris van Verkeer  en Waterstaat heeft het
Advies  en  Kenniscentrum  Waterbodems  (AKWA)  van  Rijkswaterstaat  een
maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de kosten en baten van het
(verhogen  van het  tempo van) baggeren  van Nederlandse wateren. Het  eindrapport van de
MKBA  is  op  verzoek  van  de  Staatssecretaris  voorgelegd  aan  de  Adviescommissie  Water
voor  een  ‘second  opinion’.  De Adviescommissie  heeft  ter  onderbouwing  van  haar  advies
WL    |  Delft  Hydraulics  gevraagd  om  een  evaluatie  van  de  uitgevoerde  MKBA.  Deze
evaluatie diende zich daarbij te richten op twee hoofdvragen:

1. de vraag of in de MKBAWaterbodems de problematiek van het baggeren in het hoofd
en regionaal watersysteem juist is beschreven; en

2. de  vraag of  de  kosten  en  baten  van  een  extra baggerinspanning  op  een correcte wijze
zijn weergegeven.

Daarbij is WL gevraagd om zich met name te richten op de relatie met de scheepvaart en de
aan  en  afvoer  van  water  ten  behoeve  van  het  voorkomen  van  wateroverlast  en  de
bestrijding van droogte en verzilting.

Opzet van MKBAWaterbodems
Het  uitvoeren  van  een  MKBA  voor  de  problematiek  van  het  baggeren  in  het  hoofd  en
regionaal watersysteem vormt een complex vraagstuk. Bij de MKBAWaterbodems gaat het
om een  landelijke studie op het  niveau  van een kentallenMKBA. De opzet  en afbakening
van de MKBA zijn naar ons oordeel op zich logisch gekozen en voldoende verwoord in de
rapportage.  Het  onderscheid  in  een  drietal  alternatieven  (nulalternatief,  structureel
evenwicht  en  projectalternatief)  sluit  goed  aan  op  de  vraagstelling.  De  invulling  van  de
alternatieven is echter onvoldoende consistent en houdt te weinig rekening met economische
wetmatigheden. Een zuivere en eenduidige vergelijking van de alternatieven wordt hierdoor
bemoeilijkt.

De  MKBA  richt  zich  op  een  aantal  sectoren  of  doelen  die  baat  ondervinden  van  extra
baggerinspanningen,  te  weten  scheepvaart,  landbouw,  natuur,  stedelijk  water  en  recreatie.
Voor  de  scheepvaart  vormt  een  landelijke  studie  een  logisch  kader.  Voor  landbouw  en
recreatie ligt een regionaal perspectief meer voor de hand. Voor stedelijk water en natuur is
vooral  de  lokale  context  van  belang  bij  de  waardering  van  de  baten  van  extra
baggerinspanningen.  De  mogelijkheden  om  goed  rekening  te  houden  met  de  regionale  en
lokale context zijn binnen een landelijke studie beperkt.

Een correcte weergave van kosten en baten?
De kosten van het baggeren, transporteren en bergen van specie zijn in de MKBA berekend
afhankelijk  van  de  kwaliteit  van  de  specie,  de  locatie  en  de  hoeveelheid  te  verwijderen
specie.  De  kosten  zijn  bepaald  met  behulp  van  de  zogeheten  PRIsystematiek  van
Rijkswaterstaat (Project Ramingen Infrastructuur).
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De gevolgde werkwijze wordt, zeker  in de context van een kentallenMKBA, als adequaat
beschouwd.  In  de  MKBA  ontbreekt  evenwel  een  duiding  van  de  nauwkeurigheid  van  de
geschatte kosten.

In de MKBA is een groot aantal aannamen gedaan. De invulling van deze aannamen is in de
rapportage slechts beperkt onderbouwd. Daarbij is onvoldoende onderzocht wat het effect is
van de gehanteerde aannamen op de berekende baten. Hoewel  in de MKBA het streven  is
geweest  min  of  meer  conservatieve  aannamen  te  hanteren  is  dit  in  de  praktijk  niet
consequent doorgevoerd. De gekozen invulling van aannamen leidt naar ons oordeel in een
aantal  gevallen  tot  een  overschatting  van  de  baten.  Dit  is  ondermeer  het  geval  bij  de
scheepvaart en de veiligheid tegen overstromingen. Bij de landbouw is bij een deel van de
aannamen sprake van overschatting en bij een ander deel sprake van onderschatting van de
baten.

Een juiste beschrijving van de problematiek?
In de aanpak van de MKBA is ervoor gekozen een globaal beeld te schetsen van kosten en
baten  per  sector.  De  kostenbatenanalyse  is  niet  uitgesplitst  naar  onderdelen  van  het
watersysteem. De gebruikswaarde van het MKBArapport ten behoeve van prioriteitstelling
wordt hierdoor beperkt.

In de MKBA wordt – zonder enig voorbehoud – geconcludeerd dat ‘extra baggeren  loont’.
Gegeven de onzekerheid  in de schatting van kosten en baten en gelet op de geconstateerde
gevallen  van  overschatting  van  baten  kunnen  naar  ons  oordeel  geen  stellige  conclusies
worden  getrokken  over  de  economische  aantrekkelijkheid  van  extra  baggerinspanningen.
Wel  zijn  er  aanwijzingen  dat  het  bereiken  van  structureel  evenwicht,  zeker  voor  de
scheepvaart,  aantrekkelijk  kan  zijn.  In  die  zin  rechtvaardigen  de  uitkomsten  van  de
kentallenMKBA een nadere en nauwkeuriger uitwerking van kosten en baten  in het kader
van een MKBA op projectniveau.

Aanbevelingen voor verdere uitwerking van kostenbatenanalyses
Een  nadere  uitwerking  van  kosten  en  baten  is  nodig  om  beter  zicht  te  krijgen  op  de
economische  aantrekkelijkheid  van  extra  baggerinspanningen.  Dit  betreft  zowel  de  sector
scheepvaart  als  de  sector  landbouw.  Het  ligt  daarbij  in  de  rede  om  aparte  kosten
batenanalyses uit te voeren voor het baggeren in het hoofdwatersysteem respectievelijk in de
regionale watersystemen. Voor  het baggeren  in het  regionale watersysteem  ligt  het daarbij
voor de  hand  de  kostenbatenanalyses  te  organiseren  in  verschillende  regionale projecten,
opdat optimaal gebruik kan worden gemaakt van regionaal beschikbare kennis.

Bij toekomstige kostenbatenanalyses op projectniveau dient naar ons oordeel de analyse op
een  aantal  punten  te  worden  versterkt  en  verdiept.  Het  gaat  dan  ondermeer  om  een
consistentere  invulling  van alternatieven, het beter  onderbouwen  van aannamen,  het  meer
expliciet  aandacht  geven aan  onzekerheden  en  het  beter  inzicht bieden  in de  opbouw  van
kosten en baten binnen het watersysteem.
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1  Inleiding

Aanleiding en kader

De huidige baggerinspanningen in Nederland zijn ontoereikend om de jaarlijkse aanwas van
sediment  volledig  te  verwijderen.  Er  is  daardoor  sprake  van  een  groeiende
baggerachterstand.  In opdracht van de Staatssecretaris van Verkeer  en Waterstaat heeft het
Advies en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA) van Rijkswaterstaat een maatschappelijke
kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de kosten en baten van het (verhogen van het
tempo van) baggeren van Nederlandse wateren. In deze MKBA is onderzocht:

• wat  de  maatschappelijke  en  financiële  baten  van  baggerwerk  zijn  en  waar  deze
neerslaan, dit om een goede prioriteitstelling te ondersteunen;

• of kosten te beperken zijn door efficiency en schaalvoordelen;
• of partijen die baten genieten (voldoende) bijdragen aan de kosten;
• in welke mate samenloop mogelijk is met andere initiatieven zoals op het terrein van de

ruimtelijke ordening en ‘waterbeheer in de 21e eeuw’.

Het  eindrapport  van  de  MKBA  is  op  verzoek  van  de  Staatssecretaris  voorgelegd  aan  de
Adviescommissie Water voor een ‘second opinion’.  In haar vergadering van 16 september
2004 heeft de Adviescommissie besloten om ter onderbouwing van haar advies nader advies
in te winnen.

Vraagstelling van dit advies

De  Adviescommissie  Water  heeft  WL  |  Delft  Hydraulics  bij  brief  van  6  oktober  2004
(kenmerk AcW2004/26) gevraagd om nader advies te geven over:
1. de vraag of in de MKBAWaterbodems de problematiek van het baggeren in het hoofd

en regionaal watersysteem juist is beschreven; en
2. de  vraag of  de  kosten  en  baten  van  een  extra baggerinspanning  op  een correcte wijze

zijn weergegeven.

WL is gevraagd om zich daarbij met name te richten op de relatie met de scheepvaart en de
aan  en  afvoer  van  water  ten  behoeve  van  het  voorkomen  van  wateroverlast  en  de
bestrijding  van  droogte  en  verzilting.  Over  de  baten  voor  de  natuur  wint  de
Adviescommissie Water separaat nader advies in bij Alterrra.
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Opstelling van dit advies

Het uitvoeren  van  een MKBA voor  de problematiek  van  het baggeren  is  een complex  en
lastig  vraagstuk.  Dit  geldt  ook  voor  een  evaluatie  van  de  MKBAWaterbodems.  Een
evaluatie  van  de  MKBAwaterbodems  richt  zich  logischerwijs  op  de  aanpak,
uitgangspunten  en  aannamen  van  de  MKBA.  Immers,  deze  zijn  bepalend  voor  de
uitkomsten van de kostenbatenanalyse en voor de conclusies die hieruit worden getrokken.

De eerste stap in het evaluatieproces was het ontwikkelen van een goed beeld hoe de MKBA
is  uitgevoerd:  welke  stappen  zijn  doorlopen,  welke  uitgangspunten  zijn  aangehouden  en
welke  veronderstellingen  zijn  gedaan.  Deze  eerste  stap  in  het  evaluatieproces  is  een
moeizame  gebleken.  Bij  een  eerste  grondige  lezing  van de Hoofdnota  en  de belangrijkste
achtergronddocumenten zijn wij op veel vragen en onduidelijkheden gestuit. In een dialoog
met  de  projectleider  van  de  MKBA  zijn  veel  van  deze  vragen  beantwoord  en  zijn
onduidelijkheden verhelderd. Antwoorden riepen overigens soms weer nieuwe vragen op. In
dit  kader  is  ook  een  overleg  gevoerd  met  een  afvaardiging  van  het  projectteam  over  de
aanpak  en  resultaten  bij  de  bepaling  van  de  baten  voor  de  scheepvaart.  De  onderzoekers
spreken hun dank uit voor de voortvarendheid waarmee de vele vragen zijn beantwoord.

Het feit dat de achtergronddocumenten op een aantal punten niet compleet waren en in een
aantal gevallen ook niet consistent, is van invloed geweest op het evaluatieproces. Mede op
basis van de ter beschikking gestelde spreadsheet zijn we er echter gaandeweg in geslaagd
de  verschillende  stukjes  in  de  puzzel  te  passen  en  hebben  we  naar  onze  inschatting  de
essentiële stappen, uitgangspunten en aannamen (expliciete  en  impliciete) van de MKBA
Waterbodems  redelijk  kunnen  reconstrueren.  Dat  betekent  overigens  niet  dat  wij  zicht
hebben gekregen op alle details van de MKBA. Bijvoorbeeld de wijze waarop aannamen in
de  berekeningen  zijn  geïmplementeerd  hebben  wij  niet  goed  kunnen  beoordelen.  Een
toetsing hiervan voert in het kader van deze evaluatie ook te ver; het zou neerkomen op het
opnieuw uitvoeren van de analyse. Bij de beoordeling in het kader van deze evaluatie gaat
het er dan ook vooral om of de uitkomsten van de berekeningen logisch en plausibel zijn.

In  onze  analyse  hebben  wij  ons  vooral  gericht  op  het  grote  aantal  aannamen  en
uitgangspunten  in  de  MKBA. Kernvraag daarbij  was of  in  de  MKBA  met  het  geheel  aan
aannamen  en  uitgangspunten  een  juist  beeld  wordt geschetst van de  problematiek  van  het
baggeren en in het bijzonder van de baten van extra baggerinspanningen. Daartoe  is onder
meer  onderzocht  hoe  gevoelig  de  uitkomsten  van  de  MKBA  zijn  voor  de  gehanteerde
aannamen en uitgangspunten.

De  evaluatie  van  de MKBAWaterbodems  en  de  opstelling  van  dit  advies  zijn uitgevoerd
door  een  WLprojectteam  van  onderzoekers  met  een  civieltechnische,  morfologische  en
economische  achtergrond,  te  weten  ir.  H.  van  der  Most  (tevens  projectleider),  drs.  P.J.A.
Baan,  dr.ir.  E.  Mosselman  en  ir.  J.P.M.  Dijkman.  De  interne  review  van  dit  advies  is
uitgevoerd door dr. M. Vis.
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Opzet van de rapportage van dit advies

De  rapportage  van  deze  evaluatie  bestaat  uit  een  hoofdtekst  en  een  aantal  bijlagen.  De
hoofdtekst  beschrijft  onze  bevindingen  op  hoofdlijnen.  De  twee  hoofdvragen  voor  deze
evaluatie  komen  daarbij  in  twee  aparte  hoofdstukken  aan  de  orde.  Daarbij  wordt  eerst
ingegaan op de vraag of ‘de kosten en baten van een extra baggerinspanning op een correcte
wijze zijn weergegeven’, omdat deze vraag feitelijk een onderdeel is van de bredere vraag of
‘de  problematiek  van  het  baggeren  in  het  hoofd  en  regionaal  watersysteem  juist  is
beschreven’.

Voorafgaand aan  de bespreking  van  de  twee  hoofdvragen  wordt  een  korte  schets  gegeven
van de aanpak en bevindingen van de uitgevoerde MKBAWaterbodems en wordt een kader
geschetst voor deze evaluatie. De hoofdtekst wordt afgesloten met een aantal conclusies en
aanbevelingen. De bijlagen geven onderbouwing aan en detaillering van de bevindingen van
de hoofdtekst.
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2 Korte kenschets van MKBAWaterbodems

Dit hoofdstuk bevat een beknopte samenvatting van de opzet en belangrijkste bevindingen
vanuit de MKBAWaterbodems

Opzet en reikwijdte van de MKBA

De  kern  van  de  MKBA  betreft  het  in  beeld  brengen  van  baten  en  kosten  van  extra
baggerinspanningen. Twee vragen staan daarbij centraal:

• Is het  vanuit maatschappelijk perspectief aantrekkelijk om het  huidige baggertempo te
verhogen  zodat de  jaarlijkse baggerinspanning  gelijk  zal zijn  aan de  jaarlijkse  aanwas
(het bereiken van evenwicht)?

• Is  het  vanuit  maatschappelijk  perspectief  aantrekkelijk  om,  na  het  bereiken  van  het
evenwicht,  een  extra  inspanning  te  verrichten  om  de  opgelopen  achterstand  weg  te
werken?

In  aanvulling  daarop  besteedt  de  Hoofdnota  aandacht  aan  mogelijkheden  van
kostenbeperking door schaal of efficiencyvoordelen, aan de mogelijkheden tot het verhalen
van  de  kosten  van  baggeren  op  de  partijen  die  de  baten  genieten  en  aan  de  mogelijke
samenloop  met  andere  beleidsterreinen.  In  dit  advies  beperken  wij  ons,  conform  de
vraagstelling van de Adviescommissie Water, tot de kern van de MKBA: de kosten en baten
van extra baggerinspanningen.

Bij de MKBAWaterbodems gaat het om een kentallenMKBA, dat wil zeggen dat er met
eenheidsprijzen  wordt  gewerkt. Deze  eenheidsprijzen  zijn  deels  ruw  geschat  en  niet  altijd
toegespitst  op  de  lokale  situatie.  Een  kentallenMKBA  met  als  uitkomst  netto  baten  kan
worden gevolgd door een MKBA op projectniveau, waarbij de kosten en baten (en dus ook
de  netto  baten)  nauwkeuriger  worden  bepaald.  Om  dit  verschil  in  nauwkeurigheid  aan  te
geven spreekt men bij een kentallenMKBA wel van kosten en batenschattingen en bij een
MKBA  op  projectniveau  van  kosten  en  batenramingen.  Vanwege  het  karakter  van  de
MKBAWaterbodems  wordt  hierna  consequent  van  (kosten  en  baten)schattingen
gesproken.

