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Samenvatting 
 

 

1. Belangrijkste uitkomsten 

 

Alle onderzochte varianten voor de westelijke ontsluiting van Amersfoort leveren in 

de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) een positief saldo op ten 

opzichte van de referentiesituatie. Dit betekent dat op termijn de baten groter zijn 

dan de kosten van de investeringen. De grootste bijdrage aan het positieve saldo 

komt in alle varianten door reistijdwinst van het personenvervoer.  

 

Twee varianten springen eruit: variant 6A en, in mindere mate, variant 4. Variant 6A levert 

het grootste MKBA saldo op (Figuur S.1), oftewel de hoogste netto baten. Variant 6A bevat 

echter ook de meeste niet-kwantificeerbare negatieve omgevingseffecten; deze zouden, als 

ze uitgerekend konden worden, op het positieve saldo in mindering gebracht moeten worden.  

 Variant 4 kent de meest gunstige verhouding van baten ten opzichte van kosten: zie 

Figuur S.2. Variant 4 geeft dus de hoogste baten per geïnvesteerde Euro (‘value for money’).    

 

De jaarlijkse baten die samenhangen met reistijdwinst zijn het hoogst voor variant 6A, met 

een waarde van € 10,0 miljoen in het zichtjaar 2020 en het laagst voor variant 2 met € 3,1 

miljoen. Deze worden bereikt met investeringen die voor de gemeente respectievelijk € 60,9 

miljoen en € 15,3 miljoen (excl. btw) bedragen.  

 

 

Bron: LEI/MuConsult.  

(* verslechtering van beeld –en ruimtelijke kwaliteit is P.M. post die niet MKBA saldi zijn opgenomen) 

Figuur S.1. MKBA saldi van baten en kosten voor de onderzochte varianten: netto contante 

waarde in miljoenen euro’s.  
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2. Overige uitkomsten 

 

Omdat in het berekende MKBA-saldo voor variant 6 de negatieve effecten op beeldkwaliteit, 

ruimtelijk-visuele kwaliteit, cultuurhistorie en monumenten ontbreken, biedt het MKBA-saldo 

voor de varianten 6A en 6B onvoldoende informatie over de werkelijke omvang van de 

welvaartseffecten van de westelijke ontsluiting. Variant 5a heeft na de varianten 6a/b het 

hoogste MKBA-saldo.  

 

 De omvang van de in geld uitgedrukte externe effecten is beperkt vergeleken bij de 

directe effecten. De achtergrond hiervan is, dat gedurende het ontwerpproces juist die  

varianten zijn afgevallen waarvan verwacht werd dat externe effecten groot zouden kunnen 

zijn. Zou zijn er bijvoorbeeld varianten afgevallen waar de snelheid op een deel van het tracé 

zou worden verhoogd van de huidige 50 kilometer per uur naar 70 kilometer per uur. Met 

andere woorden, het zoveel mogelijk beperken van negatieve externe effecten gedurende het 

ontwerpproces komt daarmee tot uitdrukking in de MKBA berekening.  

 

 Voor alle varianten geldt dat de actorgroep die grootste baten heeft van de westelijke 

ontsluiting het personenvervoer is. Vooral de reistijdwinst die zij krijgen is een grote 

batenpost. De varianten 6A, 6B en 5A genereren de grootste reistijdwinstbaten voor het 

personenvervoer. Reistijdswinstbaten komen ook toe aan het vrachtverkeer, zij het in 

aanzienlijk mindere mate dan bij het personenvervoer. Ook neemt onder alle varianten de 

betrouwbaarheid van de reistijd toe. Dat wil zeggen dat de reistijd van te voren beter door de 

weggebruiker te voorspellen zal zijn.  

 

- Ook voor betrouwbaarheid geldt dat de varianten 6A, 6B en 5A de hoogste baten 

genereren. De veiligheidsbaten van personenvervoer behoren tot de grootste externe 

effecten. Voor de varianten 5 en 6 zijn deze effecten het grootst en betreft veiligheid een 

 

Bron: LEI/MuConsult.  
(* verslechtering van beeld –en ruimtelijke kwaliteit is P.M. post die niet baten/kosten verhouding is 

opgenomen)  

Figuur S.2. Baten/kostenverhouding van de onderzochte varianten  
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batenpost. Onder de varianten 3 en 4(C) neemt de veiligheid iets af en betreft dit externe 

effect daarmee een beperkte kostenpost.  

 

- Geluidshinder voor omwonenden neemt onder variant 4 en 4C per saldo toe, maar er zijn 

wel verschillen tussen wijken. Met name de wijken Klein Zwitserland en de DF laan krijgen 

onder variant 4 extra geluidshinder (kosten), terwijl voor de BW laan en Amsterdamseweg & 

Soesterkwartier de geluidshinder afneemt (baten). Onder de varianten 5 en 6 neemt de 

geluidshinder per saldo af, al verschilt de mate waarin ook weer per wijk. Onder variant 5 

neemt met name voor de DF laan, en in mindere mate ook de BW laan, de geluidshinder 

aanzienlijk af ten opzichte van de referentievariant (baten). De overige wijken daarentegen 

ondervinden allemaal enige toename van de geluidshinder (kosten) onder variant 5. Onder 

variant 6 heeft de BW laan aanzienlijk minder geluidshinder, evenals de DF laan. De overige 

wijken hebben over het algemeen wat meer geluidshinder (kosten).  

 

- Omdat fijnstof iets toeneemt onder variant 4 en 4C is dit een kostenpost, terwijl het onder 

de varianten 5 en 6 een batenpost betreft omdat fijn stof afneemt. Een dergelijk beeld geldt 

ook voor NO2, waarbij onder variant 5 met name in de wijken Bergkwartier en omgeving 

N237 de NO2 afneemt, terwijl het bij de DF laan, de BW laan en Birkhoven / Bokkenduinen 

wat toeneemt. Ook onder variant 6 neemt NO2 toe bij de BW laan, de DF laan en Birkhoven / 

Bokkenduinen, terwijl voor het Bergkwartier een aanzienlijke afname zal optreden. Voor de 

varianten 5 en 6 impliceert het negatieve effect op de niet-gebruikswaarde van natuur een 

beperkte kostenpost.  

 

 Als we de Nota Randvoorwaarden in ogenschouw nemen, zal met name onder variant 6 

het voldoen aan Randvoorwaarde 5.2 ,’... het groen en landschappelijke karakter van het 

gebied wordt bewaard en versterkt’, een knelpunt worden omdat de gevolgen voor 

beeldbepalende elementen, ruimtelijke visuele gaafheid, cultuurhistorische patronen & 

structuren en monumenten als ‘slecht’ worden beoordeeld door de SMB. Verder betekent het 

feit dat het MKBA saldo voor alle varianten positief is, en daarmee een verbetering oplevert 

voor het totaal van alle inwoners en gebruikers (Randvoorwaarde 6.5), niet dat daarmee ook 

alle actoren er in welvaart op vooruit gaan. Immers, zoals uit bovenstaande blijkt zullen 

bijvoorbeeld bepaalde inwoners bij de varianten 4/4C, 5 en 6 toenemende geluidshinder 

ondervinden. Ook ten aanzien van Randvoorwaarde 6.6, ‘behoud c.q. verbetering van het 

milieu (lucht, geluid, fijn stof e.d.) in de aanpalende buurten’, zal niet voor alle buurten 

gelden dat hieraan zal worden voldaan. Voor de varianten 4 en 4C geldt zelfs dat voor het 

totaal van het hele plangebied een verslechtering zal optreden, al zijn de maatschappelijke 

kosten hiervan beperkt. De verkeersveiligheid (Randvoorwaarde 6.8) neemt onder de 

varianten 5 en 6 toe, terwijl deze wat afneemt onder varianten 3 en 4 en 4C.      
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3. Methode 

Voor een MKBA bestaan richtlijnen volgens het Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI)1. Bij 

de MKBA voor de westelijke ontsluiting Amersfoort is hier zoveel mogelijk op aangesloten. De 

richtlijnen maken onderscheid tussen directe effecten voor de gebruikers van het 

verkeerssysteem en zachte of externe effecten, zoals gevolgen voor leefbaarheid, natuur en 

landschap. De gegevens over verkeersstromen zijn via de gemeente aangeleverd vanuit een 

verkeersmodel van DHV. Omgevingseffecten zijn afkomstig uit de parallel uitgevoerde 

Strategische Milieu Beoordeling (SMB), het Alcedo-geluidsonderzoek en het 

Natuurwaardenonderzoek. De investeringsbedragen voor de varianten zijn via de gemeente 

afkomstig uit de kostenraming van Grontmij. Voor de economische waardering zijn kentallen 

uit de OEI systematiek gebruikt2. Aan prof. P. Rietveld (VU) is het concept eindrapport ter 

toetsing voorgelegd. Een belangrijke rol in de interactie met belanghebbenden is gespeeld 

door de participatiegroep. 

 

De belangrijkste uitgangspunten voor de MKBA westelijke ontsluiting Amersfoort zijn:  

 Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande richtlijnen voor het uitvoeren van 

de MKBA vanuit het Overzicht Effecten Infrastructuur  

 Er is gebruik gemaakt van bestaande kentallen voor het waarderen van effecten.  

 Als input voor het kwantificeren van effecten is voornamelijk gebruik gemaakt van 

beschikbare gegevens vanuit het Verkeersmodel, de SMB, de Natuurwaardestudie van 

Waardenburg en de geluidstudie van Alcedo. 

 We gaan uit van een tijdshorizon van 50 jaar, waarbij investeringen in jaar 2014 worden 

gedaan en effecten vanaf 2015 gaan optreden, doorlopend tot en met het jaar 2063. 

Verder wordt een disconteringsvoet van 2,5 % genomen en een risico opslag van 3 %.    

 Het studiegebied van de MKBA sluit aan op het studiegebied van de modellen die 

informatie over fysieke effecten aanleveren zoals het verkeersmodel, het 

Natuurwaardenonderzoek, de SMB en het geluidsonderzoek.  

 In een eerdere fase van het onderzoeksproces is voor de doorrekening van het 

verkeersmodel gekozen voor het CPB Welvaart en Leefomgeving scenario (WLO) Global 

Economie scenario voor 2040. Een doorrekening waarbij van een lagere mobiliteitsgroei 

is uitgegaan had geen effect op de volgorde van de varianten. 

 Voor kosten van investeren en onderhoud is uitgegaan van de door de gemeente 

geleverde de kostenramingen van Grontmij, door ons gecorrigeerd voor marktconforme 

grondverwerving, waarmee geen welvaartseffecten gemoeid zijn.  

 

 

  

                                                      
1 Eijgenraam et al. (2000), Ruijgrok et al. (2004).  
2 Zoals voor natuur LNV (2006).  
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1. De vraag 

 

1.1 Situatieschets en aanleiding 

 

De doorstroming van verkeer in en naar Amersfoort-West tijdens de spitsuren vormt een 

knelpunt. De verwachte toename van het verkeer leidt ertoe dat er in de toekomst steeds 

vaker en langere files optreden. Achtergrond hiervan vormen de groei van bedrijven en 

organisaties, de nieuwbouw van woningen op het spoorwegemplacement en toenemend 

autobezit. Doordat de Nederlandse Spoorwegen in 2020 meer treinen per uur willen laten 

rijden zullen de spoorbomen aan de B.W.laan vaker gesloten zijn. Dit betekent niet alleen 

overlast voor degenen die onderweg zijn, maar ook voor degenen die langs de weg wonen. 

De gemeente Amersfoort wil dit knelpunt aanpakken, om te garanderen dat het verkeer in 

2020 door kan blijven rijden. Onderstaande kaart geeft een beeld van de huidige situatie.   
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Op 21 december 2011 heeft de raad van de gemeente Amersfoort een besluit genomen 

over de oplossingsrichtingen voor de westelijke ontsluiting. Er zijn vier oplossingsrichtingen 

overgebleven die nader uitgewerkt en onderzocht zijn. Daarbij komt de verkeerskundige 

uitwerking samen met de ruimtelijke inpassing. Naast een Strategische Milieu Beoordeling 

(SMB) worden de varianten in een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) 

beoordeeld. De resultaten van deze onderzoeken zullen bepalen welk alternatief als 

voorkeursalternatief zal worden aangeboden aan de raad. 
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1.2 Concrete vraag en doel 

De concrete vraag is inzicht te geven in de effecten van vier varianten ten opzichte van de 

referentie variant, via het opstellen van een MKBA volgens de OEI-systematiek. Daarbij gaat 

het zowel om effecten die in geld uit te drukken zijn als om effecten waarvoor dat niet, of 

niet eenduidig, het geval is. 

 

2.  De werkwijze 

 

Het onderzoek is van start gegaan met deskresearch waar de OEI systematiek nader is 

gespecificeerd voor de situatie van de westelijke ontsluiting Amersfoort3. Daarbij is de 

autonome ontwikkeling in beeld gebracht, welke is gedefinieerd als de meest waarschijnlijke 

toekomstige ontwikkeling van het gebied indien geen van de vier verkeerskundige ingrepen 

zouden worden gerealiseerd.  

