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Ring Zuid: hoge kosten, lage baten

OPINIE TRACÉBESLUIT

In de procedure rond de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen is de verplichte
maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) niet gemaakt. De kans is volgens stede-
bouwkundige Jan Wittenberg daarom groot dat de Raad van State hierover struikelt.

H
JAN WITTENBERG

Hoogleraar transportbe-
leid Bert van Wee (TU
Delft) heeft gezegd dat
een kosten-batenanalyse

ontbreekt bij het tracébesluit zuide-
lijke ringweg . Volgens Van Wee is
nooit goed onderzocht of de aanpak
voor de zuidelijke ringweg wel de
beste is. Projectdirecteur Jos Hillen
haast zich om deze kritiek onder het
kleed te vegen: ,,Er is een quick-scan
gemaakt, die al snel overtuigende re-
sultaten laat zien, en het Centraal
Plan Bureau vindt dat ook een goede
berekeningsmethode.’’ Dikke kans
dat de Raad van State het kleed even
optilt en iets anders aantreft, want
het tracébesluit van november 2014
voldoet op meerdere punten niet
aan de vereisten.

De quickscan, waar Hillen op
wijst, is gemaakt in 2006 om keuzes
te onderbouwen tussen de hoge-
snelheidstrein, de hanzelijnen en
een regio specifiek pakket. Het was
een globale verkenning en niet be-
doeld voor afweging van de alterna-
tieven voor de ringweg. In 2006 was
men van plan om het doorgaande lo-
kaal verkeer te scheiden met paral-
lelwegen. Deze parallelwegen zijn in
het definitieve plan vervallen. Het
onderliggend wegennet wordt hier-
door extra belast, met negatieve ef-
fecten voor veiligheid en leefkli-
maat. Hierdoor en door het verlagen
van de ontwerpsnelheid van 100
km/uur naar 80 km/uur zijn de ‘ba-
ten’ fors minder.

De A7 wordt aangepakt in twee fa-
sen. Fase1 begon in 2002. Fase 2 kan
pas beginnen als de Raad van State
het tracébesluit een voldoende heeft
gegeven. Fase 1 bestond uit een om-
vangrijk pakket: de aansluiting op
Laan Corpus den Hoorn, aanpassin-
gen Vrijheidsplein, onderdoorgan-
gen Julianaplein, aanpassingen Eu-
ropaplein en een nieuw euvelgunne-
tracé. In het tracébesluit fase1 staat
dat een evaluatie van deze maatrege-
len wordt gemaakt om te voldoen
aan de Wet Milieubeheer. Deze eva-
luatie heeft niet plaats gevonden.
Reden: ‘de vertraagde uitvoering
van dit pakket maatregelen en de be-
stuurlijke wens voortvarend verder
te werken aan de bereikbaarheid van
Groningen’, aldus de minister.

Als de evaluatie wel was uitge-
voerd, dan was vastgesteld dat er
minder de files zijn, zoals overigens
iedereen kan zien. Maar de bedoe-
ling van de evaluatie was natuurlijk
om bij het ontwerp van fase 2 reke-
ning te houden met de bereikte re-

‘Maar er
ligt meer
onder
het kleed’

sultaten. Nu dat achterwege is geble-
ven, is het de vraag of het tracébe-
sluit fase 2 wel zorgvuldig is voorbe-
reid. Er was genoeg tijd voor een
evaluatie, want fase1 was in 2010
klaar. En ‘bestuurlijke voortvarend-
heid’ ten koste van zorgvuldigheid
zal de Raad van State niet waarderen.
Maar er ligt meer onder het kleed.

In de quickscan 2006 zijn de baten
(reistijdwinst) groter dan de aanleg-

kosten. Maar in 2006 waren de
maatregelen uit fase 1 nog niet af.
Een groot deel van de reistijdwinst is
ondertussen al gerealiseerd en kan
niet meer worden toegerekend aan
de fase 2. Ook door wijzigingen in
het ontwerp (geen parallelwegen) en
gewijzigde externe omstandigheden
zijn de baten kleiner dan die uit
2006. De berekende reistijdwinst
was gebaseerd op een forse toename

van het spitsverkeer. Dat blijkt ge-
lukkig mee te vallen, want de auto-
pendel zit in een dalende trend vol-
gens de ‘actualisatie van de netwerk-
analyse’. De files nemen ook af door
de aanleg van transferia en verbete-
ring van het openbaar vervoer. Op-
geteld zijn de baten dus fors minder.
Aan de andere kant van de balans
staan de kosten. Die zijn met 47 à
40% gestegen van € 468-491 miljoen

in 2006 naar € 688 miljoen in 2013.
Hier komen de kosten voor aardbe-
vingsmaatregelen nog bij.

Alles bij elkaar wordt het duidelijk
dat een actuele kosten-batenanalyse
negatief uitpakt. Dat verklaart de
haast waarmee Hillen de verplichte
mkba onder het kleed veegt.

De ‘bestuurlijke voortvarendheid’
waarmee de verplichte evaluatie ook
onder het kleed verdwijnt, komt
voort uit de bestedingsdruk van de
‘Zuiderzeelijn-gelden’. Het project
wordt betaald uit dit compensatie-
pakket dat loopt tot 2020. Er is geen
tijd meer om ‘nut en ‘noodzaak’ te
onderzoeken of om alternatieven af
te wegen. En waarom zou men? Het
geld ligt er en moet snel op.

Het is niet ondenkbaar dat de
Raad van State oordeelt dat het pro-
ject onzorgvuldig is voorbereid en
dat het mkba-huiswerk over moet.
Daarmee stuurt ze de minister terug
naar de tekentafel, want het huidige
tracébesluit zal een mkba-toets niet
doorstaan.

Een maatschappelijke kosten-ba-
tenanalyse (mkba) is een verplicht
onderdeel van de procedure bij
aanleg van snelwegen. Een mkba
geeft inzicht in de welvaartseffecten
van een project. De aanlegkosten
worden afgezet tegen de baten,
zoals reistijdwinst. Ook maatschap-
pelijke effecten zoals geluidsover-
last, veiligheid, natuurwaarden,
luchtvervuiling worden meegeno-
men.

Verplicht onderdeel

Jan Wittenberg is stedebouwkundige
en civiel ingenieur. Hij werkte voor
diverse overheden en adviesbureaus.
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