Beschouwde alternatieven en doelen van baggeren

De MKBAWaterbodems maakt onderscheid tussen een drietal alternatieven. Deze worden
hieronder kort gekarakteriseerd:

1. Nulalternatief: dit  alternatief  omvat  de  huidige  baggerinspanningen  aangevuld  met
tijdelijke  extra  baggerinspanningen  gedurende  de  periode  2004    2010  vanuit  de
subsidieregeling  SUBBIED  en  de  extra  impuls  voor  beheer  en  onderhoud  van  het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De baggerinspanningen van het nulalternatief zijn
niet  toereikend  om  de  jaarlijkse  aanwas  van  sediment  te  verwijderen.  In  het
nulalternatief neemt de baggerachterstand dus verder toe.
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2. Alternatief  van  structureel  evenwicht:  dit  alternatief  omvat  een  extra  baggerinspaning
bovenop het nulalternatief om evenwicht te bereiken tussen aanwas en verwijdering. In
de rapportage van de MKBA wordt dit alternatief ook wel aangeduid als het ‘standstill’
alternatief

3. Projectalternatief: dit  alternatief  omvat  de  extra  benodigde  baggerinspanning  om  de
reeds ontstane achterstand weg  te werken. Het gaat hierbij  om achterstallig onderhoud
en sanering. Bij het projectalternatief worden drie varianten beschouwd die verschillen
in uitvoeringsduur (10, 25 resp. 40 jaar).

De MKBA maakt bij het bepalen van kosten en baten onderscheid naar verschillende doelen
of  sectoren  waarvoor  (extra)  baggerinspanningen  nodig  of  gewenst  zijn.  Het  gaat  om  de
scheepvaart, de landbouw, natuur, water in de stad en recreatie. In aanvulling daarop zijn in
de MKBA ook veiligheidsbaten bepaald als ‘bijproduct’ van de extra baggerinspanningen.

Bevindingen van de MKBA

In de MKBA wordt geconcludeerd dat ‘meer baggeren  loont’. Deze conclusie geldt zowel
voor  het  bereiken  van  structureel  evenwicht  tussen  aanwas  en  verwijdering  als  voor  het
opruimen van de huidige achterstanden. Voor het alternatief van structureel evenwicht zijn
de contante waarden van kosten en baten, alsook de batenkostenverhouding samengevat in
Tabel  2.1.  De  baten  voor  veiligheid  tegen  overstromingen  zijn  het  gevolg  van  extra
baggerinspanningen  voor  de  scheepvaart.  Voor  het  projectalternatief  met  een
uitvoeringsduur van 25 jaar zijn kosten en baten samengevat in Tabel 2.2. De tabellen 2.1 en
2.1  zijn  door  WL  samengesteld  op  basis  van  de  resultaten  zoals  opgenomen  in  de
Hoofdnota.

Tabel 2.1  Contante waarden van kosten en baten bij alternatief van structureel evenwicht
      (in miljoenen Euro’s)

Doel/sector Kosten Baten Baten/Kosten

Scheepvaart 330 660 2.0

Landbouw 300 460 1.5

Veiligheid  70 

Water in de stad 410 + 

Tabel 2.2  Contante waarden van kosten en baten bij projectalternatief met uitvoering in 25 jaar
      (in miljoenen Euro’s)

Doel/sector Kosten Baten Baten/Kosten

Scheepvaart 120 550 4.6

Landbouw  50 70 1.4

Veiligheid   10 

Water in de stad  80  + 



Evaluatie van MKBA  Waterbodems Q3866 februari 2005

WL | Delft Hydraulics 3 — 1

3 Kader voor de evaluatie van de MKBA

In  dit  hoofdstuk  presenteren  wij  twee  noties  die  een  rol  spelen  bij  onze  evaluatie  van  de
MKBA. Deze noties bieden  een kader voor de analyse van de twee hoofdvragen  van deze
evaluatie. Het  gaat om  de  definitie  en  invulling  van  de  verschillende alternatieven  van  de
MKBAWaterbodems  (par  3.1)  en  om  het  concept  van  economisch  optimale
baggerinspanningen  (par  3.2).  Op  grond  van  deze  beschouwingen  kunnen  verwachtingen
worden uitgesproken  ten aanzien van de batenkostenverhoudingen van het alternatief van
‘structureel evenwicht’ en het projectalternatief.

3.1 Definitie en invulling van alternatieven

Een  belangrijke  stap  in  elke  kostenbatenanalyse  is  de  definitie  van  alternatieven.  Het
doorgronden van de definitie en vooral de invulling van de alternatieven binnen de MKBA
Waterbodems  heeft  de  nodige  hoofdbrekens  gekost.  Omdat  opzet  en  invulling  van
alternatieven  heel  bepalend  zijn  voor  de  uitkomsten  van  een  MKBA,  geven  wij  in  deze
paragraaf ons begrip van de invulling van de verschillende alternatieven.

Vraagstelling en opzet van alternatieven

In de MKBAWaterbodems staan twee vragen centraal:

• Is het  vanuit maatschappelijk perspectief aantrekkelijk om het  huidige baggertempo te
verhogen  zodat de  jaarlijkse baggerinspanning  gelijk  zal zijn  aan de  jaarlijkse  aanwas
(het bereiken van evenwicht)?

• Is  het  vanuit  maatschappelijk  perspectief  aantrekkelijk  om,  na  het  bereiken  van  het
evenwicht,  een  extra  inspanning  te  verrichten  om  de  opgelopen  achterstand  weg  te
werken?

Deze vraagstelling geeft aanleiding tot de definitie van drie alternatieven: het nulalternatief
(de voortzetting van het huidige beleid), het alternatief van structureel evenwicht en wat is
genoemd  het  projectalternatief.  De  vraagstelling  duidt  ook  op  een  bepaalde  volgorde  in
investeringen: eerst evenwicht bereiken en dan pas achterstanden wegwerken. De kosten en
baten van ‘structureel evenwicht’ kunnen dan worden vergeleken met het nulalternatief, en
de kosten en baten van het projectalternatief met de situatie na uitvoering van het alternatief
‘structureel  evenwicht’.  Een  belangrijke  aanname  is  daarbij  dat  de  hoeveelheid  jaarlijkse
sedimentatie  in  alle  gevallen  gelijk  is,  zodat  de  kosten  van  het  handhaven  van  een
structureel evenwicht niet toenemen door uitvoering van het projectalternatief.

Figuur 3.1 visualiseert voor de verschillende alternatieven het verloop van de achterstanden
in het baggeren van Rijkswaterstaat ten behoeve van de scheepvaart. Daarbij is aangenomen
dat  de  jaarlijkse  hoeveelheid  sedimentatie  constant  is.  De  uitvoering  van  het
projectalternatief  wordt  over  25  jaar  gespreid.  Daarbij  wordt  de  achterstand  niet  volledig
weggewerkt, omdat deze tot 2007 eerst nog verder toeneemt.
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Baggerachterstand RWS voor scheepvaart
Aanname: sedimentatie blijft constant
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Figuur 3.1  Verloop van baggerachterstanden in de tijd onder de aanname dat de jaarlijkse hoeveelheid
sedimentatie constant blijft.

Invulling van alternatieven uit oogpunt van economische efficiëntie

Het hiervoor geschetste onderscheid in alternatieven is helder en werkbaar; voor de verdere
invulling van de alternatieven geldt dit minder. De  invulling van de alternatieven zou naar
ons  oordeel  dusdanig  moeten  zijn,  dat  beperkte  financiële  middelen  zo  efficiënt  mogelijk
worden ingezet.

1. De middelen voor het  huidig onderhoud en de besteding van de  impulsgelden worden
zodanig  ingezet  dat  de  grootste  knelpunten  worden  opgelost  en  deze  inspanning  het
grootste rendement oplevert (= nulalternatief)

2. De  aldus  gecreëerde  situatie  wordt  vervolgens  gehandhaafd  (=  alternatief  ‘structureel
evenwicht’). ‘Gehandhaafd’ overigens binnen een zekere marge, omdat het economisch
niet aantrekkelijk is jaarlijks een klein laagje nieuwe aanwas te verwijderen.

3. Het  verwijderen  van  de  nog  resterende  achterstand;  het  gaat  om  het  oplossen  van  de
laatste (kleinere) knelpunten (=projectalternatief).

Een dergelijke invulling van alternatieven betekent dat de baten per gebaggerde m3 afnemen
naarmate  meer  gebaggerd  wordt  (dus  bij  de  opeenvolgende  alternatieven).  Of  anders
gezegd:  het  alternatief  van  ‘structureel  evenwicht’  is  naar  verwachting  economisch
aantrekkelijker dan het projectalternatief.

Een heldere en eenduidige vergelijking van alternatieven stelt eisen aan de invulling van de
alternatieven:

• Wanneer bijvoorbeeld het nulalternatief nietoptimaal  is ingevuld en het alternatief van
‘structureel evenwicht’ is dat wel dan zal sprake zijn van een onzuivere vergelijking. De
baten  van  ‘structureel  evenwicht’  zijn  dan  de  optelsom  van  de  baten  van  extra
baggerinspanningen en de baten van een efficiëntere inzet van de huidige inspanningen.
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Indien  in  dit  geval  de  baten  volledig  worden  toegeschreven  aan  de  extra
baggerinspanningen  dan  worden  de  baten  van  extra  baggerinspanningen  daarmee
overschat.

• Voor  een  goede  vergelijkbaarheid  van  de  economische  aantrekkelijkheid  van  extra
baggerinspanningen is het belangrijk dat de verschillende aannamen bij de alternatieven
onderling  consistent  zijn.  Wanneer  bijvoorbeeld  het  alternatief  van  ‘structureel
evenwicht’ relatief conservatief zou worden  ingevuld betekent dit automatisch een vrij
hoge  batenkostenverhouding  voor  het  projectalternatief;  immers  de  baten  van  het
projectalternatief volgen uit het verschil in schaden van beide alternatieven.

Nulalternatief in samenhang met andere alternatieven

Het nulalternatief omvat de ‘huidige’ baggerinspanning alsmede de extra baggerinspanning
vanuit de Impuls en SUBBIEDgelden. Deze invulling van het nulalternatief is conform de
OEIleidraad. De consequentie ervan is dat de situatie zich tussen 2003 en 2010 nog wijzigt.
Dit  roept  de  vraag  op  welke  situatie  nu  moet  worden  gehandhaafd  bij  het  alternatief  van
‘structureel evenwicht’. In de MKBA is ervan uitgegaan dat structureel evenwicht ingaat per
2007;  dat  is  min  of  meer  het  eerste  moment  waarop  gelet  op  benodigde  tijd  voor
besluitvorming een dergelijke situatie bereikt kan worden.

De  veranderingen  in  het  nulalternatief  tot  2010  in  combinatie  met  een  alternatief  van
‘structureel  evenwicht’  dat  start  in  2007  resulteren  in  een  vrij  onduidelijke
overgangssituatie. De kostenbatenanalyse zou naar ons oordeel aan inzichtelijkheid hebben
gewonnen wanneer de alternatieven anders zouden zijn  ingevuld1. Twee opties zijn daarbij
te overwegen:

• Het  handhaven  van  de  situatie  2003,  waarbij  de  maatregelen  vanuit  de  Impuls  en
SUBBIEDgelden worden opgenomen in het alternatief ‘structureel evenwicht’ dan wel
het  projectalternatief,  afhankelijk  van  of  het  om  periodieke  dan  wel  eenmalige
baggerinspanningen gaat.

• Het  handhaven  van  de  situatie  2010,  waarbij  de  besteding  van  de  impulsgelden  is
afgerond  en  er  een  eenduidige  situatie  is  ontstaan  die  kan  worden  gehandhaafd  met
behulp van het alternatief van ‘structureel evenwicht’.

Het  pleidooi  hierboven  voor  het  hanteren  van  een  ander  jaar  voor  het  doen  ingaan  van
‘structureel  evenwicht’  is  vooral  ingegeven  door  de  gewenste  inzichtelijkheid  van  de
analyse. Uit oogpunt van een optimale fasering van (extra) baggerinspanningen zou het jaar
van  ingaan  van  ’structureel  evenwicht’  verder  geoptimaliseerd  kunnen  worden.  De  vraag
wordt dan niet zozeer of het bereiken van ‘structureel evenwicht’ economisch aantrekkelijk
is,  maar  wanneer,  of  in  welke  situatie,  het  bereiken  van  structureel  evenwicht  het  meest
aantrekkelijk  is.  Zo’n  optimalisatie  valt  evenwel  buiten  de  reikwijdte  van  een  kentallen
MKBA.

1 Ook de analyse van het projectalternatief zou aan overzichtelijkheid hebben gewonnen wanneer in
de rapportage slechts één variant (bijv. bij een uitvoeringsduur van 25 jaar) was gepresenteerd en de
beide  andere  varianten  in  een  gevoeligheidsanalyse  zouden  zijn  opgenomen.  Temeer  omdat  de
berekende batenkostenverhouding niet zo gevoelig blijkt te zijn voor de uitvoeringsduur.
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Overigens  kan  de  keuze  om  de  besteding  van  de  Impuls  en  SUBBIEDgelden  onder  te
brengen in het nulalternatief worden gekenschetst als een conservatieve aanpak. Immers met
deze gelden worden relatief ernstige knelpunten aangepakt die relatief grote baten kennen.
Door de gekozen  invulling van het nulalternatief komen deze baten niet ten goede van het
bereiken van structureel evenwicht of het projectalternatief.

3.2 Economisch optimale baggerinspanningen

Bij het beoordelen van investeringen, of dat nu nieuwe infrastructuur betreft of intensivering
van  baggerinspanningen,  is  het  belangrijk  vast  te  stellen  in  hoeverre  sprake  is  van
economisch optimaal handelen. In deze paragraaf werken wij dit concept op hoofdlijnen uit.
Op  grond  van  deze  beschouwing  worden  vervolgens  verwachtingen  uitgesproken  ten
aanzien van de batenkostenverhoudingen van het alternatief van ‘structureel evenwicht’ en
het projectalternatief.

Concept van economisch optimale baggerinspanningen

Figuur 3.2 geeft een mogelijk verloop van kosten en schaden gerelateerd aan het baggeren
voor de scheepvaart. Als de baggerinspanning kleiner wordt neemt de vaardiepte af met als
gevolg een grotere jaarlijkse schade voor de scheepvaart. In de MKBA zijn de baten gelijk
aan de te vermijden schade door te baggeren. Met het vergroten van de baggerinspanningen
c.q. het wegwerken van baggerachterstand wordt de schade minder, maar nemen de kosten
toe. Van een economisch optimum is sprake als de som van kosten en schade een minimum
bereikt.  Bij  dit  optimum  zijn  de  extra  kosten  van  een  eenheid  baggeren  (de  marginale
kosten) gelijk aan de afname van de schade (de marginale schade).

Figuur 3.2  Economisch optimaal niveau van baggerinspanningen (periode tot 2010)
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De Figuur 3.2  geeft  de situatie  weer  voor  één  locatie. Daarbij  is  een  locatie  in  gedachten
genomen  waar  door  besteding  van  de  impulsgelden  de  grootste  knelpunten  voor  het
scheepvaartverkeer  worden  opgelost.  In  werkelijkheid  is  sprake  van  een  veelheid  aan
baggerlocaties met voor elke locatie een vergelijkbaar verloop van kosten en schade zij het
op  verschillend  (kosten  en schade)niveau. Voor  het  totale  Nederlandse  watersysteem  kan
het plaatje  er dan anders uit zien,  in de zin dat de (tijdelijke) verbetering zoals getoond in
figuur 3.2 niet aanwezig is.

Het  verloop  van  de  kosten  en  schadecurves  en  de  som  van  beide  geeft  inzicht  in  de
economie  van  het  baggeren. Als  de  kosten van het  baggeren  toenemen,  bijvoorbeeld door
het  aanscherpen  van  de  regelgeving  voor  het  bergen  van  baggerspecie;  dan  komt  de
kostencurve hoger en steiler te lopen en verschuift het optimum in de figuur naar links. Het
optimum  komt  dan  bij  een  lagere  baggerinspanning  te  liggen.  Omgekeerd  verschuift  het
optimum naar een grotere baggerinspanning als de kosten van baggeren afnemen. Voor de
schade geldt een vergelijkbaar verhaal. Als de schade toeneemt bijvoorbeeld door groei van
de  scheepvaart,  dan  verschuift  het  optimum  naar  rechts,  wat  betekent  dat  een  grotere
baggerinspanning economisch aantrekkelijk wordt.