 

Op basis van beschrijvingen over de varianten en de inventarisatie van effecten heeft 

vervolgens interactie met de participatiegroep plaatsgevonden. In een sessie op 14 mei 2012 

is de lijst van relevante te onderzoeken effecten vastgesteld.  

Het identificeren van potentiële effecten in een gezamenlijke sessie met de 

participatiegroep sluit zowel aan op randvoorwaarde 1.6 uit de Nota van randvoorwaarden 

(identificeren van effecten in een gezamenlijke sessie met de participatiegroep) als op de 

aanpak van OEI hieromtrent (een dergelijk proces wordt ook wel aangeduid als ‘MKBA 

arena’). Door deelname van vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven en andere 

belanghebbenden zijn de belangen omtrent leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en 

ecologie vertegenwoordigd. Daarbij hebben de belanghebbenden gezamenlijk meegedacht 

over welke effecten zouden kunnen optreden.  

 

Uitgaande van het deskresearch en de interactie met de participatiegroep is een 

inventarisatie gemaakt van beschikbare gegevens. Op basis hiervan zijn vervolgens eerste 

MKBA berekeningen gemaakt, welke zijn gepresenteerd aan de participatiegroep en de 

gemeente. Vervolgens zijn definitieve berekeningen gemaakt die zijn opgenomen in dit 

eindrapport. 

 

 

3. Uitwerking  

 

Het onderzoeksproces van de MKBA voor de westelijke ontsluiting Amersfoort doorloopt de 

volgende stappen.  

 

                                                      
3 Het Overzicht Effecten Infrastructuur geeft richtlijnen voor het uitvoeren van een MKBA en is opgesteld 
door de Rijksoverheid.  
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3.1 Beschrijving autonome ontwikkeling waarbij geen verkeerskundige ingrepen 

plaatsvinden conform de planscenario’s van de overige  varianten (Variant 1) 

Dit wordt ook wel de referentiesituatie genoemd. Daarbij is onder meer van belang in te 

schatten hoe de verkeersituatie zich lokaal en mogelijk ook regionaal zal gaan 

ontwikkelen. Daarmee aansluitend op Randvoorwaarde 2.7 uit de Nota van 

randvoorwaarden. Deze ontwikkeling wordt ook wel de autonome ontwikkeling genoemd; 

in feite was de zorg over de autonome ontwikkeling mede aanleiding tot het ontwikkelen 

van een nieuwe westelijke ontsluiting. Onderstaande kaart geeft een beeld van de 

bestaande situatie (variant 1), welke dient als uitgangspunt voor de referentiesituatie.  
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De variant 1 heeft als basis de huidige situatie onder andere aangevuld met: 

 Aanpassing kruising Daam Fockemalaan – Stichtse Rotonde: 

o Aanleg verkeersregelingsinstallatie (VRI) 

o aanleg extra rijafstrook (voor rechtsaf) op DF-laan 

o verleggen fietspad ter plaatse van kruising (rechtdoor trekken, uitbuiging wordt 

verwijderd) 
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 Aanbrengen koppeling tussen het sein van de spoorwegovergang met de 

verkeersregelinstallatie DF-Laan / BW-laan 

 

Voor elk van de varianten 2 tot en met 6B zijn kosten en baten berekend ten opzichte van 

variant 1. Voor wat betreft investeringen wordt er daarbij vanuit gegaan dat bovengenoemde 

aanpassingen, die deels al in werking zijn gezet, vóór de planperiode zijn afgesloten. 

 

3.2 Beschrijving van de vier varianten voor de westelijke ontsluiting.  

 

Variant 2. De Nulplus variant  

Maatregelen conform procesbeschrijving raadsbesluit 20-12-2011 

o Optimalisatie VRI’s 

o Verlengen opstelstroken bij VRI’s 

o Aanleg extra rijstroken bij VRI’s 

o Ongelijkvloers maken fietsoversteken 

De aanpassingen bij de VRI’s betreffen dan de kruisingen met Stichtse Rotonde – 

Utrechtseweg en de Amsterdamseweg – BW-laan. Deze maatregelen komen ook terug in 

alle andere varianten.  

 

Variant 3. De Nulplus variant in combinatie met maatregelen elders  

Bij maatregelen elders gaat het om een ongelijkvloerse kruising met het spoor bij de 

Soesterbergsestraat in Soest.  

 

Variant 4 en 4C. Ongelijkvloerse spoorkruising ter hoogte van de BW laan (voorheen 

Variant 20) 

Een ongelijkvloerse spoorkruising ter hoogte van de Barchman Wuytierslaan en Daam 

Fockemalaan (tunnel of viaduct met al dan niet verdiept spoor). 4C-variant is een 

combinatie van ongelijkvloerse spoorkruising en de maatregelen uit de nulplusvariant.  
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Variant 5A en 5B. (voorheen 16A)  

De  mogelijkheid om Onze Lieve Vrouw ter Eem aan de oostzijde richting Bernhardkazerne te 

passeren, rekening houdend met de geldende eisen ten aanzien van het Rijksmonument en 

vervolgens over de Barchman Wuytierslaan.   
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Variant 6A en 6B. (voorheen Variant 14) 

De mogelijkheid om Onze Lieve Vrouw ter Eem aan de oostzijde richting Bernhardkazerne te 

passeren, rekening houdend met de geldende eisen ten aanzien van het Rijksmonument en 

vervolgens of langs het spoor4.  

 

 

 
 

 

 

3.3 Beschrijving effecten  

Op basis van deskresearch en de interactie met de participatiegroep is een inventarisatie 

gemaakt van de belangrijkste effecten van de varianten. Vervolgens vindt kwantificering 

plaats, waarbij input is geleverd vanuit de verkeersmodellenberekeningen, de 

                                                      
4 Daarbij dient opgemerkt te worden dat de optie van een 70km/uur verbinding is komen vervallen en is 
vervangen door 50 km/ uur. 
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Strategische Milieu Beoordeling, het geluidsonderzoek van Alcedo en het Waardenburg 

rapport Natuurwaarden westelijke ontsluiting Amersfoort. Voor de waardering van 

effecten  wordt het methodisch onderscheid gemaakt tussen directe, externe en indirecte 

effecten.  

 

A. Directe effecten 

De verkeerskundige effecten worden in MKBA-termen directe effecten genoemd. Het 

betreffen de effecten voor eigenaar/exploitant en gebruikers van het vervoersysteem 

(automobilisten, vrachtverkeer, etc.) en bestaan uit effecten van veranderingen in 

reistijden, verandering van transportkosten (bijvoorbeeld door kortere routes) en 

verandering in de betrouwbaarheid van de reistijd. De betrouwbaarheid van de reistijd 

heeft betrekking op de vraag in hoeverre de werkelijke reistijd overeenkomt met de 

vooraf door de weggebruiker te voorspellen reistijd. Verkeerskundige effecten worden met 

behulp van het verkeersmodel afgeleid en worden uitgedrukt in (verandering van) 

voertuigkilometers en reistijden (voertuiguren). Door deze indicatoren te 

vermenigvuldigen met kengetallen voor variabele kosten per kilometer en 

reistijdwaardering, worden effecten op reiskosten en reistijden gemonetariseerd. Hierbij 

zijn ook de reistijdbesparingen van autopassagiers meegenomen, door rekening te 

houden met de gemiddelde bezettingsgraad van personenauto’s (momenteel 1,19 per 

voertuig). 

 

Verkeersmodellen leveren niet rechtstreeks informatie over (verandering in) 

betrouwbaarheid. Voor het Hoofdwegennet is een kengetal beschikbaar waarmee effecten 

op de betrouwbaarheid kunnen worden bepaald. Na overleg met het Steunpunt 

Economische Evaluatie van Rijkswaterstaat is besloten om dit kengetal ook toe te passen 

op het project westelijke ontsluiting Amersfoort.  

 

In de MKBA kijken wij naar de effecten over een periode van 50 jaar. Bij een 

veronderstelde infrastructuuraanleg in 2014 hebben wij het dus over een periode van 

2014-2063. Het verkeersmodel geeft uitkomsten voor het jaar 2020, zodat wij 

veronderstellingen moeten doen over het verloop van de (auto)mobiliteit na 2020. In 

overleg met de gemeente Amersfoort is voor de periode 2020-2030 uitgegaan van een 

groei van de automobiliteit in het studiegebied van 1% per jaar. Het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) heeft in 2011 een verkenning gepubliceerd naar ruimtelijke 

ontwikkelingen tot en met 2040.5 Hieruit valt op te maken dat volgens de prognoses van 

PBL de automobiliteit in Amersfoort e.o. na 2030 blijft toenemen: 0-6% (over een periode 

van 10 jaar) in het lage scenario en 6-10% in het hoge scenario. Op grond van deze 

cijfers is in de MKBA ervoor gekozen om voor de periode 2030-2040 uit te gaan van de 

helft van de jaarlijkse groeivoet in het decennium daarvoor, dus 0,5% per jaar. Voor 

zover bekend zijn er geen prognoses voor de periode na 2040. Verondersteld is dat in de 

periode 2040-2063 de omvang van de automobiliteit gelijk blijft (dus 0% groei). 

                                                      
5 Planbureau voor de Leefomgeving. Nederland in 2040: een land van regio’s. Ruimtelijke Verkenning 2011 
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 De westelijke ontsluiting zal ook gevolgen hebben voor overig verkeer zoals fietsers. 

Als fietsers bijvoorbeeld niet hoeven te wachten voor de spoorbomen levert dat 

reistijdwinst op. Hoewel deze effecten met de beschikbare gegevens uit het 

verkeersmodel niet in termen van kosten en baten kunnen worden uitgedrukt, zal het 

aandeel van deze effecten naar verwachting gering zijn: zie ook Bijlage 3, waarin nader 

wordt ingegaan op de effecten voor fietsverkeer. 

 

 

B. Externe effecten  

Externe effecten zijn welvaartsveranderingen die als gevolg van het project ontstaan voor 

anderen dan de eigenaar/exploitant en gebruikers. Typische externe effecten zijn effecten 

op verkeersveiligheid, leefbaarheid, natuur en beeld- c.q. omgevingskwaliteit.  

 

Een deel van de te onderzoeken aspecten, zoals leefbaarheid en beeldkwaliteit, zijn 

moeilijk in geld uit te drukken. In het projectplan van de westelijke ontsluiting wordt op 

het belang van dergelijke zachte effecten gewezen (randvoorwaarde 2.12 uit de Nota van 

randvoorwaarden). Het gaat bij zachte effecten om effecten waarvoor geen, of geen goed 

werkende, markt bestaat en dus ook geen (juiste) prijs beschikbaar is. Een voorbeeld van 

het eerste type effect is de ecologische impact van het plan. De gevolgen voor geluid en 

lucht (randvoorwaarde 6.6 uit de Nota van randvoorwaarden) zijn voorbeelden van 

effecten waar geen goed werkende markt voor is, maar die in principe wel hun weerslag 

kunnen hebben op de vastgoed waarde en kosten van gezondheidszorg. Het MKBA-saldo 

geeft de totale maatschappelijke waarde beter weer naarmate het alle effecten integreert, 

inclusief de externe effecten.  

Onderstaande tabel geeft weer de effecten die zijn geïnventariseerd op basis van 

deskresearch en de afstemming met de participatie groep:  
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 Randvoorwaarde waar 
effect aan gerelateerd is  

Meeteenheid fysiek  

Directe effecten   

Gebruikers:    
 
 

Uren per jaar, euro per 
jaar 

Reistijdwinst , 
verandering reiskosten, 

betrouwbaarheid en 
verkeersveiligheid 
wegvervoer; 
motorvoertuigen  

Woon /werk  6.4, 6.7, 6.8 

Zakelijk vervoer 

Overig vervoer  2.4, 6.4, 6.7, 6.8  

Reistijdwinst en verandering reiskosten 

wegvervoer; overige voertuigen zoals 
fietsers en openbaar vervoer (bus) 

6.4, 6.7, 6.8 

Indirecte effecten   

Arbeidsmarkt / bereikbaarheid bedrijven / 
vestigingsklimaat  

6.8 Kwalitatief  

Externe effecten   

Kwaliteit leefomgeving: geluidshinder  2.12, 6.4, 6.6, 6.7, 6.11 Ha woongebied met 
geluidsbelasting  48 dB 

Kwaliteit leefomgeving: geurhinder   

2.12, 6.4, 6.6, 6.7 

Ha woongebied met 

geurhinder 

Kwaliteit leefomgeving: trilling  Kwalitatief of kwantitatief 
in eenheden Hertz 

Kwaliteit leefomgeving: (sociale) 

veiligheid en  
de bereikbaarheid van de wijken voor 
hulpdiensten 

2.12, 6.4, 6.7, 6.8, 6.12 - Doden per jaar  

- Gewonden per jaar  
- Materiele kosten per 

jaar  

Kwaliteit leefomgeving: uitzicht / 
beeldkwaliteit / cultureel erfgoed 

2.12, 6.4, 6.6, 6.7, 6.10, 
6.11, 6.11, 6.12 

Kwalitatief  

Natuur: doorsnijding  2.12, 5.2, 6.6, 6.11 Kwalitatief   

Natuur: verstoring  Ha natuur met 
geluidsbelasting  48 dB 

Natuur: habitatverlies  Ha natuur 

Recreatie:  
areaal verlies  
landschap 

Verervingswaarde 
cultuurhistorisch 
landschap  

 
 
2.12, 5.2, 6.4, 6.11 

Ha landschap / 
recreatieterrein  

Gebruik 

Recreatie:  
verstoring   

Fietsers  Ha recreatiegebied met 
geluidsbelasting  48dB Wandelaars  

 

 
Luchtkwaliteit  

Fijn stof  2.12, 6.4, 6.6 

 

 

Concentraties 
luchtvervuilende stoffen 
in de lucht  

SO2 

NOx 

Klimaat  2.12, 6.4 Uitstoot CO2 

Kwaliteit OV (trein)  Uren vertraging per jaar 

Overig: lichthinder, …   
 

  

Totaal effecten:    

Kosten investeren en onderhoud:    

Investeringen    
 

 
 
Infrastructuur 

Viaduct   
 
2.12, 6.4 

 
Totale investeringskosten  Tunnel  

Wegverbreding  

Verplaatsing sportvelden 

Mitigerende Natuurcompensatie  2.12, 6.4, 6.6 
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Tabel 1. Geïnventariseerde lijst van mogelijk relevante effecten op basis van deskresearch en 

afstemming met de participatie groep. 