Verwachtingen ten aanzien van batenkostenverhoudingen

De curven  in Figuur  3.2  geven  ook  inzicht  in  welke  batenkostenverhouding  mag  worden
verwacht voor de verschillende alternatieven. Als de baggerinspanning klein is dan leidt een
extra baggerinspanning (tegen relatief lage kosten) tot een grote afname van de schade (dus
grote baten). De batenkosten verhouding is dan relatief gunstig doordat als eerste de grootste
knelpunten  worden  opgelost  die  de  meeste  schade  opleveren  voor  de  scheepvaart.  Deze
situatie  doet  zich  voor  bij  het  nulalternatief  (inclusief  besteding  impulsgelden).  Met  dit
alternatief  worden  de  grootste  knelpunten  op  de belangrijkste  vaarwegen  aangepakt. Door
de  intensivering van de baggerinspanning  in de periode tot 2010 (Impulsgelden) verschuift
de baggertoestand op een aantal vaarwegen (ten opzichte van 2003) naar rechts in de curven
(zie Figuur 3.2).

Figuur 3.3  Economisch optimaal niveau van baggerinspanningen (periode na 2010)
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Met  het  alternatief  structureel  evenwicht  (vergroting  van  periodieke  baggerinspanningen)
wordt  voorkomen  dat  die  baggertoestand  vervolgens  weer  naar  links  ‘terugschuift’  (zie
Figuur  3.3).  Uit  het  verloop  van  de  curven  blijkt  dat  de  batenkostenverhouding  voor  dit
alternatief minder gunstig zal zijn dan voor het nulalternatief. Aannemend dat het alternatief
structureel  evenwicht  een  baggertoestand  vasthoudt  die  links  van  het  optimum  ligt,  zijn
vervolgens  nog  netto  baten  te  behalen  door  de  achterstand  verder  weg  te  werken  tot  het
optimum  wordt  bereikt.  Figuur  3.3  laat  zien  dat  de  batenkostenverhouding  van  de
projectalternatieven altijd lager zal zijn dan voor het alternatief van structureel evenwicht.

Het bovenstaande geschetste verloop van de batenkostenverhouding voor de verschillende
alternatieven  geldt  alleen  als  economisch  effectief  wordt  gebaggerd.  De  opeenvolgende
baggeractiviteiten vinden steeds daar plaats waar deze per  m3  het meeste opleveren, ofwel
de grootste schadereductie bewerkstelligen. In de praktijk streeft het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat daar ook naar. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het bestek en de voorwaarden voor
de  aanbesteding  van  baggerwerken  in  de  Bovenrijn  en  Waal  (nr.  ON1868)  van  10
september 2004.
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4 Kosten en baten correct weergegeven?

Dit hoofdstuk gaat over de vraag

of de kosten en baten van een extra baggerinspanning  in de MKBA op een correcte
wijze zijn weergegeven.

Het gaat hier om een normatieve vraag. Een correcte weergave van kosten en baten hebben
wij opgevat als een weergave waarbij geen sprake is van een systematische overschatting of
onderschatting  van  kosten  respectievelijk  baten.  Een  weergave  waarbij  bovendien
voldoende aandacht is voor de nauwkeurigheid van de geschatte kosten en baten.

4.1 Kosten van extra baggerinspanningen

Grondslag van kostenschattingen

De  kosten  van het baggeren,  transporteren  en bergen van specie zijn berekend afhankelijk
van de kwaliteit van de specie, de locatie en de hoeveelheid te verwijderen specie. Vanwege
schaaleffecten  nemen  de  eenheidsprijzen bij  grotere partijen  specie  af. Bij Rijkswaterstaat
worden  kostenschattingen  opgesteld  volgens  het  Project  Ramingen  Infrastructuur  (PRI
2003),  rekening houdend met  toeslagen voor  voorbereiding,  onvoorzien,  e.d. Deze  toeslag
op de directe kosten van verwijderen, transport en bergen komt uit op een factor 1,93 voor
saneringen en een factor 1,73 voor onderhoud. De kostenschattingen voor de verschillende
partijen variëren van circa € 4 tot € 35 per m3.

De gevolgde werkwijze wordt, zeker  in de context van een kentallenMKBA, als adequaat
beschouwd. Wat in de MKBA evenwel ontbreekt is een duiding van de nauwkeurigheid van
de geschatte kosten.

Nauwkeurigheid van kostenschattingen

Mede op basis van ervaringen met kostenberekeningen voor grote projecten als Ruimte voor
de Rivier wordt met de gehanteerde uitgangspunten de onzekerheidsmarge in de berekende
kosten door ons geschat op tenminste plus of min 30%.

De  baggerkosten  zijn  berekend  uitgaande  van  de  huidige  situatie  (regelgeving,  kwaliteit
bagger,  beschikbaarheid  bergingslocaties,  stand  der  techniek,  etc.).  Toekomstige
ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van de baggerkosten in de tijd:

• Als  de  regelgeving  in  de  toekomst  wordt  aangescherpt  kunnen  de  kosten  toenemen.
Maar wordt de regelgeving afgezwakt dan zullen de kosten afnemen.

• Door  de  schaarse  ruimte  zal  het  vinden  van  nieuwe  bergingslocaties  in  de  toekomst
steeds moeilijker worden; de bergingskosten zullen hierdoor kunnen toenemen.
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• De  waterkwaliteit  en  in  het  verlengde  daarvan  de  kwaliteit  van  de  baggerspecie  zal
onder  invloed  van  onder  meer  de  Kaderrichtlijn  Water  in  de  toekomst  waarschijnlijk
verbeteren.  Dat  vergemakkelijkt  het  bergen  van  baggerspecie,  waardoor  de  kosten
kunnen afnemen.

• Te  verwachten  is  dat  de  problematiek  van  de  algehele  “autonome”  bodemdaling  van
Bovenrijn en Waal in de komende decennia zal leiden tot hogere baggerkosten (zie ook
bijlage A).

• Technologische  ontwikkeling kan  leiden  tot  meer  efficiënte  en  goedkopere  technieken
voor de verwijdering en verwerking van baggerspecie.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen moet naar de toekomst toe rekening worden gehouden
met grotere onzekerheidsmarges in de kostenschattingen. Hoeveel groter is moeilijk precies
aan te geven. In onze analyse houden wij rekening met onzekerheidsmarges in de kosten in
de orde van plus of min 50%.

4.2 Baten voor de scheepvaart

De baten van baggeren voor de scheepvaart liggen op verschillende vlakken. Het op diepte
en  breedte  houden  van  de  vaarweg  bevordert  een  onbelemmerde  en  veilige  scheepvaart
afwikkeling met optimale belading en snelle vaartijden. Het verlaagt de transportkosten en
dat vormt een directe financiële batenpost voor de scheepvaart in Europa. Een deel van deze
baten valt Nederland  toe. Lage vaarkosten versterken voorts de concurrentiepositie van de
scheepvaart  op  de  transportmarkt.  Daardoor  kan  de  scheepvaartsector  extra  vracht
aantrekken,  groeien  en  meer  winst  maken.  De  daaraan  verbonden baten  vallen  weer  voor
een deel Nederland toe. Overigens dienen dit soort baten bij een maatschappelijke kosten
batenanalyse  te  worden  gecorrigeerd  voor  eventuele  verliezen  die  ontstaan  bij  andere
transportsectoren door het wegzuigen van vrachten. Voor het wegvervoer lijkt dit aspect niet
zo  belangrijk,  omdat  de  markt  voor  het  wegvervoer  zodanig  groot  en  dynamisch  is  dat
bevrachters  vrij  gemakkelijk  andere  vrachten  kunnen  vinden.  Maar  voor  het  spoor  is  dit
aspect wel belangrijk. Minder vracht over het spoor zal immers leiden tot extra verliezen bij
de exploitatie van de Betuwelijn.

Het  verloop  van  de  baten  over  de  jaren  is  bepaald  uit  berekeningen  met  het  zogeheten
PAWN Scheepvaartmodel en is voorts afgeleid uit de resultaten van het Decisioonderzoek.
Het  Scheepvaartmodel  is  gebruikt  om  de  verlaging  van  de  vaarkosten  door  baggeren  te
bepalen. De uitkomsten van het Scheepvaartmodel zijn met 40% verminderd na toetsing aan
praktijksituaties.  De  resultaten  van  het  Decisioonderzoek  zijn  gebruikt  om  de  baten  te
schatten van het verbeteren van de concurrentiepositie (modal shift baten). In het kader van
de  onderhavige  evaluatie  was  het  niet  mogelijk  in  detail  in  te  gaan  op  de  achterliggende
informatie. Wij beschouwen de gegenereerde batenreeksen dan ook als een best mogelijke
schatting binnen de onderzoeksrandvoorwaarden van de MKBA.

De resultaten van het Scheepvaartmodel en het Decisioonderzoek zijn niet direct gebruikt
als invoergegevens voor het spreadsheet van de MKBAWaterbodems waarmee de contante
waarden van kosten en baten zijn berekend. Bij de berekening van de contante waarden  is
nog  een  aantal,  in  sommige  gevallen  cruciale  aannamen  gedaan.  Wij  hebben  ons  bij  de
beoordeling van de batenberekening voor de scheepvaart vooral gericht op deze aannamen
(zie ook bijlage A).
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Impliciet  is  bij  de  bepaling  van  de  baten  aangenomen  dat  de  jaarlijkse  hoeveelheid
ongewenste aanwas constant blijft, ongeacht de baggerachterstand.  In werkelijkheid zal de
jaarlijkse aanwas in een rivier zonder achterstallig onderhoud sterker zijn dan  in een rivier
met  achterstallig  onderhoud.  Hoe  geringer  de  achterstand,  des  te  groter  de  hoeveelheid
periodiek  onderhoud  om  structureel  evenwicht  in  stand  te  houden.  Bovendien  leidt  deze
versnelde  sedimentatie  ertoe  dat  het  projectalternatief  er  niet  in  slaagt  om  de
baggerachterstand volledig weg te werken. De aanname van een constante aanwas overschat
derhalve de baten van het alternatief van structureel evenwicht en het projectalternatief.

Bij  de  batenschatting  voor  structureel  evenwicht  is  uitgegaan  van  een  zevenjarige  cyclus
voor de Waal met twee jaar niet baggeren (met zeer hoge schade voor de scheepvaart en dus
grote  baten  door  te  baggeren)  en  vervolgens  vijf  jaar  lang  de  vaardiepte  op  peil  houden,
waardoor  de  schade  in  die  vijf  jaar  beperkt  blijft.  De  tweejaarlijkse  piek  in  de
zevenjaarscyclus  verhoogt  de  contante  waarde  van  de  baten  in  sterke  mate.  De  cyclus  is
ontleend aan de praktijk van baggeren in de jaren 2002 tot 2009. Om de schade te beperken
is  slechts  een  meer  evenwichtige  verdeling  van  de baggerinspanning  over  de  jaren  nodig.
Zo’n evenwichtige verdeling wordt in het nieuwe baggerbestek ON1868 van 10 september
2004  voor  de  Bovenrijn  en  de  Waal  ook  voorgestaan  en  zou  naar  ons  oordeel  het
uitgangspunt van de batenberekening moeten zijn.

Ook bij de bepaling van de modal shift baten zijn kanttekeningen te plaatsen. Ons oordeel is
dat deze zijn overschat, zeker bij de projectalternatieven. Op grond van onze analyse van de
batenberekeningen  komen  wij  tot  de  conclusie  dat  de  baten  voor  de  scheepvaart  zijn
overschat.  Dit  geldt  zowel  voor  het  alternatief  structureel  evenwicht  als  voor  de
projectalternatieven.  Bijlage  A  geeft  een  meer  uitgebreide  argumentatie  voor  deze
beoordeling.

4.3 Baten voor de landbouw

De  bepaling  van  de  baten  van  extra  baggerinspanningen  voor  de  landbouw  wordt  in  de
MKBA toegespitst op de te vermijden schade ten gevolge van wateroverlast. Het gaat bij de
analyse  van  extra  baggerinspanningen  binnen  de  regionale  watersystemen  om  een  groot
aantal locaties. Gelet op het grote aantal locaties is het niet doenlijk om in het kader van een
kentallenMKBA  uitgebreid  gegevens  te  verzamelen  en  in  overleg  te  treden  met  de
waterbeheerders. In de MKBA is daarom toevlucht gezocht tot landelijke databestanden en
is  een  methode  ontwikkeld  om  relaties  te  leggen  tussen  voortgaande  sedimentatie,
verslechtering van de waterhuishouding,  toenemende kans op wateroverlast  en schade aan
gewasproductie.

Met  de  ontwikkelde  methode  is  voor  de  verschillende  alternatieven  het  verloop  van  de
schade  in  de  tijd  berekend.  De  nauwkeurigheid  van  dit  schadeverloop  is  niet  erg  groot,
omdat de voorspellende waarde van de ontwikkelde methode beperkt is. Dat is een logisch
uitvloeisel  van  het  gegeven  dat  bij  vrijwel  alle  relaties  binnen  de  methode  (veel)  meer
factoren een rol spelen dan de factoren die in de ontwikkelde methode in beschouwing zijn
genomen. Naar ons oordeel worden met de ontwikkelde methode en de wijze waarop deze is
ingevuld de baten voor de landbouw in enige mate overschat. (zie bijlage B voor een nadere
bespreking  van  verschillende  aannamen).  De  mate  waarin  sprake  is  van  overschatting  is
zonder toetsing aan een aantal concrete praktijksituaties moeilijk aan te geven.
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In het achtergronddocument van landbouw wordt een overzicht gepresenteerd van factoren,
die niet nader zijn beschouwd. Daarbij is een aantal factoren, zoals het niet beschouwen van
schade  aan  grasland,  infrastructuur  en  agrarische  bebouwing,  die  leiden  tot  een
onderschatting van de berekende baten. Het gaat daarbij  om een  totale onderschatting met
enkele  tientallen  procenten.  Ook  indirecte  baten  zijn  in  de  kostenbatenanalyse  buiten
beschouwing gebleven.  In het  kader  van de Droogtestudie Nederland  is vastgesteld dat de
indirecte baten van de land en tuinbouw ongeveer de helft bedragen van de directe baten.
Daar  staan andere  factoren  zoals  het  handhaven  van  de  landbouwsubsidies  tegenover,  die
potentieel een (veel) grotere invloed hebben op de berekende baten en tot een overschatting
van de baten leiden. Deze factoren zijn echter veel minder zeker. Met deze onzekerheid zou
kunnen worden rekening door de baten van extra baggerinspanningen contant te maken over
een kortere tijdshorizon. De contante waarde van de baten loopt bijvoorbeeld terug van 460
miljoen naar 223 miljoen euro wanneer de batenstroom na 20 jaar wordt afgetopt en na die
20 jaar constant wordt gehouden. Worden de baten na de periode van 20 jaar op nul gezet,
dan  lopen  de contante waarden  van de baten  nog verder  terug naar 67 miljoen  euro. Deze
rekenvoorbeelden laten zien hoe groot de invloed potentieel is van het niet beschouwen van
de factor ‘landbouwsubsidies’.

Gelet op de beperkingen van de berekeningswijze en het feit dat een aantal factoren niet in
beschouwing is genomen,  is de nauwkeurigheid van de in de MKBA gepresenteerde baten
niet groot. De onzekerheid in de batenschatting is naar ons oordeel zeker meer dan 50 %.

4.4 Baten voor veiligheid

Het baggeren  in het  zomer  en  winterbed  van  de Rijntakken  en  Maas  ten behoeve  van  de
scheepvaart heeft ook een gunstige invloed op de hoogwaterstanden van deze rivieren. Deze
veiligheidsbaten  worden  in  de  MKBAWaterbodems  geschat  op  basis  van  twee
redeneringen  (benaderingen);  te  weten  (1)  de  met  baggeren  te  vermijden  kosten  van
veiligheidsmaatregelen;  en  (2)  de  met  baggeren  te  vermijden  schade  als  gevolg  van
overstroming.  Naar  ons  oordeel  is  dit  een  creatieve  aanpak,  waarbij  op  elegante  wijze
gebruik wordt gemaakt van informatie die in het kader van andere studies is verzameld.

De  gedachte  achter  de  methode  om  de vermeden  kosten  van  veiligheidsmaatregelen  te
bepalen is dat door extra baggeren de toetspeilen minder hoog uitvallen, met als gevolg dat
minder rivierverruimende maatregelen of dijkverhogingen nodig zijn om de veiligheid tegen
overstroming  te  waarborgen.  In  de  MKBA  worden  de  vermeden  kosten  van
veiligheidsmaatregelen  berekend  op  basis  van  gemiddelde  kostencijfers  voor
rivierverruimende  maatregelen.  Naar  ons  oordeel  zouden  hiervoor  de  kosten  van  de
goedkoopste  alternatieve  maatregelen  moeten  worden  gehanteerd.  Een  voorbeeld  van  een
naar  ons  oordeel  geschikt  en  goedkoper  alternatief  is  het  ontwikkelen  van  een
retentiebekken  in het Rijnstrangengebied. De kosten per m2 verlaging van de maatgevende
hoogwaterstand  (het  gaat  om  het  product  van  de  verlaging  en  de  afstand  waarover  deze
wordt bereikt)  liggen bij  deze  maatregel belangrijk  lager  dan  de gemiddelde  kostencijfers
die in de MKBA zijn gehanteerd.
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Bij de opschaling naar alternatieven wordt in de MKBA de volledige baten van 10 euro per
m3 baggeren meegenomen. Daarbij wordt dus verondersteld dat de waterstandseffecten van
de beschouwde maatregelen ook volledig tot baten voor de veiligheid tegen overstromingen
leiden.  Dat  laatste  hoeft  niet  het  geval  te  zijn:  de  baggerwerken  kunnen  immers  tot  een
waterstandseffect leiden op een locatie waar aan een dergelijk effect geen behoefte is omdat
de waterkeringen voldoende hoog zijn.

Al bij al concluderen wij dat de veiligheidsbaten van baggeren in enige mate zijn overschat.
Die overschatting heeft enerzijds te maken met de berekende baten van een kubieke meter
baggeren  en anderzijds  met  het  opschalen  naar  de  alternatieven  die  in  de MKBA  worden
onderscheiden. De mate waarin van overschatting sprake is, valt zonder uitgebreide analyse
moeilijk  aan  te  geven.  Onze  grove  schatting  is  dat  de  baten  globaal  met  enkele  tientallen
procenten  zijn  overschat.  Overigens  zij  opgemerkt  dat  de  veiligheidsbaten  van  baggeren
relatief  bescheiden  zijn  ten  opzichte  van  de  berekende  baten  in  de  sectoren  landbouw  en
scheepvaart. Een overschatting van de veiligheidsbaten heeft dan ook een bescheiden effect
op het totaalbeeld van de baten van extra baggerinspanningen.

4.5 Baten voor overige sectoren

Conform  het  verzoek  van  de  Adviescommissie  Water  hebben  we  ons  in  deze  evaluatie
vooral gericht op de kosten en baten voor de sectoren scheepvaart en landbouw. De andere
sectoren  (natuur,  stedelijk  water  en  recreatie)  zijn  slechts  globaal  geanalyseerd.  De
belangrijkste bevindingen worden in deze paragraaf gepresenteerd.

Een goede waterkwaliteit (helder water) en aantrekkelijke oevers dragen in gunstige zin bij
aan  de  ruimtelijke  kwaliteit  en  aan  de  beleving  van  het  water  in  de  stad.  De  waardering
daarvan hangt echter sterk af van de lokale omstandigheden. Een kostenbatenanalyse heeft
daarom alleen zin op lokaal niveau, waarbij de verschillende belanghebbenden gezamenlijk
de baten moeten waarderen en bepalen of die opwegen tegen de kosten. Wij onderschrijven
dan ook de conclusie in de MKBAWaterbodems dat het baggeren van stadswater potentieel
baten kan opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van het stedelijk gebied,
maar dat het niet mogelijk en zinvol is om de baten op landelijk niveau te kwantificeren.

Er  is  een  groot  aantal  factoren  van  invloed  op  de  aantrekkelijkheid  van  de  recreatievaart.
Deze  samenhang  bemoeilijkt  het  eenduidig  toerekenen  van  de  effecten  van  extra
baggerinspanningen.  Op  lokale  schaal  en  voor  de  korte  termijn  zijn  er  weliswaar
mogelijkheden om te kwantificeren, maar op landelijke schaal en op de lange termijn is dat
nauwelijks  doenlijk  en  zinvol.  Daarbij  komt  dat  substitutieeffecten  (verplaatsing  van
activiteiten naar andere regio’s) ook een belangrijke rol gaan spelen. Wij onderschrijven de
conclusie  in  de  MKBAWaterbodems  dat  baggeren  lokaal  baten  kan  opleveren  voor  de
recreatievaart,  maar  dat  het  niet  doenlijk  en  zinvol  is  om  dit  op  landelijke  schaal  uit  te
werken.
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5 Een juist beeld van de problematiek?

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal

of  in  de  MKBAWaterbodems  de  problematiek  van  het  baggeren  in  het  hoofd  en
regionaal watersysteem juist is beschreven.

Ook in dit geval  is sprake van een normatieve vraag. Het  is dan ook nodig om expliciet te
zijn over wat onder een juiste beschrijving wordt verstaan. Daarom wordt  in dit hoofdstuk
allereerst  kort  verduidelijkt  hoe  wij  ‘een  juiste  beschrijving  van  de  problematiek’  hebben
opgevat.  Verschillende  perspectieven  komen  daarbij  aan  de  orde.  Deze  perspectieven
worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens besproken.

5.1 Interpretatie van de vraagstelling

Aan welke voorwaarden moet een MKBAWaterbodems voldoen om te kunnen spreken van
‘een  juiste beschrijving  van  de problematiek  van  het  baggeren  in het  hoofd  en  regionaal
watersysteem’?  Hieronder  is  aangegeven  op  welke  punten  wij  bij  onze  analyse  en
beoordeling in het bijzonder hebben gelet:

• De  problematiek  van  het  baggeren  moet  helder  zijn  afgebakend;  duidelijk  moet  zijn
welke aspecten wel dan niet in de MKBA zijn betrokken en waarom die afbakening zo
is gemaakt.

• In  een  MKBA  moeten  noodgedwongen  veel  aannamen  worden  gedaan.  Dat  is  een
gegeven.  Aan  het  geheel  van  aannamen  dienen  wel  eisen  te  worden  gesteld.  De
aannamen  moeten  helder  beargumenteerd  worden  en  er  dient  een  indruk  te  worden
gegeven van de  invloed van deze aannamen op de geschatte kosten of baten. Is wel of
niet  sprake  van  conservatieve  aannamen?  Tevens  is  belangrijk  dat  het  geheel  van
aannamen onderling consistent is.

• De  MKBA  mondt  uit  in  conclusies  ten  aanzien  van  de  rentabiliteit  van  extra
baggerinspanningen.  De  vraag  is  of  deze conclusies  voldoende  robuust  zijn,  opdat  zij
onderbouwing kunnen  geven aan  de beoogde prioriteitsstelling.  In  de  context  van  een
kentallenMKBA  zal  veelal  sprake  zijn  van  een  aanzienlijke  onzekerheid  in  de
schattingen van kosten en baten. Is deze onzekerheid goed aangegeven en is onderzocht
wat de consequenties kunnen zijn voor de getrokken conclusies?

5.2 Opzet en afbakening van de MKBA

MKBA gericht op de ‘voorkant van het baggerdossier’

De  MKBAWaterbodems  richt  zich  op  wat  wordt  genoemd  de  ‘voorkant’  van  het
baggerdossier: waar wordt hoeveel specie gebaggerd ten behoeve van welke functie van het
watersysteem.
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Voor  de  achterkant  van  het  baggerdossier  (de  bestemming  van  de  baggerspecie)  sluit  de
MKBA aan op de resultaten van het project ‘Tienjarenscenario waterbodems’. Gelet op de
voorgeschiedenis  en de vraagstelling van de MKBA achten  wij  dit  een  terechte  inperking.
Wel  zou  het  ten  behoeve  van  het  totaaloverzicht  van  de  baggerproblematiek  nuttig  zijn
geweest om in de MKBAWaterbodems de belangrijkste uitgangspunten en onzekerheden te
benoemen  zoals  die  spelen  bij  de  ‘achterkant’  van  het  baggerdossier.  Dan  gaat  het
ondermeer  om  onzekerheden  in  de  regelgeving  die  sterk  van  invloed  kunnen  zijn  op  de
kosten van de berging van baggerspecie.

Definitie en invulling van alternatieven

De vraagstelling van de MKBA geeft aanleiding tot de definitie van drie alternatieven: het
nulalternatief,  het  alternatief  van  structureel  evenwicht  en  het  projectalternatief.  Dit
onderscheid in alternatieven is helder en werkbaar. Bij de invulling van deze alternatieven is
naar  ons  oordeel  echter  onvoldoende  rekening  gehouden  met  een  zo  efficiënt  mogelijke
inzet  van  beperkte  financiële  middelen.  Dit  belemmert  een  zuivere  vergelijking  van
alternatieven.  Het  bemoeilijkt  tevens  een  eenduidige  bepaling  van  de  baten  van  extra
baggerinspanningen;  immers  die  baten  worden  afgeleid  uit  een  vergelijking  van  de
alternatieven.

Keuze voor een globale sectorale benadering

Hoewel veel informatie beschikbaar is over de individuele baggerlocaties is er in de MKBA
voor gekozen in veel gevallen te werken met ‘gemiddelden’ over deze baggerlocaties. Deze
keuze voor het werken met gemiddelden lijkt mede te zijn ingegeven door de gekozen opzet
van een kentallenMKBA. De uitgevoerde MKBA resulteert daardoor in een globaal beeld
van  de  maatschappelijke  en  financiële  baten  van  extra  baggerinspanningen  en  waar  deze
neerslaan.  In die  zin beantwoordt  het  resultaat van de  MKBA aan de  vraagstelling  op dat
punt.

De  analyse  geeft  echter  geen  inzicht  in  de  opbouw  van  kosten  en  baten  en  in  eventuele
regionale verschillen in die opbouw. De MKBA draagt daardoor slechts beperkt bij aan de in
de vraagstelling van de MKBA beoogde ondersteuning van een goede prioriteitsstelling.

5.3 Omgaan met aannamen c.q. onzekerheden

Onderbouwing van aannamen en uitgangspunten

Bij de bepaling van de baten van extra baggerinspanningen voor de verschillende sectoren
wordt  een  groot  aantal  aannamen  of  veronderstellingen  gedaan.  Het  doen  van  deze
aannamen  is  inherent  aan het uitvoeren  van  een kostenbatenanalyse. De  invulling van de
verschillende  aannamen  wordt  in  de  rapportage  (Hoofdnota  en  Achtergronddocumenten)
echter  slechts  beperkt  onderbouwd  of  gemotiveerd.  Met  de  veronderstellingen  worden
evenzovele onzekerheden geïntroduceerd in de schattingen van kosten en baten.
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Het streven in de MKBA is erop gericht geweest om bij de schatting van de baten ‘zich niet
rijk  te  rekenen’  (persoonlijke  mededeling  projectleider  MKBA).  Dit  streven  komt  ook  tot
uitdrukking in een aantal als conservatief te bestempelen aannamen. Deze aanpak is echter
in de praktijk niet consequent doorgevoerd. Naar ons oordeel is een aantal aannamen eerder
als  optimistisch  te  kwalificeren.  De  gekozen  invulling  van  enkele  aannamen  leidt  in  een
aantal gevallen tot een overschatting van de baten.

Invloed van aannamen (gevoeligheidsanalyse)

De onzekerheden bij het schatten van de kosten en baten zijn groot; dit is ten dele inherent
aan een kentallenMKBA. Voor  het  trekken van  robuuste  conclusies  over  de  economische
aantrekkelijkheid van extra baggerinspanningen is een uitgebreide gevoeligheidsanalyse dan
ook een eerste vereiste. In de MKBA is niet consequent en systematisch onderzocht wat het
effect is van verschillende aannamen op de omvang van de berekende kosten en baten. Aan
het einde van Bijlage A van de Hoofdnota is weliswaar een beknopte gevoeligheidsanalyse
opgenomen,  maar  de  resultaten  hiervan  worden  slechts  (zeer)  beperkt  toegelicht  en  niet
betrokken bij de conclusies van de MKBA.

5.4 Economische aantrekkelijkheid van baggerinspanningen

In de Hoofdnota van MKBA wordt geconcludeerd dat ‘meer baggeren loont’. Het bereiken
van  een  structureel  evenwicht  tussen  aanwas  en  verwijdering  alsook  het  opruimen  van
huidige  achterstanden  wordt  in  de  MKBA    zonder  enig  voorbehoud    als  rendabel
beoordeeld. De contante waarden van kosten en baten voor de verschillende sectoren, zoals
berekend in de MKBA,   zijn getoond  in de Tabellen 2.1 en 2.2 van dit advies. De MKBA
geeft  ook  aan  dat  de  batenkostenverhouding  van  extra  baggerinspanningen  voor  de
scheepvaart gunstiger is dan voor de landbouw.

In  deze  paragraaf  presenteren  wij  onze  bevindingen  ten  aanzien  van  de  economische
aantrekkelijkheid  van  extra  baggerinspanningen  voor  de  verschillende  sectoren.  Deze
bevindingen  zijn  mede  gebaseerd  op  de  nadere  analyse  van  de  kosten  en  baten  van  extra
baggerinspanningen, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 4.

Aantrekkelijkheid van extra baggeren voor de scheepvaart

De  MKBAWaterbodems  berekent  voor  het  alternatief  structureel  evenwicht  voor  de
scheepvaart  een  batenkostenverhouding  van  ongeveer  2.  Op  grond  van  herberekeningen
met aangepaste uitgangspunten schatten wij de contante waarde van de Nederlandse baten
van  dit  alternatief  voor  de scheepvaart op 0,30  tot  0,35  miljard  euro. Dat  ligt  in  dezelfde
orde van grootte als de kosten, die worden geschat op 0,33 miljard euro (zie bijlage A). Bij
beide  schattingen  moet  rekening  worden  gehouden  met  grote  onzekerheidsmarges  (gezien
het karakter van een kentallenMKBA). Op basis van deze schattingen  is naar ons oordeel
geen stellige uitspraak mogelijk over het al dan niet economisch aantrekkelijk zijn van extra
baggerinspanningen voor de scheepvaart bij dit alternatief.
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Daar de scheepvaart een  internationaal karakter heeft vallen  de baten  ook  ten  deel aan het
buitenland.  Deze baten  zijn  niet  meegenomen  in  de  MKBAWaterbodems  omdat  die  zich
beperkt tot Nederland. De baten van Nederlandse baggerinspanningen die in het buitenland
terechtkomen vertegenwoordigen echter wel een zeker ‘kapitaal’. Dit ‘kapitaal’ kan worden
ingezet bij onderhandelingen met het buitenland. Als we rekening houden met de baten die
weglekken  naar  het  buitenland  dan  nemen  de  baten  met  60%  toe  en  ziet  de  baten
kostenverhouding van het bereiken van structureel evenwicht er veel gunstiger uit. Worden
ook de baten voor veiligheid tegen overstromingen betrokken in de vergelijking van kosten
en baten dan neemt de economische aantrekkelijkheid nog verder toe.

Dat  het  bereiken  van  structureel  evenwicht  voor  de  scheepvaart  in  beginsel  economisch
aantrekkelijk  is, sluit aan op de intuïtie. Immers de conclusie zou anders zijn dat de sector
scheepvaart in Nederland geen toekomst heeft. Dit is zeker voor het hoofdvaarwegennet niet
aannemelijk.  Het  laat  overigens  nog  wel  de  vraag  open  op  welk  niveau  of  wanneer  het
structureel evenwicht moet worden bereikt. Hierover geeft de MKBA geen uitsluitsel.

Voor de projectalternatieven komt de MKBAWaterbodems voor de scheepvaart uit op een
batenkostenverhouding  van  ongeveer  4.  Bij  een  economisch  efficiënte  aanpak  van  de
baggerproblematiek ligt het  in de  lijn der verwachting dat de batenkostenverhouding voor
het projectalternatief  lager uitkomt dan die voor structureel evenwicht. Bij een economisch
efficiënte aanpak worden de grootste knelpunten (met de grootste batenkostenverhouding)
immers als  eerste gebaggerd. Op grond van deze economische wetmatigheden zouden wij
een  lagere batenkostenverhouding voor de projectalternatieven verwachten. De verklaring
voor deze afwijking moet waarschijnlijk gezocht worden in een overschatting van de baten
van  het  projectalternatief,  die  mede  kan  zijn  veroorzaakt  door  een  relatief  conservatieve
invulling van het alternatief van structureel evenwicht.