 

 

In het onderstaande gaan we in op de methodiek van het meten van de belangrijkste 

externe effecten: 

 

1. Luchtkwaliteit 

 Effecten op luchtkwaliteit hebben betrekking op de uitstoot van schadelijke stoffen door 

het wegverkeer, welke ademhalingsproblemen en longkanker kunnen veroorzaken. Het 

gaat daarbij met name om de uitstoot van roetdeeltjes (fijn stof) en zwavel- en 

stikstofoxiden (SO2 en NO2). Op grond van i) kentallen over de uitstoot van schadelijke 

stoffen per kilometer en ii) het aantal verkeerskilometers per jaar uit het verkeersmodel, 

is het effect op luchtkwaliteit bepaald. Daarnaast zijn kentallen beschikbaar om de toe- of 

afname van de uitstoot van schadelijke stoffen in geld te waarderen.  

Voor SO2 is het niet te verwachten dat de grenswaarde zal worden overschreden6.  

 

2. Klimaat 

 Effecten op klimaat hebben te maken met de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Het 

wegverkeer is een belangrijke bron van uitstoot van CO2. Een toe- of afname van het 

wegverkeer als gevolg van het project zal daarom effect hebben op het klimaat. Het effect 

op CO2 uitstoot kan worden bepaald aan de hand van cijfers over uitstoot per kilometer. 

Door deze cijfers te vermenigvuldigen met de door het verkeersmodel gegenereerde 

verandering van kilometers ontstaat een beeld van de uitstoot van CO2. Deze uitkomst 

kan via prijskentallen monetair worden gewaardeerd.  

  Naast het verkeerseffect kan koolstofvastlegging door natuur (bos, heide, etc.) een rol 

spelen omdat een verandering van het areaal natuur gevolgen zou kunnen hebben voor 

deze batenpost. Eerdere studies hebben echter laten zien dat deze baten vaak 

verwaarloosbaar klein zijn. 

 

 

 

                                                      
6 Bron: SMB beoordelingskader versie juni 2012. 

maatregelen  Geluidschermen  

Onderhoud   

 
Infrastructuur 

Viaduct   
2.12, 6.4 

 
 
 
Totale onderhoudskosten  

Tunnel  

Wegverbreding  

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie   
 
2.12, 6.4, 6.6 

 

Geluidschermen  

Totaal Kosten    

Saldo   6.5  
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3. Geluid 

 De toe- of afname van de geluidsproductie van het wegverkeer als gevolg van het project 

is door middel van akoestisch onderzoek in kaart gebracht. De verandering in 

geluidshinder, uitgedrukt in aantal dB, wordt via beschikbare kentallen gemonetariseerd. 

Het uitgangspunt voor de kwantificering vormt de toename van het areaal waar 

geluidshinder optreedt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen geluidshinder voor 

omwonenden, recreanten en natuur. Hierbij wordt 48 dB als grens waarde voor hinder 

gehanteerd.  

 

          Referentievariant:          Variant V:  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Illustratie kwantificering effect geluidshinder voor woonwijken en natuurgebieden  

 

De kwantificering per variant van het aantal extra woningen ten opzichte van de 

referentievariant dat een geluidshinder van > 48dB heeft is gebaseerd op Alcedo (2011), 

Westelijke ontsluiting Amersfoort - akoestische aspecten: Akoestisch onderzoek 

wegverkeerslawaai, en Alcedo (2012) voor de varianten 5 en 6. Het uitgangspunt van het 

akoestisch onderzoek zijn dag, avond –en nachtmetingen. Deze metingen zijn, middels 

weging waarbij avond en nacht zwaarder meetellen, omrekenend naar daggemiddelden. 

Alcedo heeft geluidshinder doorgerekend voor het jaar 2020. De MKBA heeft uitgaande 

van de gegevens van het verkeermodel en de waarde hierin voor 2020, de geluidshinder 

per jaar berekend. 

 

 

 

                  > 48 dB                              > 48 dB  
N221 > 48 dB                             > 48 dB  

N221 
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4. Trilling 

Vanuit de SMB zijn er geen aanwijzingen dat significante veranderingen in trillinghinder 

worden verwacht. Een verandering in de verdeling van trillinghinder is echter niet bij 

voorbaat uit te sluiten.  

 

5. Recreatie  

 Bij recreatie spelen twee mogelijke type effecten een rol. Ten eerste kan een verlies van 

een areaal recreatienatuur een mogelijk effect zijn. Dit zou niet alleen de huidige recreatie 

kunnen aantasten (gebruikswaarde), maar ook recreatiemogelijkheden voor toekomstige 

generaties (verervingswaarde). Ten tweede zou, ook als er geen verlies van areaal aan 

recreatienatuur zou optreden, de recreatiewaarde van een gebied verstoord kunnen 

worden door extra geluidsoverlast. Bijvoorbeeld als er een nieuwe weg langs een recreatie 

natuurgebied zou worden aangelegd of als de maximum snelheid ophoog gaat.  

 

6. Stank 

 Een verandering in stankoverlast wordt op dit moment voor geen van de varianten 

verwacht. Maar ook hier geldt dat een verandering in de verdeling van stankhinder niet bij 

voorbaat is uit te sluiten.  

 

7. Ecologische effecten 

Ecologische effecten vallen binnen de MKBA onder de niet-gebruikswaarde. Niet-

gebruikswaarden hebben bijvoorbeeld betrekking op de waarde die gehecht wordt aan het 

feit dat biodiversiteit wordt behouden voor toekomstige generaties (erflaatwaarde), of het 

feit dat we er in de toekomst op een bepaalde manier gebruik van kunnen maken 

(optiewaarde). Tevens kan het betrekking hebben op het belang dat we eraan hechten dat 

planten en dieren een plek voor zichzelf hebben en door een gebied kunnen migreren. 

Voor dergelijke effecten geldt dat kentallen een eerste inzicht kunnen geven in de 

mogelijke orde van grootte.  

 Naast habitatverlies zijn versnippering en verstoring mogelijke effecten van de 

varianten. Daarbij treedt verstoring op indien het areaal met geluidhinder in 

natuurgebieden toeneemt: zie weer Figuur 1. Versnippering treedt op als wegen barrières 

vormen waardoor interactie van soorten aan beide zijden van de weg wordt gehinderd: zie 

Figuur 2a en Figuur 2b. Dit effect kan zowel optreden bij nieuw aan te leggen 

infrastructuur, als ook bij verhoging van de verkeersintensiteit van bestaande 

infrastructuur. Naast versnippering en verstoring kan ook een mortaliteitseffect optreden 

als meer dieren zouden worden doodgereden dan in de referentie situatie.     
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Verkeerintensiteit (in motorvoertuigen per dag)  

    

Figuur 2a. Illustratie effect versnippering: toename verkeersintensiteit (bron: Seiler, 2001)    

 

Omdat soorten een bepaald minimaal areaal aan leefomgeving nodig hebben, kan barrière 

werking tot gevolg hebben dat gebieden geïsoleerd raken waardoor de biodiversiteit afneemt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over deze effecten komt uit het Natuurwaardenonderzoek westelijke ontsluiting7. 

Daarbij wordt uitgegaan van onderstaande onderzoeksgebied.    

                                                      
7 Berkelmans et al., (2011) en Berkelmans (2012).    

 Figuur 2b. Illustratie gevolgen versnippering voor biodiversiteit (bron: Seiler, 2001)    
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Figuur 3. Onderzoeksgebied Natuurwaarden estelijke ontsluiting (rood omlijnd).  

 

Figuur 5.1 uit het Natuurwaarden onderzoek geeft weer de EHS gebieden in het rond het 

plangebied voor de westelijke ontsluiting. Onderstaande kaart geeft een overzicht van 

Natura 2000: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden in Nederland (2008)8. Er volgt dat alleen 

EHS voor ons plangebied relevant is.  

                                                      
8 http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl1308-Vogel--en-
Habitatrichtlijngebieden-in-Nederland.html?i=19-48 
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Figuur 4. Natura 2000-gebieden.  

 

Voor natuur geldt dat in het onderzoek van Waardenburg (2012) nog niet uit is gegaan 

van compenserende maatregelen als natuur aanleg elders, terwijl deze maatregelen wel 

onderdeel zijn van het plan. Dit betekent dat de werkelijke effecten op natuur uiteindelijk 

beperkter zouden kunnen zijn dan in Waardenbrug (2012) beschreven. Vanuit 

Waardenburg (2012) worden uitsluitend effecten op natuur betrokken voor de varianten 

4, 5 en 6. We gaan er daarmee vanuit dat varianten 2 en 3 geen significante effecten voor 

natuur hebben.  

 

8. Cultureel erfgoed, beeld- c.q. omgevingskwaliteit en uitzicht   

De gevolgen voor beeldbepalende elementen en ruimtelijk-visuele kenmerken, alsmede 

cultuurhistorisch bepalende patronen en waardevolle structuren en monumenten zijn in de 

SMB uitsluitend voor deelgebieden van variant 6 als ’slecht’ beoordeeld. Daarbij is ‘slecht’ 

de meest negatieve beoordeling op de kwalitatieve van schaal ‘goed’, ‘voldoende’, 

‘onvoldoende’, ‘slecht’ welke de SMB gebruikt voor het beoordelen van effecten voor 

varianten.  

 Vanuit de concept SMB wordt voor variant 6 verwacht dat het een negatief effect zal 

hebben op cultuurhistorisch bepalende patronen en structuren van het klooster Onze 

Lieve Vrouwe ter Eem en de Stichtse Rotonde. Ten aanzien van de aantasting van de 

ruimtelijk visuele kenmerken van het gebied scoort ook voornamelijk variant 6 slecht. Dit 
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geldt ook voor aantasting van monumentale waarden: het gaat hierbij met name om de 

dienstwoning van Onze Lieve Vrouwe ter Eem, alsmede de Heemtuin. De voorgestelde 

ingrepen bij de Variant 6 doorsnijdt de typering 'samenhangende kloostercomplexen', wat 

afbreuk doet aan de landschappelijke en architectonische kwaliteit van het 

kloostercomplex, de samenhang binnen het complex en de hoofdentree, aldus de SMB.  

 Niet alleen voor de omgeving Bernhardkazerne, maar ook voor het Bergkwartier 

worden de gevolgen voor de ruimtelijk visuele kenmerken en cultuurhistorisch bepalende 

patronen en waardevolle structuren als slecht beoordeeld onder variant 6. Onder variant 6 

zal sprake zijn van aantasting van beeldbepalende elementen in het Bergkwartier. Ook 

beoordeelt de SMB de gevolgen van variant 6 voor monumenten in het Bergkwartier als 

slecht. Tenslotte wordt voor variant 4 de ruimtelijke visuele zichtbaarheid voor de BW laan 

als onvoldoende beoordeeld.     

 Onderstaande kaart geeft een overzicht van de deelgebieden die in de SMB (en ook in 

het akoestisch onderzoek) zijn onderscheiden9.  

 

  

Figuur 5. Deelgebieden westelijke ontsluiting (bron: Alcedo, 2011) 

                                                      
9 De deelgebieden betreffen: 
1. Klein Zwitserland (gebied ten zuiden van de Utrechtseweg); 
2. Bergkwartier (gebied tussen Utrechtseweg en Prins Frederiklaan); 
3. Omgeving Daam Fockemalaan (tussen Prins Frederiklaan en B W-laan); 
4. Omgeving Bernhardkazerne; 
5. BW-laan (tussen spoorlijn en Amsterdamseweg [Birkhoven Bokkeduinen]); 
6. Amsterdamseweg en Soesterkwartier 
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9. Overig  

In waarderingsonderzoeken zoals KPMG (2012) komen ook wel andere externe effecten 

aan bod, zoals het effect van groen op (geestelijke) gezondheid (depressiviteit)10. Het 

gaat daarbij echter om een aanzienlijke vermeerdering van groen in de stad: 10% meer 

extra groen oftewel 33 ha. In het plangebied van de westelijke ontsluiting is van een 

dergelijk verandering van het aanbod van groen geen sprake.  

Mogelijk kunnen varianten gevolgen hebben voor lichthinder van verkeer en 

wegverlichting voor omwonenden. Een effect als externe veiligheid speelt volgens de SMB 

geen rol, en ten aanzien van sociale aspecten, aardkundige –en archeologische waarden 

waren op moment van schrijven geen effecten bekend vanuit de SMB.    

 

C. Indirecte effecten  

Indirecte effecten, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt en lokale economie, kunnen in MKBA’s 

inzicht geven in verdelingseffecten. Het blindelings meetellen van indirecte effecten in een 

MKBA saldo11 bergt echter het gevaar in zich van dubbeltellingen. De (aanvullende) 

richtlijnen OEI geven aan hier zorgvuldig mee om te gaan.  

In alle onderzochte varianten verbetert de bereikbaarheid van het gebied van de B.W.-

laan ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de recreatieve bestemmingen gelegen aan 

de B.W.-laan zoals de dierentuin betekent dit dat het voor bezoekers makkelijker wordt om 

van en naar de bestemming te reizen. Met name de varianten die uitgaan van een 

ongelijkvloerse spoorwegovergang laten (ook) gunstige effecten zien op uren buiten de spits, 

waaronder het weekend. Dit zijn juist de piekmomenten voor bijvoorbeeld de dierentuin. De 

kortere reistijden van en naar de dierentuin zouden een positieve impuls kunnen geven aan 

de bezoekersaantallen. Dit is weer goed voor de omzet van de dierentuin (locale economie) 

en levert wellicht extra arbeidsplaatsen op.  

 Met andere woorden, de varianten hebben gunstige effecten op de bereikbaarheid 

van het westelijke gedeelte van Amersfoort. De lokale economie kan hiervan profiteren, maar 

de mate waarin is op dit moment niet in te schatten. We benadrukken dat het bij effecten 

voor de lokale economie in regionaal of landelijk perspectief voornamelijk om 

verdelingseffecten gaat: meer mensen naar dierenpark Amersfoort betekent waarschijnlijk 

minder mensen naar bijvoorbeeld Ouwehands Dierenpark. 

 

D. Kosten 

Naast de baten brengt een MKBA ook de kosten in kaart. In de MKBA worden alle kosten 

meegenomen zoals die ook in bredere kaders rondom OEI zijn afgesproken. Dit betekent dat 

naast investering en onderhoud, ook BTW wordt meegenomen12. Het gaat daarbij om alle 

                                                      
10 KPMG (2012). Groen, gezond en productief: The Economics of Ecosystems & Biodiversiteit (TEEB): 
natuur en gezondheid. 
11 Oftewel, het saldo van maatschappelijke kosten en baten.    
12

 We merken op dat de wijze van financiering over het algemeen geen invloed heeft op de uitkomst van 

de MKBA. Een uitzondering is als de een vorm van financieren tot hogere transactiekosten leidt (inzet 
ambtenaren).   
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kosten gedurende de periode waarover in de MKBA de kosten en effecten worden beschouwd. 

Van alle varianten zijn de kosten in 2011 globaal geraamd met een nauwkeurigheidsmarge 

van ca 35%. Voor de definitieve doorrekening van de MKBA is uitgegaan van de via de 

gemeente aangeleverde kostenramingen van Grontmij. In bijlage 2 is weergegeven hoe de 

kostenramingen tot stand zijn gekomen. Een (beperkt) deel van de kostenraming heeft 

betrekking op grondverwerving. Indien grondtransacties marktconform plaatsvinden, 

waarvan hier is uitgegaan, zijn met deze eigendomsoverdracht geen welvaartseffecten 

verbonden13; zij blijven in een MKBA gebruikelijk buiten beschouwing14. Alleen in een 

financiële analyse spelen zij een rol, omdat zij door de opdrachtgever van een project (in dit 

geval de gemeente) wél betaald moeten worden. 

 

De ramingen zijn opgesteld exclusief BTW. In de MKBA is de BTW, conform de aanbeveling 

van het CPB, wel meegenomen. Hierbij is gerekend met een BTW-tarief van 21%, op dit 

moment de meest waarschijnlijke verwachting voor de periode waarover doorrekening 

plaatsvindt.  

 

Er zijn geen definitieve ramingen gemaakt voor de jaarlijkse kosten van beheer en 

onderhoud van de infrastructuur. Indien geen specifieke raming bekend is voor de kosten 

van onderhoud, beheer en exploitatie van infrastructuur raadt Rijkswaterstaat aan een 

jaarlijks normbedrag van 1,5 % van de aanlegkosten van het desbetreffende project te 

hanteren (zie ook Handboek Economische Effecten Infrastructuur, Adviesdienst Verkeer en 

Vervoer, 1996). Het gaat dan om volledig nieuwe infrastructuur. Bij de westelijke ontsluiting 

gaat het deels om het upgraden c.q. het verplaatsen/anders gebruiken van bestaande 

infrastructuur, waarvoor ook in de referentie beheer- en onderhoudskosten gemaakt worden. 

Het netto effect op de beheer- en onderhoudskosten is dus waarschijnlijk lager. 

Verondersteld is dat een normbedrag van 0,5% een reëlere inschatting betreft15. In geen van 

de varianten is amoveren van woningen aan de orde.  

 

E. Verdelingseffecten 

Er zijn belangen te verwachten die niet terug komen in het MKBA saldo. Een voorbeeld is 

randvoorwaarde 6.5: “de uiteindelijke oplossing moet een verbetering opleveren voor het 

totaal van alle inwoners en gebruikers”. Een “verbetering voor het totaal” sluit aan bij de 

welvaartstheoretische achtergrond van MKBA, maar de verdeling van dat totaal over actoren 

en de mate waarin dat gewenst of ongewenst is maakt op zich geen deel uit van de MKBA 

systematiek.  

Bij de verdelingseffecten gaat het om de mate waarin kosten en baten over 

verschillende actoren zijn verdeeld. Ten behoeve van de besluitvorming is het van belang 

inzicht te hebben wie baathebbers zijn van het project en welke actoren vooral de lasten 

dragen. Zo zullen de baten van een infrastructuurverbetering vooral bij de weggebruikers 

                                                                                                                                                            

 
13 Afgezien van naar verhouding verwaarloosbare transactiekosten zoals makelaars- en notariskosten 
14 Zie bijvoorbeeld Jongeneel et al. (2005) 
15 Dit percentage zou per variant kunnen verschillen. Hier zijn op dit moment echter geen nadere 
gegevens over beschikbaar. 
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terechtkomen, terwijl de omwonenden vaak te maken krijgen met meer overlast door 

toename van het verkeer. Door voor de belangrijkste actoren de kosten en baten te 

analyseren, wordt inzicht verkregen in dergelijke verdelingseffecten. Indien verschillen in 

omvang van effecten tussen bijvoorbeeld woonwijken optreden worden deze expliciet 

benoemd.  

 

 

3.4 Berekening kosten en baten: methodiek dataverzameling   

De stap die volgt op het identificeren en kwantificeren van effecten is de waardering van 

effecten. De baten kunnen worden geschat op basis van kentallen. Dat past goed bij een 

snelle uitvoering van MKBA’s, maar de vraag is of bepaalde kentallen niet situatie- en locatie 

specifiek zijn. Bij externe effecten die niet interacteren met de markt, zoals de ecologische 

gevolgen van de westelijke ontsluiting, speelt dit probleem met name. Als er discussie is over 

de juistheid van een methode om een effect in geld uit te drukken, kan het helpen om 

veronderstellingen te doen over de waardering van effecten, bandbreedtes daarover aan te 

geven en te bezien wat de gevoeligheid van de uitkomsten is voor de aannames op dit punt. 

Echter, als de gebruikte methode niet boven twijfel verheven is, is onduidelijk of de 

resulterende cijfers nog wat zeggen. De vraag is dan of monetariseren van externe effecten 

verstandig is. De vraag is daarom niet alleen hoe externe effecten gemeten en in geld 

uitgedrukt zouden kunnen worden, maar vooral of het resultaat daarvan wordt geaccepteerd.  

 

3.5 Berekening netto contante waarde: methodiek  

Kosten en baten die zich op verschillende tijdstippen voordoen, worden verdisconteerd tot 

een Netto Contante Waarde. De Netto Contante Waarde is in feite een gewogen optelsom van 

toekomstige kosten en baten. De uitkomst  van de berekening – ook wel het saldo van 

maatschappelijke kosten en baten (MKBA-saldo) – geeft weer de mate waarin de 

maatschappelijk welvaart toe –of afneemt ten gevolge van een variant.  

 

NCW = Σt {(Bt – Kt) / (1+r)t}  

 

Waarin:  

Bt = totale baten in jaar t 

Kt = totale kosten in jaar t 

r = disconteringsvoet 

 

We gaan uit van een tijdshorizon van 50 jaar, in jaar 2014 worden de investeringen gedaan, 

een disconteringsvoet van 2,5 % en een risico opslag van 3 %16. In de bovenstaande formule 

is dus gerekend met r = 5,5% 

 

                                                      
16 Risicoaversie kan in de kosten-batenanalyse worden verwerkt door de discontovoet met een risico-
opslag te verhogen. Hierdoor wordt aan baten die verder in de toekomst liggen minder gewicht 
toegekend (bron: Aanvulling op de Leidraad OEI 2004).  
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4 Uitkomsten per variant  

Voor effecten uit Tabel 1 waarover kwantitatieve informatie beschikbaar is en economische 

kentallen gegeven zijn, worden deze in onderstaande tabellen per variant gepresenteerd. Ter 

illustratie is de waarde voor het zichtjaar 2020 weergegeven: voor elke variant gaat het 

daarbij om het verschil met variant 1. Vervolgens wordt op onderdelen een toelichting 

gegeven  

 

 

4.1 Variant 2: De Nulplus variant 
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17 Kengetal monetaire waardering is in euro’s 2012 weergegeven.   

 Kwantificering effect in 
jaar 2020 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Kengetal monetaire 
waardering per 
eenheid effect17  

Waardering effect in jaar 
2020 

Verschillen ten opzichte van 
de referentievariant   

Gewenst schaalniveau 

Directe effecten     

Gebruikers:   
 

 
 

 
 

Wijkniveau conform 
Randvoorwaarde 2.11. 

Tevens uitsplitsing 
recreatiegebieden en 
binnenstad, naar 
weekenden en door de 
week, aandeel kinderen 
en aandeel sluipverkeer   

Reistijdbesparingen personenvervoer 
 

236.713 voertuiguren € 13,30 per vtu 
 

€ 3,1 mln. 
 

 

Reistijdbesparingen vrachtvervoer 
 

14.987 voertuiguren 
 

€ 49,78 per vtu € 0,7 mln.  

Reiskostenbesparingen 
personenvervoer 

0 € 0,108 per km. 0  

Reiskostenbesparingen vrachtvervoer 
 

0 € 0,269 perkm. 0  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 

personenvervoer 
 

 25% van 

reistijdbesparingen 

€ 0,8 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 
vrachtvervoer 

 25% van 
reistijdbesparingen 

€ 0,2 mln.  

Verkeersveiligheid personenvervoer   0  

Verkeersveiligheid vrachtvervoer   0  

Indirecte effecten     

Arbeidsmarkt / bereikbaarheid 
bedrijven / vestigingsklimaat  

 (deels) kwalitatief (+ / 
-) 

 (deels) kwalitatief (+ 
/ -) 

 (deels) kwalitatief (+ / -) Studiegebied  

Externe effecten    Wijkniveau conform 
Randvoorwaarde 2.11. 

Kwaliteit leefomgeving: geluidshinder  Klein 
Zwitserland 0 

per dB boven 48dB: 
0,063% van de 
woningwaarde per 
jaar 
 
 
  

Klein Zwitserland 0 

Bergkwartier 0 Bergkwartier 0 

omgeving DF 
laan 0 omgeving DF laan 0 

omgeving 
Bernhardkazer
ne 0 

omgeving 
Bernhardkazerne 0 

BW laan 0 BW laan 0 

A’damseweg & 
Soesterkwartie
r 0 

A’damseweg & 
Soesterkwartier 0 

Kwaliteit leefomgeving: geurhinder  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: trilling  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: (sociale) 
veiligheid en  
de bereikbaarheid van de wijken voor 
hulpdiensten 

   

   

   

Kwaliteit leefomgeving: uitzicht / 
beeldkwaliteit / cultureel erfgoed 
 

Beeldkwalit
eit  

0   
 
 

0 

Cultureel 
erfgoed, 
gebouwen   

Cultureel 
erfgoed, 

groen 

0 
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Tabel 2. Overzicht effecten variant 2: uitgangspunten kwantificering en waardering.     