Aantrekkelijkheid van extra baggeren voor de landbouw

De  MKBAWaterbodems  berekent  voor  het  alternatief  structureel  evenwicht  voor  de
landbouw een batenkostenverhouding van ongeveer 1.5. Onze analyse van de baten voor de
landbouw (zie ook bijlage B) geeft aan dat de berekende baten  in hoge mate onzeker zijn.
De wijze waarop de baten berekend zijn duidt  op een overschatting van de baten. Aan de
andere kant is bij de bepaling van de baten een aantal factoren buiten beschouwing gelaten,
die juist tot een onderschatting van de baten leiden. Al bij al is er naar ons oordeel te weinig
basis  om  stellige  conclusies  te  trekken  over  de  economische  aantrekkelijkheid  van  extra
baggerinspanningen voor de landbouw. Deze conclusie geldt zowel voor het alternatief van
structureel evenwicht als voor het projectalternatief.

Aantrekkelijkheid van extra baggeren voor overige sectoren

Een goede waterkwaliteit (helder water) en aantrekkelijke oevers dragen in gunstige zin bij
aan  de  ruimtelijke  kwaliteit  en  aan  de  beleving  van  het  water  in  de  stad.  De  waardering
ervan  hangt  echter  sterk  af  van  de  lokale  omstandigheden.  Uitspraken  over  de
aantrekkelijkheid  van  extra  baggerinspanningen  zijn  daarom  alleen  zinvol  mogelijk  op
lokaal  niveau,  waarbij  de  verschillende  belanghebbenden  gezamenlijk  de  baten  kunnen
waarderen en bepalen of die opwegen tegen de kosten.
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Extra  baggeren  kan  lokaal  baten  opleveren  voor  de  recreatievaart.  Er  is  echter  een  groot
aantal factoren van invloed op de aantrekkelijkheid van de recreatievaart. Deze samenhang
bemoeilijkt  het  eenduidig  toerekenen  van  de  effecten  van  extra  baggerinspanningen.  Het
beoordelen  van  de  economische  aantrekkelijkheid  van  extra  baggerinspanningen  voor  de
recreatie(vaart) is op landelijke schaal niet goed uitvoerbaar.
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6 Conclusies en aanbevelingen

Dit  hoofdstuk  bevat  de  belangrijkste  conclusies  van  onze  evaluatie  van  de  MKBA
Waterbodems. De conclusies zijn gegroepeerd rond de twee hoofdvragen van dit advies.

De  MKBAWaterbodems  is  een  kentallenMKBA.  Een  kentallenMKBA  wordt  bij  een
positieve  uitkomst  veelal  gevolgd  door  een  kostenbatenanalyse  op  projectniveau.  Dit
hoofdstuk  wordt  afgesloten  met  enkele  aanbevelingen  voor  de  opzet  van  zo’n  kosten
batenanalyse op projectniveau.

Kosten en baten correct weergegeven?

Ten aanzien van de vraag of  in de MKBAWaterbodems ‘de kosten en baten van een extra
baggerinspanning correct zijn weergegeven’, komen wij tot de volgende bevindingen.

• De  kosten  van  het  baggeren,  transporteren  en  bergen  van  specie  zijn  berekend
afhankelijk van de kwaliteit van de specie, de  locatie en de hoeveelheid te verwijderen
specie.  De  kosten  zijn  bepaald  met  behulp  van  de  zogeheten  PRIsystematiek  van
Rijkswaterstaat.  De  gevolgde  werkwijze  wordt,  zeker  in  de context  van  een  kentallen
MKBA, als adequaat beschouwd. In  de MKBA ontbreekt  evenwel  een duiding van de
nauwkeurigheid  van  de  geschatte  kosten.  De  onzekerheidsmarge  in  de  kosten  wordt
door  ons  geschat  op  ten  minste  plus  of  min  30%.  De  baggerkosten  zijn  berekend
uitgaande van de huidige situatie. Toekomstige ontwikkelingen kunnen invloed hebben
op de ontwikkeling van de baggerkosten in de tijd. Naar de toekomst toe moet daarom
rekening  worden  gehouden  met  grotere  onzekerheidsmarges  in  de  kostenschattingen
(door ons geschat op orde 50%).

• De baten voor de scheepvaart worden in de MKBA overschat. Verschillende aannamen
in  de  batenschatting  zijn  naar  ons  oordeel  te  optimistisch  ingevuld.  Door WL  zijn  op
basis  van  aangepaste  aannamen  nieuwe  schattingen  gemaakt  van  de  baten  voor  de
scheepvaart.  Deze  gecorrigeerde  baten  liggen  beduidend  lager  dan  de  in  de  MKBA
bepaalde baten.

• De  berekende  baten  voor  de  landbouw  zijn  in  hoge  mate  onzeker.  De  wijze  van
berekenen  duidt  op  een  overschatting  van  de  baten.  Aan  de  andere  kant  is  bij  de
bepaling van de baten een aantal  factoren buiten beschouwing gelaten die  juist tot een
onderschatting van de baten aanleiding geven.

• De  berekende  baten  van  baggeren  voor  veiligheid  tegen  overstromingen  zijn  in  enige
mate  overschat.  De  mate  waarin  van  overschatting  sprake  is,  valt  zonder  uitgebreide
analyse moeilijk aan te geven. Onze grove schatting is dat het om een overschatting gaat
met enkele tientallen procenten.
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• Voor  stedelijk  water  geldt  dat  baggeren  potentieel  baten  kan  opleveren  voor  de
ruimtelijke  kwaliteit  en  leefbaarheid  van  het  stedelijk  gebied.  Het  kwantificeren  van
deze baten op landelijk niveau is echter niet goed mogelijk en zinvol. Ook de baten van
baggeren voor de recreatie zijn dusdanig lokaal, dat het niet doenlijk en zinvol is deze
op landelijke schaal uit te werken.

Een juist beeld van de problematiek?

Ten aanzien van de vraag ‘of in de MKBAWaterbodems de problematiek van het baggeren
in  het  hoofd  en  regionaal  watersysteem  juist  is  beschreven’,  komen  wij  tot  de  volgende
bevindingen.

• De opzet en afbakening van de MKBA zijn logisch gekozen en voldoende verwoord in
de  rapportage.  Het  onderscheid  in  een  drietal  alternatieven  (nulalternatief,  structureel
evenwicht en projectalternatief) sluit goed aan op de vraagstelling. De invulling van de
alternatieven  is  naar  ons  oordeel  onvoldoende  consistent.  Een  zuivere  en  eenduidige
vergelijking van de alternatieven wordt hierdoor bemoeilijkt.

• In de aanpak van de MKBA is ervoor gekozen een globaal beeld te schetsen van kosten
en baten per sector. De kostenbatenanalyse is niet uitgesplitst naar onderdelen van het
watersysteem.  De  gebruikswaarde  van  het  MKBArapport  ten  behoeve  van
prioriteitstelling wordt hierdoor beperkt.

• In  de  MKBA  is  een  groot  aantal  aannamen  gedaan.  Deze  aannamen  zijn  in  de
rapportage  slechts  beperkt  onderbouwd.  Daarbij  is  onvoldoende  onderzocht  wat  het
effect is van de gehanteerde aannamen op de berekende baten. Hoewel in de MKBA het
streven is geweest min of meer conservatieve aannamen te hanteren is dit in de praktijk
niet  consequent  doorgevoerd.  De  gekozen  invulling  van  aannamen  leidt  naar  ons
oordeel in een aantal gevallen tot een overschatting van de baten.

• In  de  MKBA  wordt  –  zonder  enig  voorbehoud  –  geconcludeerd  dat  ‘extra  baggeren
loont’.  Gegeven  de  onzekerheid  in  de  schatting  van  kosten  en  baten  en  gelet  op  de
geconstateerde overschatting van baten kunnen naar ons oordeel geen stellige conclusies
worden  getrokken  over  de  economische  aantrekkelijkheid  van  extra
baggerinspanningen.  Wel  zijn  er  aanwijzingen  dat  het  bereiken  van  structureel
evenwicht, zeker voor de scheepvaart, aantrekkelijk kan zijn. In die zin rechtvaardigen
de  uitkomsten  van  de  kentallenMKBA  een  nadere  en  nauwkeuriger  uitwerking  van
kosten en baten in het kader van een MKBA op projectniveau.

Aanbevelingen voor opzet van MKBA op projectniveau

De uitgevoerde MKBA  vertoont  naar  ons  oordeel  een aantal belangrijke beperkingen  (zie
ook  de  conclusies  hierboven).  Desalniettemin  rechtvaardigen  de  uitkomsten  van  de
kentallenMKBA  naar  ons  oordeel  een  nadere  en  nauwkeuriger  uitwerking  van  kosten  en
baten in het kader van een MKBA op projectniveau. Dit betreft zowel de sector scheepvaart
als de sector  landbouw. Gelet op de uitkomsten van de MKBAWaterbodems zijn  er geen
dwingende redenen om zo’n nadere uitwerking in één groot project te organiseren. Het ligt
meer  in  de  rede  om  aparte  kostenbatenanalyses  uit  te  voeren  voor  het  baggeren  in  het
hoofdwatersysteem respectievelijk in het regionale watersysteem.
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Voor  het  baggeren  in  het  regionale  watersysteem  ligt  het  daarbij  voor  de hand  de  kosten
batenanalyses  te  organiseren  in  verschillende  regionale  projecten,  opdat  optimaal  gebruik
kan worden gemaakt van regionaal beschikbare kennis en inzichten.
Dan gaat het ondermeer om kennis die is en wordt ontwikkeld in het kader van de toetsing
van  de  werknormen  voor  regionale  wateroverlast  vanuit  het  Nationaal  Bestuursakkoord
Water (NBW).

Bij toekomstige kostenbatenanalyses op projectniveau dient naar ons oordeel de analyse op
een aantal punten te worden versterkt en verdiept:

• De invulling van alternatieven dient bijzondere aandacht te krijgen. Dan gaat het vooral
om  een  economisch  efficiënte  en  onderling  consistente  invulling  van  alternatieven,
opdat  een zuivere en  eenduidige  vergelijking  van alternatieven  mogelijk  wordt.  In  dat
verband  is  het  ook  belangrijk  dat  de  kostenbatenanalyse  inzicht  geeft  in  hoeverre
baggerinspanningen economisch optimaal zijn. Dat betekent dat het moment van ingaan
van structureel evenwicht geen uitgangspunt, maar onderwerp van analyse is.

• Uitgangspunten  en aannamen  dienen beter  te  worden onderbouwd  en  gemotiveerd.  In
het verlengde daarvan is het belangrijk beter inzichtelijk te maken hoe de ‘invulling’ van
aannamen van invloed is op de berekende kosten en baten.

• Onzekerheden  in  de  kosten  en  batenschattingen  dienen  expliciet  aandacht  te  krijgen.
Daarbij dient inzichtelijk te worden gemaakt hoe deze onzekerheden van invloed zijn op
de  conclusies  ten  aanzien  van  de  economische  aantrekkelijkheid  van  extra
baggerinspanningen.  Dit  impliceert  onder  meer  een  veel  uitgebreidere
gevoeligheidsanalyse.

• Om de gebruikswaarde van de kostenbatenanalyse voor prioriteitsstelling te vergroten
dient  meer  inzicht  te  worden  gegeven  in  de  opbouw  van  kosten  en  baten  en  in  de
verhouding tussen kosten en baten in verschillende onderdelen van het watersysteem.
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A  Kosten en baten bij de scheepvaart

A.1 Kosten van baggeren voor de scheepvaart

De baggerkosten voor de scheepvaart zijn onder meer afhankelijk van de  locatie. Op basis
van de gegevens  in bijlage 8 bij het achtergrondrapport ‘Bepaling hoeveelheden en kosten’
en informatie uit het achtergrondrapport ‘Scheepvaart’ is tabel A.1 samengesteld met daarin
een overzicht van de baggerkosten die voor de scheepvaart worden gemaakt.

Tabel A.1 Overzicht van hoeveelheden en kosten van baggeren voor de scheepvaart

Alternatief volume
eenmalig

(miljoen m3)

volume
jaarlijks

(miljoen m3

per jaar)

kosten
(euro/m3)

kosten
eenmalig
(miljoen

euro)

jaarlijkse
kosten
(miljoen
euro per

jaar)

Regulier

 door provincie 0,09 10,30  0,9

 door Rijkswaterstaat 1,42   9,60 13,6

 door Waterschappen/
gemeenten

0,12 15,70  1,9

subtotaal 1,63 10,10 16,5

uit impulsgelden 1

 Noordzeekanaal 2,0 0,29 13,90 27,7 4,0

 Rotterdam – Duitsland 1,0 0,14 17,20 17,2 2,5

 Kanaal Gent  Terneuzen 0,2 0,03 18,90   3,8 0,5

 IJssel 0,3 0,04 22,40   6,7 1,0

subtotaal 3,5 0,50 15,80 55,4 7,9

Structureel evenwicht

 door provincie 0,40   8,50   3,4

 door Rijkswaterstaat 0,14 15,10   2,1

 extra door Rijkswaterstaat 0,89 15,10 13,4

 door Waterschappen/
gemeenten

0,03 12,60  0,4

 door anderen 0,04  5,70  0,2

subtotaal 1,5 13,00 19,5

Wegwerken van achterstanden

 door provincie  1,8   6,80   12,2

 door Rijkswaterstaat 16,6 17,70 294,0

 door Waterschappen/
gemeenten

  2,4 14,50   34,8

 door anderen   0,5 10,20     5,2

subtotaal 21,3 16,30 346,2
1 Van de impulsgelden wordt de ene helft besteed aan het eenmalig wegwerken van achterstanden en
de andere helft wordt besteed aan het wegbaggeren van jaarlijks gelijke porties in de periode 2004 tot
2010.



februari 2005 Q3866 Evaluatie van MKBA  Waterbodems

A –2 WL | Delft Hydraulics

Nauwkeurigheid van kostenschattingen

De  baggerkosten  zijn  berekend  uitgaande  van  de  huidige  situatie  (regelgeving,  kwaliteit
bagger,  beschikbaarheid  bergingslocaties,  stand  der  techniek,  etc.).  Mede  op  basis  van
ervaringen met kostenberekeningen voor grote projecten als Ruimte voor de Rivier wordt de
onzekerheidsmarge in de hier berekende kosten met de gehanteerde uitgangspunten geschat
op tenminste plus of min 30%.

Toekomstige  ontwikkelingen  kunnen  invloed  hebben  op  de  ontwikkeling  van  de
baggerkosten in de tijd:

• Als  de  regelgeving  in  de  toekomst  wordt  aangescherpt  kunnen  de  kosten  toenemen.
Maar wordt de regelgeving afgezwakt dan kunnen de kosten afnemen.

• Door  de  schaarse  ruimte  zal  het  vinden  van  nieuwe  bergingslocaties  in  de  toekomst
steeds moeilijker worden; de bergingskosten zullen hierdoor kunnen toenemen.

• De  waterkwaliteit  en  in  het  verlengde  daarvan  de  kwaliteit  van  de  baggerspecie  zal
onder  invloed van onder andere de Kaderrichtlijn Water  in de toekomst waarschijnlijk
verbeteren.  Dat  vergemakkelijkt  het  bergen  van  baggerspecie,  waardoor  de  kosten
kunnen afnemen.

• Technologische  ontwikkeling kan  leiden  tot  meer  efficiënte  en  goedkopere  technieken
voor de verwijdering en verwerking van baggerspecie.

• Verbetering  van  de  bevaarbaarheid  van  de  Waal  valt  onder  het  Waalprogramma  van
Rijkswaterstaat. Dit programma had oorspronkelijk het jaar 2010 als tijdshorizon. Nu dit
jaar  naderbij  komt,  is  Rijkswaterstaat  voornemens  deze  horizon  met  50  jaar  uit  te
breiden. Binnen deze termijn vormt de algehele "autonome" bodemdaling van Bovenrijn
en Waal een probleem, omdat de vaste lagen in de bochten bij Nijmegen en Sint Andries
deze bodemdalingen  niet  volgen  en  steeds  meer  een  obstakel  gaan vormen.  Duitsland
ondervindt  ook  hinder  van  de  bodemdaling  in  Nederland,  en  Rijkswaterstaat  heeft
daarom toegezegd om de bodemdaling een halt toe te roepen. Een verdieping van Waal
en Bovenrijn veroorzaakt derhalve schade. Het valt te verwachten dat het in de toekomst
noodzakelijk wordt om materiaal dat  in de benedenloop gebaggerd is,  in de bovenloop
weer aan de rivier toe te voegen. Dit heeft gevolgen voor de kosten van baggeren.