 

Directe effecten 

Variant 2 leidt ten opzichte van de referentievariant tot een betere doorstroming van 

het verkeer. Hierdoor brengen weggebruikers minder tijd in het verkeer door. Uit tabel 

3 valt op te maken dat er in variant 2 in 2020 236.713 minder personenvoertuiguren 

en 14.987 minder voertuiguren in het vrachtverkeer zullen zijn. Deze 

reistijdbesparingen leiden tot een maatschappelijke bate van € 3,1 mln. respectievelijk 

€ 0,7 mln. in 2020. Door de verbeterde doorstroming op de westelijke ontsluiting 

verbetert ook de betrouwbaarheid van de reistijd: weggebruikers hebben meer 

zekerheid dat de werkelijke reistijd overeenkomt met de vooraf ingeschatte reistijd. 

Hierdoor hoeven weggebruikers minder marge aan te houden wanneer zij ergens op 

tijd moeten zijn. Deze betrouwbaarheidsbaten worden geraamd op  € 0,8 mln. voor het 

personenvervoer en € 0,2 mln. in het vrachtvervoer.  

 

 

Uitzicht  0 

Natuur  0  0  

Recreatie:  
areaal verlies  
landschap 

Verervingswaarde 
cultuurhistorisch 
landschap  

0  0  

Gebruik 0  0 

Recreatie:  
verstoring   

Fietsers  0  0 

Wandelaars   0 

Luchtkwalitei
t  
 
 

Fijn stof 
 

(Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

kg Fijnstof-uitstoot / 
km)   

-€300 per kg 
 

0 Studiegebied  

NO2 (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

kg NOx-uitstoot / km)   

-€(8,95 tot 12,31) per 

kg 
0 Verdeling over wijken 

Klimaat  (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

kg CO2-uitstoot / km)   

-€62,66 per 1.000 kg 
 

0  
 
 
Studiegebied  Kwaliteit OV (trein)    

Lichthinder     

Totaal effecten:     

Kosten investeren en onderhoud:      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Studiegebied  

Investeringen (incl. BTW)    

Infrastructuur totaal   - € 18.513.000 
Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen     

Jaarlijks beheer en onderhoud  0,5% van totale 
investeringskosten 

 

Infrastructuur   - € 92.565 

Mitigerende 

maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen  
 

   

Opmerking [AG1]:  
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Externe effecten  

Geluidshinder omwonenden  

De geluidscontourenkaarten van Alcedo (2011)18 voor de variant 1 en variant 2 zijn 

identiek19. Daarmee is er ten aanzien van de hoeveelheid geluidshinder en de 

ruimtelijke verdeling ervan geen verschil tussen de variant 1 en 2 en is dit effect per 

saldo nul.   

 

Natuur 

Vanuit Waardenburg (2012) worden voor de variant 2 geen effecten op natuur 

verwacht.    

 

Recreatie:  verstoring   

De geluidscontourenkaarten van Alcedo (2011)20 voor de variant 1 en variant 2 zijn 

identiek. Daarmee is er ten aanzien van de hoeveelheid geluidshinder en de ruimtelijke 

verdeling ervan geen verschil tussen de variant 1 en 2 en is dit effect per saldo nul.   

 

 

 

4.2 Variant 3. De Nulplus variant in combinatie met maatregelen elders  

                                                      
18 Alcedo (2011), Westelijke ontsluiting Amersfoort - akoestische aspecten: Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai 
19 Dit is bevestigd door Erik Willighagen van Alcedo, d.d. 23-5-2012.  
20 Alcedo (2011), Westelijke ontsluiting Amersfoort - akoestische aspecten: Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai 
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21 Kengetal monetaire waardering is in euro’s 2012 weergegeven.   
22 Ervan uitgaande dat onder Variant 3 zo’n 75 adressen aan de Soesterbergsestraat in Soest een 
aanzienlijk toename van geluidshinder ondervinden (bron: gemeente Amersfoort), zal onder Variant 3 
een extra maatschappelijke kosten post van ongeveer 140.000 euro per jaar buiten het studiegebied 
optreden. Het gaat hierbij om een indicatieve schatting waarbij is uitgegaan  van een gemiddelde 
toename van 7,5 dB boven de 48 dB ten opzichte van de referentiesituatie, en een gemiddelde WOZ 
waarde van 400.000 euro.  

 Kwantificering effect in 
jaar 2020 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Kengetal monetaire 
waardering per 
eenheid effect21  

Waardering effect in jaar 
2020 

Verschillen ten opzichte van 
de referentievariant   

Gewenst schaalniveau 

Directe effecten     

Gebruikers:   
 

 
 

 
 

Wijkniveau conform 
Randvoorwaarde 2.11. 

Tevens uitsplitsing 
recreatiegebieden en 
binnenstad, naar 
weekenden en door de 
week, aandeel kinderen 
en aandeel sluipverkeer   

Reistijdbesparingen personenvervoer 
 

294.345 voertuiguren € 13,30 per vtu 
 

€ 3,9 mln. 
 

 

Reistijdbesparingen vrachtvervoer 
 

14.219 voertuiguren 
 

€ 49,78 per vtu € 0,7 mln.  

Reiskostenbesparingen 
personenvervoer 

- 2.464.606 
voertuigkilometers 

€ 0,108 per km. - € 0,3 mln.  

Reiskostenbesparingen vrachtvervoer 
 

- 377.475  
voertuigkilometers 

€ 0,269 perkm. - € 0,1 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 

personenvervoer 
 

 25% van 

reistijdbesparingen 

€ 1,0 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 
vrachtvervoer 

 25% van 
reistijdbesparingen 

€ 0,2 mln.  

Verkeersveiligheid personenvervoer   - € 0,2 mln.  

Verkeersveiligheid vrachtvervoer   - € 0,1 mln.  

Indirecte effecten     

Arbeidsmarkt / bereikbaarheid 
bedrijven / vestigingsklimaat  

 (deels) kwalitatief (+ / 
-) 

 (deels) kwalitatief (+ 
/ -) 

 (deels) kwalitatief (+ / -) Studiegebied  

Externe effecten    Wijkniveau conform 
Randvoorwaarde 2.11. 

Kwaliteit leefomgeving
22

: geluidshinder  Klein 
Zwitserland 0 

per dB boven 48dB: 
0,063% van de 
woningwaarde per 
jaar 
 
 
  

Klein Zwitserland 0 

Bergkwartier 0 Bergkwartier 0 

omgeving DF 
laan 0 omgeving DF laan 0 

omgeving 
Bernhardkazer
ne 0 

omgeving 
Bernhardkazerne 0 

BW laan 0 BW laan 0 

A’damseweg & 
Soesterkwartie
r 0 

A’damseweg & 
Soesterkwartier 0 

Kwaliteit leefomgeving: geurhinder  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: trilling  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: (sociale) 
veiligheid en  
de bereikbaarheid van de wijken voor 
hulpdiensten 

   

   

   

Kwaliteit leefomgeving: uitzicht / Beeldkwalit
eit  

0   
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23 Bron: NOx tabel gemeente.  

beeldkwaliteit / cultureel erfgoed 
 

Cultureel 
erfgoed, 
gebouwen   

 
 

0 
Cultureel 

erfgoed, 
groen 

0 

Uitzicht  0 

Natuur  0  0  

Recreatie:  
areaal verlies  
landschap 

Verervingswaarde 
cultuurhistorisch 
landschap  

0  0  

Gebruik 0  0 

Recreatie:  
verstoring   

Fietsers  0  0 

Wandelaars   0 

Luchtkwalitei

t  
 
 

Fijn stof 
 

(Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

kg Fijnstof-uitstoot / 

km)   

-€300 per kg 

 
- €  22.181 

 

Studiegebied  

NO2 (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

kg NOx-uitstoot / km)   

-€(8,95 tot 12,31) per 
kg 

- € 45.509 
 

Procentuele verandering 
per wijk, t.o.v. variant 123 
Soester-
kwartier  -0.01% 

Berg -0.57% 
DF-laan / 
BW-laan / 
Birkhoven / 
Bokke-
duinen 3.17% 
Amsterdam-

seweg – 
Isselt  0.90% 
Amersfoort 
Noord -0.69% 

Soest 1.25% 
N237 en 
omgeving 1.05% 
Rest  
Amersfoort 0.47% 

Klimaat  (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

kg CO2-uitstoot / km)   

-€62,66 per 1.000 kg 
 

- € 21.003 
 

 

 
 
Studiegebied  Kwaliteit OV (trein)    

Lichthinder     

Totaal effecten:     

Kosten investeren en onderhoud:      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Studiegebied  

Investeringen (incl. BTW)    

Infrastructuur totaal   -  € 47.432.000 
Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen     

Jaarlijks beheer en onderhoud  0,5% van totale 
investeringskosten 

 

Infrastructuur   - € 237.160 

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen  
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Tabel 3. Overzicht effecten variant 3: uitgangspunten kwantificering en 

waardering.     

 

 

4.3 Variant 4. Ongelijkvloerse spoorkruising ter hoogte van de BW laan (voorheen 

Variant 20) 
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24 Kengetal monetaire waardering is in euro’s 2012 weergegeven.   
25 Voor variant 4C zijn gegevens op het niveau van individuele woningen beschikbaar (Alcedo, 19 juli 
2012). De totale toename van het aantal dB woningen voor variant 4C is 31,3. 

 Kwantificering effect in 
jaar t 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Kengetal monetaire 
waardering per eenheid 

effect24  

Waardering effect in jaar 
2020 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Schaalniveau  

Directe effecten     

Gebruikers:  Variant 4  Variant 4 C Variant 4  Variant 4 C Variant 4  Variant 4 C  

Reistijdbesparingen personenvervoer 

 

425.065 / 524.292 

voertuiguren 

€ 13,30 per vtu 

 

€ 5,7 mln. / €7,0 mln. 

 

 

Reistijdbesparingen vrachtvervoer 
 

24.590  / 30.963 
voertuiguren 

 

€ 49,78 per vtu € 1,2 mln. /€1,5 mln.  

Reiskostenbesparingen 

personenvervoer 

- 1.154.400 km/  -

1.154.400 km 

€ 0,108 per km. € -0,1 mln. / € -0,1 mln.  

Reiskostenbesparingen vrachtvervoer 
 

- 86.074 km / -86.074 
km 

€ 0,269 per km. €-0,02 mln. - €-0,02 
mln. 

 

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 

personenvervoer 
 

 25% van 

reistijdbesparingen 

€ 1,4 mln./€ 1,7 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 
vrachtvervoer 

 25% van 
reistijdbesparingen 

€ 0,3 mln. /€ 0,4 mln.  

Verkeersveiligheid personenvervoer   € -0,1 mln.   

Verkeersveiligheid vrachtvervoer   0  

Indirecte effecten     

Arbeidsmarkt / bereikbaarheid 
bedrijven / vestigingsklimaat  

 (deels) kwalitatief (+ / -
) 

 (deels) kwalitatief (+ / 
-) 

 (deels) kwalitatief (+ / -
) 

Studiegebied  

Externe effecten    Wijkniveau conform 
Randvoorwaarde 2.11. 

Kwaliteit leefomgeving: geluidshinder 
uitsluitend variant 425.    

Aantal extra dB woningen 
t.o.v. variant 1 

per dB boven 48dB: 
0,063% van de 
woningwaarde per jaar 
 
 
  

Klein 
Zwitserland -38.228 

Klein 
Zwitserland 48 

Bergkwartier 1.5 Bergkwartier -1.421 
omgeving DF 
laan 117 

omgeving DF 
laan -67.485 

omgeving 
Bernhardkazer
ne 0 

omgeving 
Bernhardkazer
ne 0 

BW laan -87 BW laan 26.517 
A’damseweg & 
Soester-
kwartier -27 

A’damseweg & 
Soesterkwartier 6.295 

Kwaliteit leefomgeving: geurhinder  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: trilling  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: (sociale) 
veiligheid en  
de bereikbaarheid van de wijken voor 
hulpdiensten 

   

   

   

Kwaliteit leefomgeving: uitzicht / 
beeldkwaliteit / cultureel erfgoed 
 

Beeld-
kwaliteit  

   

Cultureel 
erfgoed, 
gebouwen   

Cultureel 
erfgoed, 
groen 

 

Uitzicht   
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Tabel 4. Overzicht effecten variant 4 en 4C: uitgangspunten kwantificering en 

waardering.     