Gezien bovenstaande ontwikkelingen moet naar de toekomst toe rekening worden gehouden
met grotere onzekerheidsmarges in de kostenschattingen. Hoeveel groter is moeilijk precies
aan te geven. In onze analyse houden wij rekening met onzekerheidsmarges in de kosten van
orde 50%.

A.2 Baten voor de scheepvaart

Reikwijdte van de baten van baggeren

De baten van baggeren voor de scheepvaart liggen op verschillende vlakken:
• Het  op  diepte  en  breedte  houden  van  de  vaarweg  bevordert  een  onbelemmerde  en

veilige scheepvaartafwikkeling met optimale belading en snelle vaartijden. Het verlaagt
de transportkosten en dat vormt een directe financiële batenpost voor de scheepvaart in
Europa. Een deel van deze baten valt Nederland toe.
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• Lage  vaarkosten  versterken  de  concurrentiepositie  van  de  scheepvaart  op  de
transportmarkt. Daardoor kan de scheepvaartsector extra vracht aantrekken, groeien en
meer winst  maken. De daaraan verbonden baten vallen weer voor  een deel Nederland
toe.  Overigens  dienen dit  soort baten bij  een maatschappelijke  kostenbatenanalyse  te
worden gecorrigeerd voor eventuele verliezen die ontstaan bij andere transportsectoren
door  het  wegzuigen  van  vrachten.  Voor  het  wegvervoer  lijkt  dit  aspect  niet  zo
belangrijk,  omdat  de  markt  voor  het  wegvervoer  zodanig  groot  en  dynamisch  is  dat
bevrachters vrij gemakkelijk andere vrachten kunnen vinden. Maar voor het spoor is dit
aspect wel belangrijk. Minder vracht over het spoor zal immers leiden tot extra verliezen
bij de Betuwelijn.

• Door  economische  groei  en  groei  van  de  scheepvaart nemen  de scheepvaartbaten van
jaar tot jaar toe. Bij de MKBAWaterbodems is uitgegaan van het ECscenario met een
groei  van  de  scheepvaart  van  jaarlijks  ongeveer  2%.  Maar  baggeren  alleen  is  niet
genoeg  om  de  groei  van  de  scheepvaart  te  accommoderen  en  de  veiligheid  te
garanderen.  Er  zijn  ook  maatregelen  nodig  gericht  op  het  verbeteren  van  het
vaarwegennet  en  het  vergroten  van  de  capaciteit  (verwijderen  van  knelpunten),  het
uitbreiden van de havenfaciliteiten en het uitbreiden van de verkeersgeleidingssystemen.
Investeren  in  het  accommoderen  van  de  groei  en  faciliterende  maatregelen  wordt
belangrijker  naarmate  de  intensiteit  van  de scheepvaart  toeneemt. Dat  betekent  dat de
baten  als  gevolg  van  de  scheepvaartgroei  daar  ook  in  toenemende  mate  aan  moeten
worden  toegerekend  en  niet  aan baggeren.  In de MKBA  wordt  de  groei  van  de baten
daarom afgetopt na 30  jaar. Met 2% groei per  jaar  is de  intensiteit van de scheepvaart
dan al wel met 80% toegenomen.

Uitgangspunten en aannamen bij de schatting van de baten

Het verloop van de baten over de  jaren  is buiten de MKBAspreadsheet om berekend met
het  scheepvaartmodel  en  afgeleid  uit  de  resultaten  van  het  Decisioonderzoek.  Het
scheepvaartmodel is gebruikt om de verlaging van de vaarkosten door baggeren te bepalen.
De  resultaten  van  het  scheepvaartmodel  zijn  met  40%  verminderd  na  toetsing  aan
praktijksituaties.  Wij beschikken  niet  over  deze achterliggende  informatie  en beschouwen
de  gegenereerde  batenreeksen  daarom  als  een  best  mogelijke  schatting  binnen  de
onderzoeksrandvoorwaarden van de MKBA. De resultaten van het Decisioonderzoek zijn
gebruikt om de baten te schatten van het verbeteren van de concurrentiepositie (modal shift
baten).

De resultaten van het scheepvaartmodel  en het Decisioonderzoek zijn niet direct gebruikt
als invoergegevens voor het spreadsheet van de MKBAWaterbodems waarmee de contante
waarden  van  de  kosten  en  baten  zijn  berekend.  Daar  komen  nog  verschillende  en  in
sommige  gevallen cruciale aannamen bij aan  de orde.  Wij  hebben  ons bij  de beoordeling
van  de  batenberekening  voor  de  scheepvaart  vooral  gericht  op  deze  aannamen.  De
belangrijkste aannamen worden hieronder besproken.

• Bij de batenschatting voor structureel evenwicht is uitgegaan van een zevenjarige cyclus
voor de Waal met twee jaar niet baggeren (met zeer hoge schade voor de scheepvaart en
dus  grote  baten  door  te  baggeren)  en  vervolgens  vijf  jaar  lang  de  vaardiepte  op  peil
houden, waardoor de schade beperkt blijft (zie figuur A.1). De tweejaarlijkse piek in de
zevenjaarscyclus verhoogt de contante waarde van de baten in sterke mate.
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De  cyclus  is  ontleend  aan  de  praktijk  van  baggeren  in  de  jaren  2002  tot  2009.  Door
geldgebrek is in de eerste twee jaar niet gebaggerd. Maar dat mag naar ons oordeel geen
uitgangspunt  vormen  voor  de  manier  waarop  in  de  toekomst  (in  het  nulalternatief)
gebaggerd  gaat  worden.  Om  de  schade  te  beperken  is  slechts  een  meer  evenwichtige
verdeling  van  de  baggerinspanning  over  de  jaren  nodig.  Zo’n  evenwichtige  verdeling
wordt  in het nieuwe baggerbestek ON1868 van 10 september 2004 voor de Bovenrijn
en de Waal  ook  voorgestaan  en zo’n  verdeling  zou  naar ons  oordeel  het  uitgangspunt
van de batenberekening moeten zijn.

Figuur A.1 Verloop van baten voor de scheepvaart voor structureel evenwicht

• Aangenomen  is  dat  de  baten  na  een  periode  van  30  jaar  een  maximum  bereiken  en
daarna  constant  blijven.  Bij  de  batenschatting  voor  structureel  evenwicht  zijn  de
jaarlijkse baten na die periode bepaald door de gemiddelde baten te berekenen over een
periode van 10  jaar. Wanneer sprake  is van een zevenjarige cyclus is dit geen logische
werkwijze.  Omdat  in  de  gekozen  periode  van  tien  jaar  vier  piekjaren  uit  de
zevenjaarscyclus voorkomen, leidt deze werkwijze tot een overschatting van de baten.

• Impliciet  is  aangenomen  dat  de  jaarlijkse  hoeveelheid  ongewenste  aanwas  constant
blijft, ongeacht de baggerachterstand. Dit kan leiden tot een overschatting van de baten
(zie paragraaf A.4).

• Bij de batenberekening voor structureel evenwicht is in de MKBA aangenomen dat 62%
van de baten van de scheepvaartsector  ten goede komt aan de Nederlandse consument.
Dit percentage is afgeleid uit het percentage schepen op de Nederlandse vaarwegen met
een  Nederlandse  bestemming.  Dat  de  baten  van  scheepvaartverkeer  met  een
Nederlandse bestemming volledig bij de Nederlandse consument terechtkomen lijkt een
optimistische aanname, want daarbij is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat
een deel van het voordeel terecht kan komen bij buitenlandse schippers of vervoerders
en producenten. Bij de projectalternatieven is het percentage weglekken op 33% gesteld.
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• Het  kostenverschil  per  tonkilometer  tussen  enerzijds  de  scheepvaart  en  anderzijds  het
spoor en de weg wordt voor de helft (rule of half) opgevoerd als baten bij ‘modal shift’.
Dit  is  tamelijk  arbitrair  gezien  de  omstandigheid  dat  vervoerders  ondanks  het
kostenvoordeel  niet  massaal  overschakelen  op  de  scheepvaart.  Er  zijn  duidelijk  nog
andere  aspecten  in  het  geding  die  een  comparatief  voordeel  opleveren  voor  het
wegvervoer en het spoor. Het verwaarlozen van dat comparatieve voordeel leidt tot een
overschatting van de modal shift baten.

• Een  kwart  van  de  modal  shift  baten  wordt  toegerekend  aan  baggeren.  Ook  dat  is
tamelijk arbitrair. Waar sprake  is van grote  knelpunten door baggerachterstand kan dit
aandeel  groter  zijn.  Met  een  voortgaande  groei  van  de  scheepvaart  (ook  door  modal
shift)  zal  dit  aandeel  geleidelijk  aan afnemen,  omdat  voor  het  accommoderen  van  die
groei  ook andere  maatregelen  nodig  zijn,  waar  de baten  dan  ook  in  toenemende  mate
aan moeten worden toegerekend.

• De  modal  shift  baten  worden  berekend  als  een  verschil  tussen  de  situatie  waarin  de
projectalternatieven  zijn  uitgevoerd  (en  de  baggerachterstand  volledig  is  weggewerkt)
en  het  nulalternatief.  Vervolgens  worden  de  baten  (arbritrair)  toebedeeld  aan  het
alternatief structureel evenwicht en de projectalternatieven. Gezien de volgorde waarin
de  alternatieven  aan  de  orde  komen  (eerst  structureel  evenwicht)  en  uitgaande  van
economische  efficiëntie  bij  het  baggeren  (in  volgorde  van  afnemende  baten
kostenverhouding) zou  bij  deze  werkwijze  het  grootste  deel  van  de  modal  shift  baten
moeten worden toegerekend aan structureel evenwicht.

Baten voor de scheepvaart bij structureel evenwicht

Tabel A.2 geeft inzicht in wat er gebeurt als de berekeningen en de aannamen op onderdelen
worden aangepast. De eerste aanpassing in de tabel betreft een rekenkundige correctie. De
tweede aanpassing  heeft  te  maken  met  de  werkwijze  bij  kostenbatenanalyses.  Schade  die
gemakkelijk  te  voorkomen  is  (en  dus  niet  onvermijdelijk)  mag  niet  worden  meegeteld  als
resultaat  van  extra  baggerinspanningen.  De  daaropvolgende  aanpassingen  in  de  tabel  zijn
meer voor discussie vatbaar.

Op  grond  van  de  resultaten  van  de  berekeningen  in  tabel  A.2  schatten  wij  de  contante
waarde van de baten op 0,30 tot 0,35 miljard euro. Dat ligt in dezelfde orde van grootte als
de kosten, die worden geschat op 0,33 miljard euro. Bij beide schattingen moet voorts nog
rekening  worden  gehouden  met  grote  onzekerheidsmarges  (gezien  het  karakter  van  een
kentallenMKBA). Naar ons oordeel  is daarom geen stellige uitspraak mogelijk over het al
dan  niet  rendabel  zijn  van  baggerinspanningen  voor  de  scheepvaart  bij  het  alternatief
structureel evenwicht. Dat geldt overigens alleen voor Nederland. Als we rekening houden
met de baten die  weglekken  naar  het  buitenland  nemen  de baten  met 60%  toe  en  ziet  het
resultaat er veel gunstiger uit.
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Tabel A.2  Schatting van de baten bij structureel evenwicht voor de scheepvaart met verschillende
   aannamen (contante waarde in miljard euro)

Successievelijke aanpassing Berekende
baten

Opmerking

Conform MKBAWaterbodems 0,66 Aftopping van baten na 30 jaar
Toeslag voor kleine scheepvaart 10%
Nederlands aandeel in baten 62%

1.  Toegepaste middeling over 10 jaar
omgezet naar middeling over 7 jaar

0,64 Conform 7jaars cyclus

2.  Nivelleren van extreme pieken in baten (als
gevolg van 7jaars cyclus met daarbinnen
twee jaar niet baggeren op de Waal)

0,38
Effect van aftopping op bandbreedte:
Met aftopping na 25 jaar nemen de
baten af tot 0,35.
Met aftopping na 35 jaar nemen de
baten toe tot 0,41

3.  Van baten van scheepvaart met
Nederlandse bestemming komt geen 100%
maar 90% ten goede aan Nederland

0,34 Met een aandeel van 80% nemen de
baten af tot 0,30

4.  25% aftrek bij baten door modal shift
vanwege verliezen van de Betuwelijn 1

0,31 Met 50% aftrek nemen de berekende
baten af tot 0,29

5. Toeslag voor kleine scheepvaart 5% 0,30 Met een toeslag van 20% nemen de
baten toe tot 0,35

1  Hoe groot de verliezen zijn bij de Betuwelijn is niet bepaald. De hier gehanteerde percentages zijn
bedoeld om een indicatie te geven van het mogelijke effect.

Naast  de  besproken  indirecte  baten  zijn  ook  nog  andere  effecten  te  benoemen,  die  in  de
MKBAWaterbodems  geen  aandacht  hebben  gekregen.  Het  gaat  ondermeer  om  positieve
effecten  als  de  ontlasting  van  het  wegennet  en  de  havenontwikkeling  van  Rotterdam.
Anderzijds  kan  de  toenemende  scheepvaartintensiteit  ook  gevolgen  hebben  voor  de
veiligheid van de scheepvaart.

Baten voor de scheepvaart met projectalternatieven

De aanpak in de MKBA bij de bepaling van de baten van de projectalternatieven vertoont
uiteraard veel gelijkenis met die bij het alternatief structureel evenwicht. De kanttekeningen
bij de verschillende aannamen uit de voorgaande paragraaf gelden in de meeste gevallen dan
ook voor de berekening van de baten van de projectalternatieven.

Bij de projectalternatieven is sprake van regelmatig oplopende batenreeksen zonder pieken
zoals bij het alternatief structureel evenwicht. Bij de projectalternatieven is aangenomen dat
67% van de baten  ten goede komt aan de Nederlandse consument. Omdat het wegwerken
van de achterstanden vooral plaatsvindt  in de regionale vaarwegen  is het  juist dat hiervoor
een hoger percentage wordt gehanteerd dan bij het alternatief structureel evenwicht.

Bovenstaand is al aangegeven dat de modal shift baten voor de projectalternatieven naar ons
oordeel zijn overschat. Hoe het is met de baten door verlaging van de vaarkosten hebben wij
niet  kunnen  vaststellen.  Wat  wel  opvalt  in  de  MKBAWaterbodems  is  dat  de  baten
kostenverhouding van ongeveer 2 bij het alternatief structureel evenwicht duidelijk lager is
dan bij de projectalternatieven, waar deze verhouding op circa 4 uitkomt.
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Dit  verschil  sluit  niet  aan  op  de  verwachtingen,  immers  de  grootste  knelpunten  in  de
hoofdvaarwegen  (met  de  grootste  batenkostenverhouding)  worden  met  structureel
evenwicht reeds aangepakt. Voor de projectalternatieven resteren dan alleen nog de kleinere
knelpunten  met  naar  verwachting  lagere  batenkostenverhoudingen.  Mede  op  grond  van
deze  overwegingen  achten  wij  het  dan  ook  waarschijnlijk  dat  de  baten  van  de
projectalternatieven voor de scheepvaart in de rapportage van de MKBAWaterbodems zijn
overschat.

A.3 Economisch optimale baggerinspanning voor de
scheepvaart?

Bij het  investeren in de aanpak van problemen wordt een economisch optimum bereikt als
de  marginale  baten  gelijk  zijn  aan  de  marginale  kosten.  Dat  geldt  ook  voor  het  baggeren
voor de scheepvaart. De marginale baten zijn voor de scheepvaart het grootst daar waar de
scheepvaart  de  meeste  beperkingen  (schade)  ondervindt  door  baggerachterstand.
Economische  optimalisatie  betekent  dan  dat  op  de  grootste  knelpunten  (met  de  grootste
batenkostenverhouding) als eerste wordt gebaggerd. Vervolgens komen de minder ernstige
knelpunten aan  de beurt net  zo  lang  tot  de  kosten per  gebaggerde  m3  niet  meer  opwegen
tegen de baten.

De rapportage over de MKBAWaterbodems biedt geen inzicht  in hoeverre met de huidige
of de  extra baggerinspanningen dit optimum wordt bereikt.  In de praktijk zal reeds sprake
zijn  van  een  zekere  mate  van  optimalisatie  dankzij  de  intensieve  interactie  tussen  de
scheepvaartsector  en  de  overheid.  Onze  schattingen  in  Tabel  A.2  laten  zien  dat  met
structureel  evenwicht  in Nederland ongeveer  een balans wordt bereikt  tussen de kosten en
de  baten.  Dit  zou  er  op  duiden  dat  het  economisch  optimum  is  bereikt.  Echter  de
onzekerheidsmarges in de schattingen van kosten en baten zijn dusdanig groot dat hierover
niet echt uitsluitsel is te geven. Overigens moet hierbij worden bedacht dat er ook baten ten
deel  vallen  aan  het  buitenland.  Deze  baten  zijn  niet  meegenomen  in  de  MKBA
Waterbodems omdat die zich beperkt tot Nederland. De baten die in het buitenland worden
gerealiseerd door Nederlandse baggerinspanningen vormen echter wel een zekere vorm van
kapitaal. Dit ‘kapitaal’ kan immers worden ingezet bij onderhandelingen met het buitenland.

A.4 Aanname van constante aanwas nader bezien

Vanuit  onze  morfologische  expertise  hebben  wij  nog  nader  aandacht  gegeven  aan  de
bepaling  van  de  jaarlijkse  aanwas  en  de  aanname  van  een  constante  aanwas.  Naar  ons
oordeel  zijn  de  baggerachterstanden  en  de  benodigde  hoeveelheden  baggerwerk  voor
scheepvaart voor de korte termijn op de juiste wijze geschat. Wij onderschrijven dat, gezien
de  complexiteit  van  de  morfologische  processen  in  de  rivieren,  het  beste  kan  worden
uitgegaan  van  getalswaarden  die  zijn  opgegeven  door  de  vaarwegbeheerders.  Een
belangrijke  impliciete  aanname  is  echter dat de  jaarlijkse  hoeveelheid  ongewenste  aanwas
constant blijft, ongeacht de baggerachterstand. In werkelijkheid zal de jaarlijkse aanwas in
een  rivier  zonder  achterstallig  onderhoud  sterker  zijn  dan  in  een  rivier  met  achterstallig
onderhoud. Hoe geringer de achterstand, des te groter de hoeveelheid periodiek onderhoud
om structureel  evenwicht  in stand  te  houden. Het achtergrondrapport “Scheepvaart” houdt
hiermee  voor  het  nulalternatief  enigszins  rekening  door  een  aanname  te  doen  over  het
niveau waarop de vaarweg zich stabiliseert en geen verdere aanwas meer optreedt.
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De niet constant blijvende aanwas heeft echter ook consequenties voor het verloop van de
baggerachterstanden in het standstillalternatief en het projectalternatief.

Figuur A.2 illustreert dit voor de meer realistische (doch eveneens hypothetische) aanname
dat de jaarlijkse aanwas evenredig is met het verschil tussen de actuele baggerachterstand en
een  ‘natuurlijke’  evenwichtsachterstand.  De  ‘natuurlijke’  evenwichtsachterstand  heeft
betrekking op de hoeveelheid sediment die nog in het watersysteem moet neerslaan alvorens
een natuurlijk evenwicht wordt bereikt. Omdat de evenwichtsachterstand niet bekend is, zijn
hiervoor  verschillende  waarden  onderzocht.  Bij  een  zeer  grote  evenwichtsachterstand  van
1000 miljoen m3 verlopen de baggerachterstanden vrijwel gelijk als onder de aanname van
een  constant  blijvende  jaarlijkse  aanwas.  Bedraagt  de  evenwichtsachterstand  slechts  50
miljoen m3, dan loopt niet alleen de achterstand in het nulalternatief minder ver op, maar is
ook het projectalternatief veel minder effectief. De versnelde sedimentatie leidt ertoe dat het
projectalternatief  er  niet  in  slaagt  om  de  baggerachterstand  volledig  weg  te  werken.  De
bijbehorende baten zullen dan beduidend minder zijn.
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Baggerachterstand RWS voor scheepvaart
Aanname: sedimentatie evenredig met verschil tussen actuele achterstand en 50 miljoen m3
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Aanname: sedimentatie evenredig met verschil tussen actuele achterstand en 1000 miljoen m3
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Figuur A.2  Verloop van baggerachterstanden in de tijd onder de aanname dat de jaarlijkse hoeveelheid
sedimentatie evenredig is met het verschil tussen actuele baggerachterstand en een evenwichts
baggerachterstand.
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B  Baten voor de landbouw

B.1 Aanpak en aannamen bij schatting van baten

Aanpak bij schatting van baten

De  bepaling  van  de  baten  van  extra  baggerinspanningen  voor  de  landbouw  wordt  in  de
MKBA  toegespitst  op  de  te  vermijden  schade  van  wateroverlast.  Eventuele  schade  ten
gevolge  van  droogte  of  verzilting  blijft  buiten  beschouwing.  Dit  is  naar  ons  oordeel  een
terechte  inperking.  Immers  situaties  van  wateroverlast  leiden  tot  (aanzienlijk)  grotere
debieten  in waterlopen dan bij wateraanvoer voor bestrijding van droogte of verzilting. De
afname van afvoercapaciteit van waterlopen  ten gevolge van voortgaande sedimentatie zal
dan ook vooral van invloed zijn op het voorkomen van wateroverlast.

Het  gaat  bij  de analyse  van  de baggerlocaties binnen de  regionale  watersystemen  om  een
groot aantal locaties. Het achtergrond document landbouw spreekt van in totaal 707 locaties
verdeeld over het nulalternatief, het standstillalternatief en de projectalternatieven. Gelet op
het  grote  aantal  locaties  is  het  niet  doenlijk  om  in  het  kader  van  een  kentallenMKBA
uitgebreid  gegevens  te  verzamelen  en  in  overleg  te  treden  met  de  waterbeheerders.  In  de
MKBA is daarom toevlucht gezocht tot landelijke databestanden over de waterhuishouding
zoals die  in het kader  van Watersysteemverkenningen en de Droogtestudie Nederland zijn
ontwikkeld.

Daarnaast  is  enige  inspanning  gestopt  in  het  ontwikkelen  van  een  methode  om  relaties  te
leggen  tussen  voortgaande  sedimentatie,  verslechtering  van  de  waterhuishouding,
toenemende kans op wateroverlast en schade aan gewasproductie. Bij  het  leggen van deze
relaties moeten noodgedwongen veel aannamen worden gedaan. Zo wordt in de methode de
kans op wateroverlast gerelateerd aan de herhalingstijden van een 24uursneerslag. De kans
op  wateroverlast  is  echter  afhankelijk  van  veel  meer  factoren  zoals  de
bergingsmogelijkheden  in  de  bodem,  de  lozingsmogelijkheden  op  het  buitenwater,  de
verdeling van de neerslag in de tijd, e.d.. Ook de relatie tussen de kans op wateroverlast en
de  schade  aan  gewassen  is  afhankelijk  van  meerdere  factoren;  de  verdeling  van  de
maaiveldhoogte  heeft  hierop  een  grote  invloed.  In  de  ontwikkelde  methode  wordt
verondersteld dat inundatie direct leidt tot het volledige verlies van de oogst. Deze aanname
leidt  zondermeer  tot  een  overschatting  van  de  schade  en  daarmee  van  de  baten  van  extra
baggerinspanningen.

Bij  vrijwel  alle  relaties  binnen  de  methode  spelen  (veel)  meer  factoren  een  rol  dan  de
factoren die in de ontwikkelde methode in beschouwing worden genomen. De voorspellende
waarde  van  de  methode  is  dan  ook  beperkt.  Met  de  ontwikkelde  methode  is  voor  de
verschillende alternatieven het verloop van de schade in de tijd berekend.
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Of  dit  verloop  enigszins  klopt  is  eigenlijk  geen  zinnig  woord  van  te  zeggen.  De  enige
zekerheid  is dat de maximale schade  redelijk  zal  kloppen;  immers deze  is  eenvoudig af  te
leiden  uit  het  areaal  dat  potentieel  wateroverlast  ondervindt  en  de  gewaswaarden  van  het
landbouwkundig grondgebruik.

Bespreking van enkele aannamen

Het  is  overigens  aannemelijk  dat  de  maximale  schade  in  enige  mate  is  overschat.  Bij  de
invulling van de methode is een aantal aannamen gedaan die eerder tot overschatting dan tot
onderschatting van de baten leiden. Zo is bij het koppelen van baggerlocaties aan peilvakken
verondersteld  dat  het  volledige peilvak hinder  zal ondervinden; dat  kan  in  de praktijk  een
veel kleiner areaal zijn. Ook is in de ontwikkelde methode onvoldoende rekening gehouden
met  het  vermogen  van  de  sector  om  in  te  spelen  op  verslechterende
productieomstandigheden.  In  de  tuinbouw  zal  men  bijvoorbeeld  de  waterhuishouding  in
gebieden  met  dure  teelten  niet  dusdanig  laten  verslechteren  dat  vrijwel  jaarlijks  sprake  is
van ernstige wateroverlast, waardoor jaarlijks grote schaden optreden. In zo’n situatie zal al
eerder  worden  ingegrepen  om  de  waterhuishouding  te  verbeteren  door  bijvoorbeeld  het
verruimen  van  de  waterberging  binnen  het  gebied.  Aan  de  optredende  schade  zit  om  die
reden een bovengrens.

In de ontwikkelde methode wordt verondersteld dat bij  inundatie de gehele oogst verloren
gaat. Dit is een wat vrije interpretatie van de werknormen voor wateroverlast zoals die in het
Nationaal  Bestuursakkoord  Water  zijn  vastgelegd.  Deze  werknormen  gaan  er  voor
akkerbouw vanuit dat nog juist aan de norm wordt voldaan wanneer 1 % van het areaal niet
vaker  inundeert  dan  gemiddeld  eens  in  de  25  jaar.  Zonder  nadere  informatie  over  de
maaiveldhoogteverdeling binnen een peilvak is moeilijk precies aan te geven welk gedeelte
inundeert.  Ervan  uitgaan  dat  het  volledige  peilvak  inundeert  en  dat  daarmee  de  volledige
oogst  verloren gaat,  vormt  zeker  een  overschatting,  in  een aantal  gevallen  zelfs  een  forse
overschatting.

Al bij al is de indruk dat met de ontwikkelde methode en de wijze waarop deze ingevuld de
baten voor de landbouw worden overschat. De mate waarin is echter zonder toetsing aan een
aantal concrete praktijksituaties moeilijk aan te geven.

B.2 Analyse van niet nader beschouwde factoren

In het achtergronddocument van landbouw wordt een overzicht gepresenteerd van factoren,
die niet nader beschouwd zijn. Het gaat om een aantal aannamen die leiden tot overschatting
resp. onderschatting van de berekende baten.
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Aannamen die leiden tot overschatting van
berekende baten

Aannamen die leiden tot onderschatting
van berekende baten

Geen afname in landbouwareaal in de
autonome ontwikkeling

Geen schade voor grasland

Geen afname van gewaswaarde in de tijd Geen verandering in teelten (van extensief
naar intensief)

Handhaving van landbouwsubsidies Geen schade voor nietlandbouwgronden
(infrastructuur, agrarische bebouwing, e.d.)

Gehele oogst verloren bij inundatie en
onafhankelijk van inundatiediepte en duur

Geen indirecte baten (bijv. toeleveranciers
of afnemers van landbouw)

Bron: Achtergronddocument Landbouw van MKBAWaterbodems (blz.9); redactie van aannamen is
ter verduidelijking enigszins aangepast

In  het  achtergronddocument  wordt  –  terecht    gesteld  dat  deze  aannamen  niet  goed  te
modelleren zijn. Vervolgens wordt in het achtergronddocument verondersteld dat de effecten
van  de  verschillende  aannamen  tegen  elkaar  wegvallen.  Deze  laatste  veronderstelling  is,
zonder  nadere  analyse,  weinig  overtuigend.  Hieronder  proberen  wij  voor  de  verschillende
aannamen een beeld te schetsen van het potentiële effect op de berekende baten en van de
waarschijnlijkheid dat de invloed zich zal manifesteren.

Factoren die bijdragen aan overschatting van baten

Het wel of niet voortbestaan van  landbouwsubsidies en tariefmuren  is potentieel van grote
invloed op de baten van extra baggeren. Bij  het wegvallen van  landbouwsubsidies hebben
bepaalde onderdelen van de  landbouw geen toekomst in Nederland. Vanuit het projectteam
van de MKBA is er contact geweest met het CPB hoe met deze factor zou moeten worden
omgegaan in de MKBA. Daaruit is naar voren gekomen dat bij de standaard werkwijze van
kostenbatenanalyses  voor  de  landbouw  wordt  uitgegaan  van  handhaving  van  de
landbouwsubsidies.  Voor  een  tijdshorizon  van  10  –  20  jaar  lijkt  dit  ook  een  redelijk
uitgangspunt;  voor  de  langere  termijn  is  het  onzeker  of  dit  uitgangspunt  gehandhaafd  kan
worden.

De ervaring van de laatste jaren is dat om uiteenlopende redenen jaarlijks ongeveer 1 % van
het  landbouwareaal  uit  productie  wordt  genomen.  Bij  de  berekening  van  de  baten  c.q.  te
vermijden  schade  is  ervan  uitgegaan  dat  grond  uit  productie  wordt  genomen  wanneer  de
herhalingstijd  van  inundatie  kleiner  is  geworden  dan  1  jaar.  De  schade  wordt  dan  gelijk
genomen  aan  de  gewaswaarde  minus  de  waarde  van  braakliggende  grond.  Deze  schade
volledig  toerekenen  aan  de  baggerachterstand  vormt  een  overschatting  van  de  baten
wanneer ook om andere redenen al grond uit productie wordt genomen.
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Factoren die bijdragen aan onderschatting van baten

Bij  de  berekening  van  de  baten  is  geen  rekening  gehouden  met  schade  aan  niet
landbouwgronden,  zoals  infrastructuur  en  agrarische  bebouwing.  Aan  de  hand  van  de
opbouw van de schade bij de grootschalige wateroverlast van 1998 kan een  indruk worden
verkregen  van  het  effect  van  het  buiten  beschouwing  laten  van  deze  mogelijke
schadeposten. Ongeveer 80 – 90 % van de in 1998 opgetreden en geregistreerde schade had
betrekking  op  oogstschade  in  de  land  en  tuinbouw.  Het  niet  beschouwen  van  het  overig
grondgebruik zal derhalve leiden tot een onderschatting van de baten met ca. 10 – 20 %.

Bij  de  bepaling  van  de  baten  is  geen  rekening  gehouden  met  een  verschuiving  van
extensieve teelten naar intensieve teelten. Deze factor leidt potentieel tot een onderschatting
van  de baten. Overigens  zijn  er vanuit  de afzet  van producten  grenzen  aan  een  dergelijke
verschuiving.  Bovendien  stelt  een  intensievere  teelt  doorgaans  hogere  eisen  aan  de
waterhuishouding.  Dan  gaat  het  niet  alleen  om  verbetering  van  de  afwatering,  maar  met
name ook om verbetering van de ontwatering. De extra gewasopbrengsten moeten dan ook
vooral worden toegerekend aan die investeringen.

Bij de bepaling van de baten  is  geen rekening gehouden met de schade van grasland. Het
achtergronddocument  over  landbouw  geeft  aan  dat  de  schade  aan  grasland  maximaal  33
miljoen  euro  per  jaar  bedraagt.  De  maximale  schade  aan  land  en  tuinbouwgewassen  is
geschat op 68 miljoen/jaar. Voor grasland is sprake van meerdere oogsten per jaar, waardoor
het niet redelijk is de jaaropbrengst als schade aan te merken. Ook is de kwetsbaarheid van
grasland voor inundatie minder dan voor ander grondgebruik. Het ligt meer voor de hand uit
te  gaan  van  ca.  1/4  van  de  maximale  schade  aan  grasland.  Dit  betekent  dat  met  het  niet
beschouwen van schade aan grasland de baten met zo’n 1015 % worden onderschat.

Totaalbeeld van niet nader beschouwde factoren

De  hiervoor  gepresenteerde  analyse  van  het  effect  en  de  waarschijnlijkheid  van  het  niet
beschouwen  van  de  verschillende  factoren  levert  het  volgende  totaalbeeld  op.  Er  is  een
aantal  factoren  (grasland,  overig  grondgebruik,  e.d.)  die  vrij  zeker  leiden  tot  een
onderschatting van de berekende baten. Het gaat daarbij  om een  totale onderschatting met
enkele  tientallen  procenten.  Daar  staan  een  paar  factoren  zoals  het  handhaven  van  de
landbouwsubsidies  tegenover  die  potentieel  een  (veel)  grotere  invloed  hebben  op  de
berekende baten (tot een overschatting leiden). Deze factoren zijn echter veel minder zeker.