 

                                                      
26 Bron: NOx tabel gemeente. Verdeling analoog voor variant 4C.  

Natuur  0  0  

Recreatie:  
areaal verlies  
landschap 

Verervingswaarde 
cultuurhistorisch 
landschap  

0  0  

Gebruik 0  0 

Recreatie:  
verstoring   

Fietsers  0  0 

Wandelaars   0 

Lucht-

kwaliteit  
 
 

Fijn stof 

 
(Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

Fijnstof-uitstoot / km)   

-€300 per kg 

 

-€10.390 Studiegebied  

NO2 (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

NOx-uitstoot / km)  

-€(8,95 tot 12,31) per 
kg 

-€21.316 Procentuele verandering per 
wijk, t.o.v. variant 126 
Soester-
kwartier  0,00% 

Berg +1,00% 
DF-laan / BW-
laan / 

Birkhoven / 
Bokkeduinen -1,04% 
Amsterdam-
seweg – Isselt  +0,25% 
Amersfoort 
Noord -0,54% 

Soest -0,21% 
N237 en 
omgeving +1,90% 
Rest  
Amersfoort +0,52% 

Klimaat  (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

CO2-uitstoot / km)   

-€62,66 per 1.000 kg 
 

-€9.838  
 
 
Studiegebied  Kwaliteit OV (trein)    

Lichthinder     

Totaal effecten:     

Kosten investeren en onderhoud:      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Studiegebied  

Investeringen (incl. BTW)    

Infrastructuur totaal   - 29.040.000 (variant 4) / 
- 47.432.000 (variant 4C) 

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen     

Onderhoud    

Infrastructuur   0,5% van totale 
investeringskosten 

- 145.200 (variant 4) / 
 - 237.160 (variant 4C) 

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen  
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Directe effecten 

Bij uitvoering van variant 4 worden in 2020 reistijdbaten gerealiseerd van € 5,7 mln. in 

het personenverkeer (€ 7,0 mln. in variant 4C) en € 1,2 mln. in het vrachtverkeer (€ 

1,5 mln. in de 4C-variant). Net als in variant 3 legt het wegverkeer meer kilometers af, 

zij het dat het ten opzichte van de referentievariant vrij marginaal is. Een mogelijke 

oorzaak van deze extra kilometers is dat er weggebruikers zijn die de westelijke 

ontsluiting gaan gebruiken die in de referentievariant een andere (kortere) route 

volgen. De nieuwe route via de westelijke ontsluiting is voor die weggebruikers 

weliswaar iets langer, maar voor wat betreft reistijd een stuk korter.   

 

 

Externe effecten  

Geluidshinder omwonenden  

Onderstaande tabel geeft weer de gemonetariseerde waarde van de extra 

geluidshinder van variant 4 ten opzichte van de referentie situatie, ingedeeld naar de 

wijken die in het geluidshinder onderzoek van Alcedo (2011) zijn onderscheiden27.  

 

Wijk Geluidshinder voor omwonenden  

(in € per jaar) variant 428  

Klein Zwitserland -38.228 

Bergkwartier -1.421 

Omgeving D. F. laan -67.485 

Omgeving Bernhardkazerne 0 

B.W.laan 26.517 

A’damseweg en Soesterkwartier 6.295 

Totaal  -74.322 

Tabel 5 . Waarde extra geluidshinder voor omwonenden (in euro per jaar) voor variant 

4 (‘-’ zijn kosten; ‘+’ zijn baten). 

 

Zie verder Bijlage 1 voor een toelichting op de berekening.  

 

Uit de tabel volgt dat het geaggregeerde geluidsgeluidseffect weliswaar een 

maatschappelijke kostenpost is, maar dat de verdeling per wijk dusdanig is dat de 

B.W.laan en Amsterdamseweg & Soesterkwartier onder variant 4 minder geluidshinder 

ondervinden dan in de referentie situatie.  

 

                                                      
27 Alcedo (2011), Westelijke ontsluiting Amersfoort - akoestische aspecten: Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai 
28 Zie Kentallenboek (2006) en RIVM (2001): daarbij per woning uitgegaan van € 21 per jaar per dB 
geluidshinder. 
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Natuur 

Van de onderzochte varianten in Waardenburg (2012) wordt Variant 4 het minst 

negatief beoordeeld voor het effect op natuur. Voor onderzochte soorten zoals de 

hazelworm komt het voortbestaan in het onderzoeksgebied niet in het geding, aldus de 

studie van Waardenburg. Aangezien beschikbare economische kentallen voor natuur 

uitgaan van een significant en eenduidig effect op natuur wordt voor deze variant de 

waardeverandering ten opzichte van de referentievariant voor natuur gelijk aan nul 

verondersteld. 

 

Recreatie: verstoring  

Ruimtelijke verschillen in de geluidscontouren tussen variant 4 en de variant 1 doen 

zich hoofdzakelijk voor in de directe omgeving van de spoorweg overgang. Daarmee 

verschuift de 48dB geluidscontouren ongeveer 100 meter naar het westen over het 

Monnikenboschpad: zie Figuur 6. Daarmee is de verstoring voor recreatie 

verwaarloosbaar29.  

 

Recreatie: areaalverlies  

Analoog impliceert een verkorting van het Monnikenboschpad van enkele tientallen 

meters geen significant effect voor het areaal recreatie natuur.  

 

 

 

 

                                                      
29 

De waardering (kosten) voor een door geluid verstoorde recreatieve fietstocht in de natuur bedraagt € 

0,023 per tocht per dB boven de 48 dB (N16, Kentallenboek LNV, 2006). Daarbij duurt een gemiddelde 

recreatieve fietstocht 199,60 minuten http://edepot.wur.nl/8933. Uitgaande van een gemiddelde 

snelheid van 15 km / uur bedraagt de gemiddelde recreatieve fietstocht in de natuur 49,9 km. Met 

andere woorden, de waardering (kosten) fietsen door geluid verstoorde natuurgebied bedraagt 

€ 0,000461 euro per km. Oftewel 100 meter door geluid verstoord fietspad impliceert een kostenpost 

van € 0,0000461. Stel dat er per dag 1.000 fietsers over het Monnikenboschpad zouden gaan, dan zou 

dit een kostenpost van € 16,80 per jaar impliceren.  

 

http://edepot.wur.nl/8933
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Figuur 6. De geluidscontouren kaarten van de variant 1 en variant 4 over elkaar heen 
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gelegd (bron kaarten: Alcedo, 2011).  

 

 

 

 

4.4 Variant 5 (Voorheen variant 16A)  
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30 Kengetal monetaire waardering is in euro’s 2012 weergegeven.   
31 Bron: Heino Abrahams gemeenten Amersfoort.  

 Kwantificering effect in 
jaar t 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Kengetal monetaire 
waardering per eenheid 

effect30  

Waardering effect in jaar 
2020 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Schaalniveau  

Directe effecten     

Gebruikers:  Variant 5A  Variant 5B Variant 5A  Variant 5B Variant 5A  Variant 5B  

Reistijdbesparingen personenvervoer 

 

585.147 voertuiguren / 

498.069 voertuiguren 

€ 13,30 per vtu 

 

€ 7,8 mln. / € 6,6 mln.  

Reistijdbesparingen vrachtvervoer 
 

28.771  voertuiguren / 
26.200 voertuiguren 

 

€ 49,78 per vtu € 1,4 mln. / € 1,3 mln.  

Reiskostenbesparingen 

personenvervoer 

9.656.675 km. / 

6.090.101 km. 

€ 0,108 per km. € 1,0 mln. / € 0,7 mln.  

Reiskostenbesparingen vrachtvervoer 
 

466.743 km./ 163.901 
km. 

€ 0,269 per km. € 0,1 mln. / € 0,04 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 

personenvervoer 
 

 25% van 

reistijdbesparingen 

€ 1,9 mln. / € 1,7 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 
vrachtvervoer 

 25% van 
reistijdbesparingen 

€ 0,4 mln. / € 0,3 mln.  

Verkeersveiligheid personenvervoer   € 0,7 mln. / € 0,4 mln.  

Verkeersveiligheid vrachtvervoer   € 0,1 mln. / 0  

Indirecte effecten     

Arbeidsmarkt / bereikbaarheid 
bedrijven / vestigingsklimaat  

 (deels) kwalitatief (+ / -
) 

 (deels) kwalitatief (+ / -
) 

 (deels) kwalitatief (+ / -) Studiegebied  

Externe effecten    Wijkniveau conform 
Randvoorwaarde 2.11. 

Kwaliteit leefomgeving: geluidshinder     Klein 
Zwitserland 

111 per dB boven 48dB: 
0,063% van de 
woningwaarde per jaar 
 
 
  

Klein 
Zwitserland - 1.563.112 

Berg-
kwartier 

171 
Bergkwartier - 2.864.777 

omgeving 
DF laan 

-827 omgeving DF 
laan  8.429.333 

omgeving 
Bernhard-
kazerne 

69 
omgeving 
Bernhardkaze
rne -  852.929 

BW laan -192 BW laan  1.034.746 
A’damseweg 
& Soester-
kwartier 

263 
A’damseweg 
& Soester-
kwartier - 1.082.194 

Kwaliteit leefomgeving: geurhinder  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: trilling  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: (sociale) 
veiligheid en  
de bereikbaarheid van de wijken voor 
hulpdiensten 

   

   

   

Kwaliteit leefomgeving: uitzicht / 
beeldkwaliteit / cultureel erfgoed 
 

Beeld-
kwaliteit  

0  0 

Cultureel 
erfgoed, 
gebouwen   

Cultureel 
erfgoed, 
groen 

0 

Uitzicht  0 

Natuur excl. natuur compenserende 
maatregelen   

684 huishoudens in het 
studiegebied31. 

-€10 per huishouden per 
jaar 

-€6.840  
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Tabel 6. Overzicht effecten variant 5A en 5B: uitgangspunten kwantificering 

en waardering.     

                                                      
32 Bron: NOx tabel gemeente.  

Recreatie:  
areaal verlies  
landschap 

Verervingswaarde 
cultuurhistorisch 
landschap  

0  0  

Gebruik 0  0 

Recreatie:  
verstoring   

Fietsers 0  0 

Wandelaars   

Luchtkwalitei
t  
 
 

Fijn stof 
 

(Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

Fijnstof-uitstoot / km)  

-€300 per kg 
 

€86.910 €54.811 Studiegebied  

NO2 (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

NOx-uitstoot / km)   

-€(8,95 tot 12,31) per kg €178.310 €112.454 Procentuele verandering 
per wijk, t.o.v. variant 132 
 5A 5B 
Soester
kwartier  -3,73% -3,85% 

Berg -9,14% -8,67% 

DF-laan 
/ BW-
laan / 
Birk-
hoven / 
Bokke-
duinen 4,41% 4,85% 

Amster-
damse-
weg – 
Isselt  -2,44% -1,25% 

Amers-
foort 
Noord -0,79% -0,20% 

Soest -1,20% 0,19% 

N237 en 
omge-
ving -8,94% -8,07% 

Rest  
Amers-
foort 0,75% 0,71% 

Klimaat  (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

CO2-uitstoot / km)   

-€62,66 per 1.000 kg 
 

€82.292 €51.898  
 
 

Studiegebied  Kwaliteit OV (trein)    

Lichthinder     

Totaal effecten:     

Kosten investeren en onderhoud:      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Studiegebied  

Investeringen (incl. BTW)    

Infrastructuur totaal    - €82.885.000 (variant 5A) 
- € 82.038.000 (variant 5B) 

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen     

Onderhoud    

Infrastructuur  0,5% van totale 
investeringskosten 

- € 414.425 (variant 5A) 
- € 410.190 (variant 5B) 

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen  
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Directe effecten 

Vergeleken met de referentievariant brengt het personenverkeer in variant 5 585.147 

minder uren door op de weg (variant 5B 498.069 minder voertuiguren). Het 

vrachtverkeer bespaart in deze variant 28.771 voertuiguren (26.200 voertuiguren in 

variant 5B). Maatschappelijk is dit een batenpost van € 7,8 mln. (€ 6,6 mln. voor 

variant 5B), respectievelijk € 1,4 mln. (€ 1,3 mln. in variant 5B). De effecten op 

reiskostenbesparing en betrouwbaarheid van de reistijd zijn in de varianten 5A en 5B 

eveneens positief. 

 

Externe effecten  

 

Geluidshinder omwonenden  

De waardering van geluid is analoog aan de rekenmethodiek voor variant 4.  

  

Natuur 

Van de onderzochte varianten in Waardenburg (2012) wordt Variant 5 als het een na 

ongunstigst beoordeeld voor het effect op natuur. Daarmee wordt voor de economische 

waardering van dit effect uitgegaan van een € 10 per huishuiden per jaar.  

 

Recreatie:  verstoring   

Hetzelfde marginale effect als bij variant 4 wordt verondersteld.  

 

Recreatie: areaalverlies  

Een verkorting van het Monnikenboschpad van zal geen significant effect hebben op 

het areaal recreatie natuur.  

 

4.5 Variant 6 (voorheen 14) 
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33 Kengetal monetaire waardering is in euro’s 2012 weergegeven.   

 Kwantificering effect in 
jaar t 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Kengetal monetaire 
waardering per eenheid 

effect33  

Waardering effect in jaar 
2020 

Verschillen ten opzichte 
van de referentievariant   

Schaalniveau  

Directe effecten     

Gebruikers:  Variant 6A  Variant 6B Variant 6A  Variant 6B Variant 6A  Variant 6B  

Reistijdbesparingen personenvervoer 

 

755.407 voertuiguren / 

619.240 voertuiguren 

€ 13,30 per vtu 

 

€ 10,0 mln. /€  8,2 mln.  