Het  is vrijwel onmogelijk  te voorspellen hoe de EUlandbouwpolitiek zich  in de  toekomst
zal ontwikkelen. Het is echter niet aannemelijk dat de economische randvoorwaarden voor
de  extensieve  grondgebonden  landbouw  in  Nederland  zich  de  komende  jaren  zullen
verbeteren.  Met  deze  onzekerheid  zou  kunnen  worden  rekening  door  de  baten  van  extra
baggerinspanningen contant te maken over een kortere tijdshorizon van bijvoorbeeld 20 jaar
in plaats van over de standaardperiode van 200 jaar die in de MKBA is gehanteerd. Omdat
de  baten  van  structureel  evenwicht  vrij  ver  weg  liggen  in  de  tijd,  heeft  zo’n  kortere
tijdshorizon  een  aanzienlijke  invloed  op  de  baten  voor  de  landbouw.  De  contante  waarde
van de baten loopt terug van 460 miljoen naar 223 miljoen euro wanneer de batenstroom na
20 jaar worden afgetopt en na die 20 jaar constant wordt gehouden.
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Worden de baten na de periode van 20 jaar op nul gezet, dan lopen de contante waarden van
de baten nog verder terug naar 67 miljoen euro. Deze rekenvoorbeelden laten zien hoe groot
de invloed kan zijn van het niet beschouwen van de factor ‘landbouwsubsidies’.
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C  Baten voor veiligheid
De baten van baggeren in het zomer en winterbed van de Rijntakken en Maas worden in de
MKBAWaterbodems geschat op basis van twee redeneringen (benaderingen); te weten
1. de met baggeren te vermijden kosten van veiligheidsmaatregelen; en
2. de met baggeren te vermijden schade als gevolg van overstroming.

Naar  ons  oordeel  zijn  dit  creatieve  methoden,  die  op  elegante  wijze  gebruik  maken  van
informatie die in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier (PKB RvdR) en in het kader
van de studie Veiligheid Nederland in Kaart (VNK) zijn verzameld. Er is naar ons oordeel
echter sprake van een zekere mate van overschatting van de baten van baggeren in en langs
de rivieren.

C.1 Vermeden kosten van veiligheidsmaatregelen

De  gedachte  achter  deze  methode  is  dat  door  extra  baggeren  de  toetspeilen  minder  hoog
uitvallen,  met  als  gevolg  dat  minder  rivierverruimende  maatregelen  of  dijkverhogingen
nodig  zijn  om  de  veiligheid  tegen  overstroming  te  waarborgen.  Toetspeilen  zijn  de
waterstanden aan de hand waarvan wordt de hoogte en stabiliteit van dijken wordt getoetst.

Voor het schatten van de baten van baggeren worden twee stappen uitgevoerd:
1. Voor de in de PKB RvdR beschouwde vergravingsmaatregelen in uiterwaarden en voor

zomerbedverdieping wordt per riviertak het aantal vierkante meters effect bepaald op de
hoogwaterstanden  (MHWwinst)  per  kubieke  meter  vergraving  van  het  winterbed  of
zomerbed  (m2  MHWwinst  per  m3 graven).  Het  aantal  vierkante  meters  effect  is  het
product  van  de  verlaging  van  de  MHW  en  de  lengte  waarover  deze  verlaging  wordt
bewerkstelligd.

2. Aan  studies  van  het  CPB  worden gemiddelde  kosten  ontleend  van  alle
rivierverruimende maatregelen voor het realiseren van een vierkante meter MHWwinst
(euro per m2 MHWwinst).

Door het combineren van deze informatie  is in de MKBA als baat van baggeren het aantal
euro per m3 graven bepaald.

Wij merken hierbij op dat ons inziens niet van de gemiddelde kosten over alle maatregelen
zou moeten worden uitgegaan, maar van de goedkoopste beschikbare alternatieve maatregel
of maatregelen. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat deze alternatieve maatregelen ook
tot tenminste het gewenste effect op de hoogwaterstanden leiden en tegelijkertijd niet ernstig
negatieve effecten met zich brengen: het alternatief dient maatschappelijk acceptabel te zijn.

Een  voorbeeld van een naar ons oordeel beschikbaar alternatief voor  extra baggeren  langs
de Rijntakken  is  het  ontwikkelen  van  een  retentiebekken  in  het Rijnstrangengebied.  Deze
maatregel maakt geen onderdeel uit van de maatregelen welke zullen worden gepresenteerd
in  de  PKB  RvdR.  De  maatregel  is  dus  in  beginsel  beschikbaar  als  alternatief  voor
baggerwerk.  Deze  maatregel  leidt  tot  een  belangrijk  effect  op  benedenstroomse
hoogwaterstanden; zelfs  tot op het niveau dat  met alleen deze maatregel vrijwel de gehele
taakstelling van de PKB RvdR wordt behaald.
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Van ernstig negatieve effecten is naar ons oordeel geen sprake: in het gebied liggen slechts
zes  agrarische  bedrijven,  en  de  bedrijfsgebouwen  zijn  in  belangrijke  mate  hoogwatervrij
aangelegd  (tot  1960  was  dit  buitendijks  gebied). De  kosten per  m2 MHWwinst,  die voor
deze maatregel moeten worden gemaakt liggen belangrijk lager dan het kostencijfer dat door
het CPB is bepaald als gemiddelde voor alle maatregelen.

C.2 Vermeden schade als gevolg van overstroming

De  vermeden  schade  van  overstroming  is  in  de  MKBA  geschat  op  basis  van  het
uitgangspunt  dat  in  het  Bovenrivierengebied  langs  de  Rijntakken  in  totaal  15  miljoen  m3

wordt  gebaggerd.  Verondersteld  wordt  dat  tussen  de  bandijken  langs  de  Rijntakken
(oppervlakte  362  vierkante  kilometer)  het  gehele  oppervlak  van  alle  uiterwaarden,  de
zomerdijken,  de  oeverzone,  de  kribben  en  het  zomerbed  wordt ‘afgeschraapt’ met 4,1  cm
materiaal.  Dit  ‘afschrapen’  met  4,1  cm  leidt  vanzelfsprekend  tot  een  daling  van  de
hoogwaterstand met ook 4,1 cm. Vervolgens wordt op een bij het abstractieniveau van een
landelijke MKBA passende wijze geschat  wat deze daling van hoogwaterstanden betekent
voor  de  herhalingstijd  van  overstromingen  in  de  diverse  dijkringgebieden,  en  op  basis
daarvan wordt de omvang van de vermeden schade berekend.

De  MKBA  vermeldt  dat  het  over  het  gehele  oppervlak  tussen  de  bandijken  4,1  cm
‘afschrapen’ een grove aanname is. Naar ons oordeel is deze aanname echter onnodig grof.
Zonder  veel  inspanning  is  een  iets  meer  verfijnde  aanname  mogelijk.  Deze  leidt  tot  een
minder groot waterstandseffect, en dus tot minder grote baten van baggeren.

Uit  de  PKB  RvdR  en  uit  eerder  studies  is  bekend  dat  alleen  langs  de  benedenstroomse
trajecten  van  de  Rijntakken  zomerbedverdieping  een  reële  ingreep  is.  Voor  de
bovenstroomse trajecten zou in de zomerperiode verdieping van het zomerbed leiden tot een
evenredige  verlaging  van  de  waterstanden  in  het  zomerbed  en  daarmee  de
grondwaterstanden  in  de  omgeving  van  de  rivier.  Dit  laatste  heeft  belangrijke  negatieve
effecten  op  met  name  de  landbouw,  natuur  en  regionale  waterhuishouding.
Zomerbedverdieping  wordt  in  de  bovenstroomse  delen  van  de  Rijntakken  dan  ook  niet
meegenomen  in de PKB RvdR. Dit  is  in  lijn  met  het beleid van  de  rivierbeheerder  om  te
trachten de voortgaande erosie van het zomerbed in de bovenstroomse Rijntakken tot staan
te brengen.

Als resterende mogelijkheid voor het middels graven en baggeren verlagen van hoogwater
standen  blijft  derhalve  over  de  mogelijkheid  om  uiterwaarden  te  vergraven.  Uit  de  studie
Integrale Verkenning Rijntakken (IVR) is bekend dat bij het verlagen van alle uiterwaarden
met 0,5 m over het volledige stroomvoerende oppervlak het waterstandseffect globaal 0,2 m
bedraagt (0,15 m voor de Waal en 0,20 m voor de NederRijn / Lek en IJssel). Met globaal
230 km2 als totaal oppervlak van stroomvoerend deel van uiterwaarden (namelijk 90% van
het totale oppervlak aan uiterwaarden, te weten 255 km2) komt een vergraving van in totaal
15 miljoen m3 overeen met 6,5 cm. Het terugschalen van bovengenoemd IVRresultaat leidt
tot  een  schatting  van  globaal  2,6  cm  als  het  effect  van  deze  vergraving  op  de
hoogwaterstanden.  Deze 2,6  cm als  waterstandseffect  is  belangrijk  minder  dan  de 4,1  cm
welke is gehanteerd in de MKBA. Ook de methode om de vermeden schade als gevolg van
overstroming te bepalen geeft naar ons oordeel dan ook een (beperkte) overschatting van de
baten van baggeren.
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C.3 Opschaling naar alternatieven binnen MKBA

Bij  de  opschaling  naar  alternatieven  binnen  de  MKBAis  voor  het  gehele  rivierengebied
uitgegaan  van  een  veiligheidsbaat van baggeren  van  10 euro per  m3  specie. Op basis van
bovenstaande beschouwing komt WL tot de conclusie dat deze 10 euro een te hoge schatting
is.

Bij  de  opschaling naar projectalternatieven  is deze baat van 10 euro per  m3  in  de MKBA
terecht niet meegenomen voor een aantal benedenstroomse trajecten; imers baggeren leidt in
die trajecten niet tot een significante daling van hoogwaterstanden, en draagt daarom niet bij
aan de veiligheid tegen overstroming. Voor de resterende riviertrajecten worden om dezelfde
reden  maatregelen  als  het  baggeren  van  invaarten  en  havens,  alsmede  maatregelen  uit  de
categorie  ‘locatie  onbekend’  niet  meegenomen.  Aan  de  baggerhoeveelheden  van  de
resterende baggerwerken op de resterende trajecten wordt per m3 baggerwerk de genoemde
baat van 10 euro per m3 toegekend. Deze werkwijze  leidt naar onze mening tot een zekere
overschatting  van  de  baten.  Er  zijn  immers  redenen  dat  niet  alle  baggerwerken  leiden  tot
veiligheidsbaten. Te denken valt aan de volgende mogelijkheden:

1. Er is een aantal riviertrajecten waar dijken zijn gebouwd op de inmiddels niet meer van
toepassing zijnde afvoer van 18.000 m3/s te Lobith. Deze dijktrajecten liggen met name
langs  de NederRijn,  IJssel  en  BovenRijn.  De  dijken op  deze  trajecten  hebben bij  de
huidige  maatgevende  afvoer  van  16.000  m3/s  te  Lobith  een  significante  overhoogte.
Extra baggeren op die locaties leidt dan niet tot de veronderstelde veiligheidsbaat.

2. Bij  het  bepalen  van  het  waterstandseffect  van  de  huidige  voornemens  voor
rivierverruiming  wordt  verondersteld  dat  de  geplande  ecotopen  volledig  tot
ontwikkeling zijn gekomen. De ontwikkeling van ruigtes en zeker ooibos zal echter een
periode  van  5  tot  10  jaar  vragen,  en  tot  die  periode  is  het  waterstandseffect  van
maatregelen  groter  dan  nu  in  de plannen  wordt  verondersteld.  Voor  baggerwerk  in  de
nabijheid  van  deze  locaties  vormt  het  meenemen  van  de  volledige  baat  van  baggeren
dan ook een overschatting.

Al bij al wordt geconcludeerd dat de veiligheidsbaten van baggeren  in  enige mate worden
overschat.  Deze  overschatting  wordt  enerzijds  veroorzaakt  door  de  berekende  baten  van
baggeren  (genoemde  10  euro  per  m3  baggerwerk),  en  anderzijds  door  het  opschalen  naar
projectalternatieven.  De  mate  waarin  van  overschatting  sprake  is  valt  zonder  een  meer
uitgebreide  analyse  moeilijk  in  te  schatten.  Onze  grove  schatting  is  dat  de  baten  globaal
enkele tientallen procenten lager zijn dan de in de MKBA gepresenteerde waarden is.

Voor  de  volledigheid  wordt  opgemerkt  dat  de  veiligheidsbaten  van  baggeren  relatief
bescheiden zijn ten opzichte van de in de MKBA gepresenteerde baten  in andere sectoren,
met name de landbouw en scheepvaart. Een overschatting van de veiligheidsbaten heeft dan
ook tot een bescheiden effect op het totaalbeeld van de baten van baggeren.
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D  Globale analyse van overige sectoren
WL is door de Adviescommissie Water gevraagd zich in de evaluatie vooral te richten op de
kosten  en  baten  voor  de  sectoren  scheepvaart  en  landbouw.  De  andere  sectoren  (stedelijk
water en recreatie) zijn slechts globaal geanalyseerd. Deze bijlage bevat enkele observaties
vanuit  de  bestudering  van  de  desbetreffende  achtergronddocumenten.  Baten  voor  natuur
komen hierbij niet aan de orde omdat deze reeds door Alterra worden geëvalueerd.

D.1 Stedelijk water

In de MKBAWaterbodems zijn de effecten van baggeren in stedelijk water niet uitgewerkt.
Een goede waterkwaliteit (helder water) en aantrekkelijke oevers dragen in gunstige zin bij
aan  de  ruimtelijke  kwaliteit  en  aan  de  beleving  van  het  water  in  de  stad.  De  waardering
daarvan hangt echter sterk af van de lokale omstandigheden. Ook de mogelijkheden om de
bagger  te  bergen  en  de  kosten  daarvan  spelen  bij  de  afweging  een  rol..  Een  kosten
batenanalyse  heeft  daarom  alleen  zin  op  lokaal  niveau,  waarbij  de  verschillende
belanghebbenden gezamenlijk de baten moeten waarderen en bepalen of die opwegen tegen
de kosten.

Wij onderschrijven dan ook de conclusie  in de MKBAWaterbodems dat het baggeren van
stadswater potentieel baten kan opleveren voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van
het stedelijk gebied, maar dat het niet mogelijk en zinvol is om de baten op landelijk niveau
te kwantificeren.

D.2 Recreatie

Voldoende  diepgang  van  wateren,  een  goede  waterkwaliteit  en  ecologische  kwaliteit
vergroten  de  aantrekkelijkheid  van  recreatievaart  in  (waterrijke)  gebieden.  Er  zijn  echter
meer  factoren  die  de  omvang  van  de  recreatievaart  bepalen.  Ook  andere  factoren  zijn
belangrijk,  zoals  de bereikbaarheid,  de bevaarbaarheid  (doorgang bij  bruggen  en sluizen),
(jachthaven)faciliteiten  en  voorzieningen.  Deze  samenhang  bemoeilijkt  het  eenduidig
toerekenen van de effecten van extra baggerinspanningen.

De recreatievaart in een bepaald gebied moet niet alleen concurreren met andere gebieden in
binnen  en  buitenland,  maar  ook  met  andere  recreatie  en  toeristische  activiteiten.  Trends
veranderen snel. Om in de gunst van de recreant en  toerist te blijven moet het  toeristische
product  niet  alleen  onderhouden  worden  maar  ook  verder  ontwikkeld.  Op  langere  termijn
zijn de ontwikkelingen daardoor minder zeker.

Dit  complex  van  factoren  maakt  het  moeilijk  om  het  effect  van  baggeren  op  de
recreatievaart  te  bepalen  en  eenduidig  te  waarderen.  Op  lokale  schaal  en  voor  de  korte
termijn zijn er weliswaar mogelijkheden om te kwantificeren, maar op landelijke schaal en
op  de  lange  termijn  is  dat  nauwelijks  doenlijk  en  zinvol.  Daarbij  komt  dat  substitutie
effecten  (verplaatsing  van  activiteiten  naar  andere  regio’s)  ook  een  belangrijke  rol  gaan
spelen.
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Wij onderschrijven de conclusie  in de MKBAWaterbodems dat baggeren lokaal baten kan
opleveren voor de recreatievaart, maar dat het niet doenlijk en zinvol is om dit op landelijke
schaal uit te werken.