Reistijdbesparingen vrachtvervoer 
 

43.644 voertuiguren 
/41.495 voertuiguren 

 

€ 49,78 per vtu € 2,2 mln. / € 2,1 mln.  

Reiskostenbesparingen 

personenvervoer 

7.412.990 km. / 

6.628.061 km. 

€ 0,108 per km. € 0,8 mln. / € 0,7 mln.  

Reiskostenbesparingen vrachtvervoer 
 

718.422 km. / 457.955 
km. 

€ 0,269 per km. € 0,2 mln. / € 0,1 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 

personenvervoer 
 

 25% van 

reistijdbesparingen 

€ 2,5 mln. / € 2,1 mln.  

Verbetering betrouwbaarheid reistijden 
vrachtvervoer 

 25% van 
reistijdbesparingen 

€ 0,5 mln. / € 0,5 mln.  

Verkeersveiligheid personenvervoer   € 0,5 mln. / € 0,4 mln.  

Verkeersveiligheid vrachtvervoer   € 0,1 mln. / € 0,1 mln.  

Indirecte effecten     

Arbeidsmarkt / bereikbaarheid 
bedrijven / vestigingsklimaat  

 (deels) kwalitatief (+ / -
) 

 (deels) kwalitatief (+ / 
-) 

 (deels) kwalitatief (+ / -
) 

Studiegebied  

Externe effecten    Wijkniveau conform 
Randvoorwaarde 2.11. 

Kwaliteit leefomgeving: geluidshinder     Klein 
Zwitser-
land 

42 
per dB boven 48dB: 
0,063% van de 
woningwaarde per jaar 
 
 
  

Klein 
Zwitserland -  591.448 

Berg-
kwartier 

99 
Berg-
kwartier 

- 
1.658.555 

omgeving 
DF laan 

-294 
omgeving 
DF laan  2.998.456 

omgeving 
Bernhard-
kazerne 

33 
omgeving 
Bernhard-
kazerne -  407.923 

BW laan -701 BW laan  3.775.208 

A’damse-
weg & 
Soester-

kwartier 

-236 

A’damse-
weg & 
Soester-

kwartier   970.882 

Kwaliteit leefomgeving: geurhinder  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: trilling  0  0 

Kwaliteit leefomgeving: (sociale) 
veiligheid en  
de bereikbaarheid van de wijken voor 
hulpdiensten 

   

   

   

Kwaliteit leefomgeving: uitzicht / 
beeldkwaliteit / cultureel erfgoed 
 

Beeld-
kwaliteit  

- -   

Cultureel 
erfgoed, 
gebouwen   

Cultureel 
erfgoed, 
groen 

- - 
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34 Bron: Heino Abrahams gemeenten Amersfoort. 
35 Bron: NOx tabel gemeente.  

Uitzicht  - - 

Natuur, excl. natuur compenserende 
maatregelen   

684 huishoudens in het 
studiegebied34. 

-€13 per huishouden 
per jaar 

-€8.892 Studiegebied  

Recreatie:  
areaal verlies  
landschap 

Verervingswaarde 
cultuurhistorisch 
landschap  

0  0  

Gebruik 0  0 

Recreatie:  
verstoring   

Fietsers  0  0 

Wandelaars   

 

Luchtkwalitei
t  
 
 

Fijn stof 
 

(Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

Fijnstof-uitstoot / km)  

-€300 per kg 

 

€66.717 €59.653 Studiegebied  

NO2 (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

NOx-uitstoot / km)   

-€(8,95 tot 12,31) per 
kg 

€136.881 €122.387 Procentuele verandering per 
wijk, t.o.v. variant 135 
 6A 6B 

Soester-
kwartier  -0,09% 0,95% 

Berg 

-
12,77% 

-
10,99% 

DF-laan 
/ BW-
laan / 
Birk-
hoven / 
Bokke-
duinen 9,32% 10,11% 
Amster-
damse-
weg – 
Isselt  -2,87% -4,17% 
Amers-
foort 
Noord -0,72% -0,43% 

Soest -5,48% -3,85% 
N237 en 
omge-
ving -3,59% -3,82% 
Rest  
Amers-
foort 1,03% 0,94% 

Klimaat  (Toename aantal auto 
km / jr.)   (gemiddelde 

CO2-uitstoot / km)   

-€62,66 per 1.000 kg 
 

€63.172 €56.483  
 

 
Studiegebied  Kwaliteit OV (trein)    

Lichthinder     

Totaal effecten:     

Kosten investeren en onderhoud:      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Studiegebied  

Investeringen (incl. BTW)    

Infrastructuur totaal    - €71.390.000 (variant 6A) 
- €70.543.000 (variant 6B) 

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen     

Onderhoud    

Infrastructuur  0,5% van totale 

investeringskosten 

- € 356.950 (variant 6A) 

- € 352.715 (variant 6B) 

Mitigerende 
maatregelen  

Natuurcompensatie     

Geluidschermen  
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Tabel 7. Overzicht effecten variant 6A en 6B.     

 

 

Directe effecten 

Van alle onderzochte varianten leveren de varianten 6A en 6B voor wat betreft 

reistijden de meeste besparingen op, namelijk € 10,0 mln. (variant 6A) c.q. € 8,2 mln. 

(variant 6B) voor het personenverkeer en € 2,2 mln. (variant 6A) c.q. € 2,1 mln. 

(variant 6B) in het vrachtverkeer. De reiskostenbesparingen zijn voor het 

personenverkeer minder groot dan in variant 5, maar die voor het vrachtverkeer zijn 

juist (iets) hoger dan in variant 5. 

 

 

Externe effecten  

Geluidshinder omwonenden  

De waardering van geluid is analoog aan de rekenmethodiek voor variant 4.  

 

Kwaliteit leefomgeving: uitzicht / beeldkwaliteit / cultureel erfgoed 

Zoals opgemerkt wordt vanuit de concept SMB voor variant 6 verwacht dat het een 

negatief effect zal hebben op cultuurhistorisch bepalende patronen en structuren, de 

ruimtelijk visuele kenmerken van het gebied en de monumentale waarden.    

 

Natuur 

Van de onderzochte varianten in Waardenburg (2012) wordt Variant 6 als het meest 

ongunstigst beoordeeld voor het effect op natuur. Daarmee wordt voor de economische 

waardering van dit effect uitgegaan van een 13 euro per huishuiden per jaar.     

 

Recreatie:  verstoring   

Hetzelfde marginale effect als bij variant 4 wordt verondersteld.  
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5. Conclusies  

 

De belangrijkste uitkomsten zijn:  

- Alle varianten hebben een positief MKBA saldo ten opzichte van de Referentievariant. 

- Van de onderzochte effecten zijn de reistijdwinstbaten qua omvang verreweg het grootst. 

- Variant 6A heeft het hoogste gunstige MKBA saldo (= surplus van baten over kosten) 

maar bevat ook de meeste niet-kwantificeerbare negatieve omgevingseffecten. De 

gevolgen voor beeldbepalende elementen en ruimtelijk-visuele kenmerken, alsmede voor 

cultuurhistorisch bepalende patronen en waardevolle structuren en monumenten konden 

namelijk niet in euro’s worden gewaardeerd, terwijl deze aspecten in de SMB voor 

deelgebieden van variant 6 als ’slecht’ worden beoordeeld. Daarmee zal het MKBA saldo 

voor varianten 6A en 6B in werkelijkheid lager zijn.  

- Na de varianten 6, heeft variant 5A het hoogste MKBA-saldo; deze variant vereist de 

grootste investering. 

- Variant 4 heeft de meest gunstige verhouding van baten ten opzichte van kosten, gevolgd 

door variant 2. Met andere woorden, variant 4 geeft de hoogste value for money. 

 

 

 

5.1 MKBA uitkomsten  

De MKBA uitkomsten staan in onderstaande figuren weergegeven. Figuur 7 geeft weer het 

MKBA saldo per variant, en Figuur 8 geeft weer de verhouding tussen baten en kosten per 

variant 

  

 

 

Bron: LEI/MuConsult.  
(* verslechtering van beeld –en ruimtelijke kwaliteit is P.M. post die niet MKBA saldo zijn opgenomen) 

Figuur 7. MKBA saldo van de onderzochte varianten: netto contante waarde in miljoenen 

euro’s.  

variant2
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Figuur 8. Baten/kostenverhouding van de onderzochte varianten 

 

In Bijlage 4 is de MKBA overzichtstabel opgenomen waarbij kosten en baten per variant zijn 

uitgesplitst.  

 

5.2 Onzekerheden  

De MKBA studie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Een andere invulling van deze 

uitgangspunten zou mogelijk tot andere uitkomsten van de kosten –en batenberekeningen 

kunnen hebben geleid. De belangrijkste zijn daarbij als volgt:     

- Voorafgaand aan het MKBA onderzoek is het WLO scenario ‘Global Economy’ als 

uitgangspunt genomen voor het verkeersmodel. Van de vier WLO scenario’s gaat Global 

Economy uit van de grootste toename van de mobiliteit. Het is waarschijnlijk dat andere 

keuzes omtrent WLO scenario’s tot andere waarden van kosten en baten zouden hebben 

geleid. Om een indruk te krijgen van het effect van een lager veronderstelde 

mobiliteitsgroei op de uitkomst van de MKBA, hebben we een berekening gemaakt 

uitgaande van een mobiliteitsgroei van 0% vanaf 2020. Dit had geen effect op de 

volgorde van de varianten (zowel in het saldo als in de verhouding van kosten en baten). 

- Voor natuur geldt dat in het onderzoek van Waardenburg (2012) nog niet uit is gegaan 

van compenserende maatregelen als natuur aanleg elders, terwijl deze maatregelen wel 

onderdeel zijn van het plan. Daarmee betreffen de natuurwaarden in deze MKBA een 

overschatting van het feitelijke verlies aan waarden na compensatie.  

- Voor de waarderingspopulatie van het effect op de niet-gebruikswaarde van natuur 

(variant 5 en 6) is uitgegaan van het aantal huishoudens in het studiegebied: 684. Indien 

zou worden uitgegaan van een waarderingspopulatie van 70.000 huishoudens heeft dit 

slechts een marginaal effect op zowel het MKBA saldo als op de verhouding baten / kosten 

voor de varianten.   

- De waardering van geluidshinder van omwonenden voor de komende 50 jaar is gebaseerd 

op recente waarden van vastgoed. Gezien de dynamiek op de vastgoedmarkt van de 

 

Bron: LEI/MuConsult.  
(* verslechtering van beeld –en ruimtelijke kwaliteit is P.M. post die niet baten/kosten verhouding is 

opgenomen)  
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laatste jaren is niet uit te sluiten dat waarden van woningen in de toekomst verder 

veranderen en daarmee ook de waarde voor geluidshinder.   

- De gevolgen voor beeldbepalende elementen en ruimtelijk-visuele kenmerken, alsmede 

voor cultuurhistorisch bepalende patronen en waardevolle structuren zijn niet in euro’s 

gewaardeerd, terwijl deze aspecten in de SMB voor deelgebieden van variant 6 als slecht 

worden beoordeeld. Daarmee zal het MKBA saldo voor varianten 6A en 6B in werkelijkheid 

lager zijn. Voor variant 4C geldt dat ruimtelijke visuele kwaliteit aan de BW laan wat 

vermindert.  

- Voor kosten van investeren en onderhoud is uitgegaan de kosten ramingen van Grontmij 

van augustus 2012, aangeleverd via de Gemeente Amersfoort. In de referentievariant 

worden geen investeringen meer verondersteld in de doorgerekende periode (vanaf 

2014), alleen onderhoudskosten. 

- De gevolgen van varianten voor het fietsverkeer zijn niet in de MKBA-berekeningen 

betrokken omdat deze niet in verkeersmodel zijn opgenomen.  

- Over een aantal aspecten is nog geen definitieve beslissing genomen omdat ze nog in de 

plan fase zitten. Zie Bijlage 5 voor een overzicht hiervan.  
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Lijst met afkortingen  

 

BW laan: Barchman Wuytierslaan 

dB: decibel 

DF laan: Daam Fockemalaan  

EHS: Ecologische Hoofdstructuur  

MKBA: Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse  

NCW: Netto Contante Waarde 

OEI: Overzicht Effecten Infrastructuur 

PBL: Planbureau voor de Leefomgeving  

P.M.: pro-memorie  

SMB: Strategische Milieu Beoordeling  

VRI: Verkeersregelinstallatie   
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Bijlage 1: Toelichting berekening geluidshinder omwonenden   

 

Wij lichten de berekeningswijze toe aan de hand van variant 4. Voor geluidshinder voor 

omwonenden hebben we voor de kwantificering gebruik gemaakt van Alcedo (2011) en 

Alcedo (2012). Per elke wijk die in Alcedo wordt onderscheiden is per variant voor elke klasse 

van geluidshinder (48dB – 51dB, 51dB-54dB, ...) het aantal  woningen gegeven dat in die 

geluidshinderklasse valt. Vervolgens is per wijk en per geluidshinderklasse het aantal extra 

woningen ten opzichte van variant 1(de referentievariant) in die geluidshinderklasse geteld. 

Daarna is het aantal dB woningen per wijk bepaald door per geluidshinderklasse het 

gemiddelde aantal dB boven de 48 dB te vermenigvuldigen met het aantal woningen.  

 

Bijvoorbeeld: 

In variant 4 vallen in Klein Zwitserland 21 woningen in de geluidshinderklasse 51-54dB, 

terwijl dit in variant  1 er 5 zijn. Met andere woorden, in variant 4 zitten 16 woningen extra 

in deze geluidshinderklasse, die gemiddeld 4,5 dB boven de grenswaarde van 48dB zitten. 

Voor Klein Zwitserland is het aantal dB woningen in geluidshinderklasse 51-54dB daarmee 72 

(= 4,5 maal 16). Per wijk tellen we zo de dB woningen over alle geluidshinderklasse bij 

elkaar op en vermenigvuldigen dit met het kengetal voor de waardering per dB geluidshinder 

boven de 48 dB. We gaan daarbij uit van een lineair verband tussen geluidshinder en de 

waardering daarvan, hetgeen aansluit bij de methodiek voor de waardering van 

geluidsoverlast van de luchtvaart. Zie onderstaande tabel.   

 

 
 

 Aantal extra woningen t.o.v. 0 variant in variant 4 in een geluidshinder 
categorie valt 

 48-51 51-54 54-57 57-60 60-63 63-66 Totaal  

Gebied 1 -16 16 0 0 0 0 0 

Gebied 2 1 0 0 0 0 0 1 

Gebied 3 40 -8 11 1 0 0 44 

Gebied 4 0 0 0 0 0 0 0 

Gebied 5 0 -20 -1 1 0 0 -20 

Gebied 6 -14 0 0 2 -2 0 -14 

 

 Aantal extra dB woningen in variant 4 t.o.v. 0 variant  

 48-51 51-54 54-57 57-60 60-63 63-66 Totaal  
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Gebied 1 - 24 (=1,5 

x-16) 

72 (= 4,5 x 

16) 

0 0 0 0 48 

Gebied 2 1,5 0 0 0 0 0 1,5 

Gebied 3 60 -36 82,5 10,5 0 0 117 

Gebied 4 0 0 0 0 0 0 0 

Gebied 5 0 -90 -7,5 10,5 0 0 -87 

Gebied 6 -21 0 0 21 -27 0 -27 

Totaal        52,5 

 

Voor variant 4C zijn overigens gegevens beschikbaar gesteld op woningniveau (Alcedo 

19 juli 2012), in plaats van het wijkniveau zoals bovenstaande tabel. De gevolgde 

methodiek voor variant 4C is verder analoog.       
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Bijlage 2: Kostenramingen  

 

Bron: Gemeente Amersfoort. Procesbeschrijving inperking varianten westelijke ontsluiting 

Amersfoort, d.d. 10 november 2011 

 

De directe kosten van de aanleg van het hoofdtracé, grondverwerving, de kunstwerken, 

kruispunten en functievrij maken van het tracé zijn geraamd, met daarbij opslagen voor 

nader te detailleren, staartkosten, engineering, object-, en project onvoorzien. Voor deze 

directe kosten inclusief opslagen zijn kengetallen gehanteerd. 

De kosten van: 

- planschade en schadeloosstelling; 

- bodemverontreinigingen; 

- archeologische vondsten; 

- niet gesprongen explosieven; 

- verlegging kabels en leidingen; 

- geluidswerende voorzieningen. 

zijn in de raming opgenomen door middel van een vast percentage van 15% over alle 

kosten.  

 

Uitgangspunten zijn: 

• voor de grondverwerving zijn inschattingen gemaakt op basis van prijzen van te koop 

staande percelen, recreatiewoningen en woonhuizen; NB. In de MKBA systematiek blijven 

deze kosten buiten beschouwing; 

• waar het recreatiepark doorsneden wordt door de westelijke ontsluiting, is het uitgangspunt 

dat het hele recreatiepark opgekocht moet worden; 

• waar een sportpark doorsneden wordt door de westelijke ontsluiting, is het uitgangspunt 

dat het sportpark opgekocht moet worden36; 

• het defensieterrein wordt ongelijkvloers gekruist. Waar de desbetreffende variant 

geenduidelijkheid schept over een tunnel of viaduct is uitgegaan van een viaduct over het 

defensieterrein; 

• de bedragen zijn exclusief BTW37. 

• de onnauwkeurigheidsmarge is ca 35%. 

  

                                                      
36 Noot van de onderzoekers: de overgebleven grond zal een zekere waarde hebben.   
37 In de MKBA wordt uitgegaan van inclusief BTW. 
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Bijlage 3: De fiets in de MKBA 

De maatregelen aan de westelijke ontsluiting zullen effect hebben op de aantrekkelijkheid 

van de fiets, bijvoorbeeld omdat fietsers een helling moeten nemen. Vooropgesteld wordt dat 

de meerkosten van de varianten voor de fiets, bovenop de kosten die gemoeid zijn met de 

maatregelen voor de auto, naar verwachting gering zullen zijn. Ook de economische baten 

van de fiets zijn in vergelijking met die voor het autoverkeer bescheiden, met name door zijn 

bescheiden aandeel in de modal split en de relatief korte verplaatsingsafstanden.  

 

Directe effecten 

Om onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de kosten en baten van de maatregelen 

voor zover die betrekking hebben en effect hebben op de fiets is het nodig dat aan een aantal 

randvoorwaarden is voldaan:  

 Het verkeerstechnisch ontwerp moet in voldoende mate van detail zijn uitgewerkt; 

 De effecten van het ontwerp op de aantrekkelijkheid van de fiets moet bekend zijn.  

Van de aanleg van de ongelijkvloerse spoortunnel moet bekend zijn hoeveel fietsers 

daarvan voordeel ondervinden en hoe groot dat voordeel is. Ook van wijzigingen in de 

afstelling van verkeersregelingen moet bekend zijn hoeveel voordeel (of nadeel) fietsers 

daarvan ondervinden en hoe groot de aantallen fietsers zijn die dat treft; 

 Er is geen wetenschappelijk onderbouwde en breed geaccepteerde economische waarde 

bekend van de verliestijd van fietsers. Een eerste benadering kan zijn om dezelfde 

waarde te hanteren als voor het autoverkeer.  

 

Op dit moment bieden de beschrijvingen van de varianten onvoldoende duidelijkheid over de 

maatregelen die specifiek voor de fiets worden genomen en over de inwerking van de overige 

maatregelen op de aantrekkelijkheid van de fiets.  

Voor de fiets zijn geen modeluitkomsten beschikbaar waaruit de vermindering van vertraging 

en de rijtijdwinst en het aantal fietsers dat dit treft kunnen worden afgeleid.  

Als de ontwerpen van de varianten nader uitgewerkt zijn, kan het zinvol zijn om met 

deskundigen een kwalitatieve inschatting te maken van de kosten en baten met betrekking 

tot de fiets.  

 

Externe effecten 

Het gebruik van de fiets heeft belangrijke voordelen ten opzichte van de auto voor wat 

betreft externe effecten. De fiets produceert geen geluid en geen uitstoot en gebruik van de 

fiets verbetert de gezondheid. Vergroten van de aantrekkelijkheid van de fiets kan leiden tot 

het overstappen van automobilisten van de auto naar de fiets. 

 

De maatregelen aan de westelijke ontsluiting hebben echter ook tot gevolg dat de 

aantrekkelijkheid van de auto groter wordt. Voor elke variant dient de verandering van de 

aantrekkelijkheid van auto en fiets en daarmee van de potentie van de overstap tussen deze 

vervoerwijzen in detail te worden bekeken. In dit stadium kunnen daarover geen 

onderbouwde uitspraken worden gedaan.  
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Ook als de veranderde aantrekkelijkheid van de vervoerwijzen op basis van gedetailleerde 

ontwerpen in kaart gebracht kan worden, is het niet eenvoudig mogelijk om de winst van een 

overstap van auto naar fiets in geld uit te drukken, omdat van deze ‘zachte’ effecten geen 

(juiste) prijs beschikbaar is.  

 

Indirecte effecten 

Het is in dit stadium niet goed mogelijk om onderbouwde uitspraken te doen over de 

indirecte economische effecten en verdelingseffecten van de maatregelen voor de fiets. 
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Bijlage 4: MKBA tabel varianten 
 

  Netto contante waarde 2014-2064 (hele mln. euro) 

Verschillen ten opzichte van de  referentievariant 

  v2 v3 v4 v4C v5A v5B v6A V6B 

Directe 

Effecten  

Reistijdwinsten 

personenvervoer 
 61,0  75,9  109,6  135,2  150,9  128, 4  194,8  159,7 

Reistijdwinsten 

vrachtvervoer 
 14,5  13,7  23,7  29,9  27,8  25,3  42,1  40 

Besparing reiskosten 

personenvervoer 
   0 - 4,7 - 2,2 - 2,2  18,4  11,6  14,2  12,7 

Besparing reiskosten 

vrachtvervoer 
   0 - 1,8 -  0,4 - 0,4  2,2  0,8  3,4  2,2 

Betrouwbaarheidsbaten 

personenvervoer 
 15,3  19,0  27,4  33,8  37,7  32,1  48,7  39,9 

Betrouwbaarheidsbaten 

vrachtvervoer 

 3,6  3,4  5,9  7,5  6,9  6,3  10,5  10 

Totaal baten direct 94,4 
 

105,5 
 

164,1 
 

203,7 
 

244,0 
 

204,6 
 

313,7 
 

264,5 
 

Kosten aanleg 

- 18,5 - 47,4 -29,0 -47,4 -82,9 -82,0 -71,4 -70.5 

Kosten onderhoud 
-1,6 -4,01 -2,4 -4,0 -7,0 -6,9 -6,0 -5,9 
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  v2 v3 v4 v4C v5A v5B v6A V6B 

Externe 

Effecten  

Geluidshinder woningen 

0 0 -1,3 -0,4 3,1 3,1 5,1 5,1 

Natuur (niet-gebruik) 

0 0 0 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Recreatie  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Fijn stof 

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

NO
2
 

0 -0,8 -0,4 -0,4 3,2 2,0 2,4 2,2 

CO
2
 

0 -0,4 -0,2 -0,2 1,5 0,9 1,1 1,0 

Beeldbepalende 
elementen, ruimtelijke 
visuele gaafheid, 
cultuurhistorische 
patronen & structuren en 
monumenten  

      - - - - 

Veiligheid 
personenvervoer  

0 -3,0 -1,4 -1,4 11,6 7,3 8,9 7,9 

Veiligheid vrachtvervoer 

0 -1,0 -0,2 -0,2 1,3 0,5 2,0 1,3 

Totaal externe effecten  
0 -5,6 -3,7 -2,8 22,1 14,8 20,6 18,5 

 
 
 
Saldo: 74 49 129 149 176 130 < 257 < 206 
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Bijlage 5: Aspecten in de plan fase  
 
 

volgnummer38 Gebied Opmerking 

1 Middelhoefseweg Gebied niet gebruiken, hier wordt 

gebouwd 

2 sportpark Birkhoven noord Ontsluiting verbeteren, mogelijke 

aantasting van de rand    

3 Birkhoven Zorgcentrum Strook van 16 meter beschikbaar en 

mogelijk nodig  

4 Woning Soesterweg 515 Woning te amoveren  

5 Rugby terrein Rugby zal bij variant 6 verplaatst 

worden  

6 School Terrein school niet gebruiken 

7 Volkstuinen + voetbal +  kleinvee  Gebruik terreinen is nodig bij variant 6 

8 Midlandpark / camping Niet aankomen  

9 scouting Niet aankomen  

10 BW-laan en zorg Aantasten woningen langs de weg is 

niet bespreekbaar 

11 Instituten  Aantasten instituten is niet 

bespreekbaar 

12 Ecologische verbinding met Eempolder Verbinding in stand houden (dassen) 

13 Westkant BW-laan Birkhoven Aandacht voor recreatieve 

toegankelijkheid  

14 Dierentuin Parkeerterrein mogelijk nodig  (wel 

compenseren) en ook eerste rij 

gebouwen (entree). Van de dierentuin 

zelf afblijven 

15 Kabouterhut Bereikbaarheid garanderen  

16 Eiken stobbenbos Cultuurhistorisch van grote waarde  

17 Compensatiegebied (spoordriehoek) In 2006  als compensatiegebied 

aangewezen 

18 Beroemde Vrouwenbuurt Niet aankomen 

19 Berg Niet aankomen 

20 Belgenmonument Niet aankomen 

21 Rijksmonument OLV ter Eem Meeste niet aankomen. Aan de randen is 

te onderzoeken 

22 Leerhotel Niet aankomen 

23 Kwuintess Alleen aan de rand  aankomen 

24 Defensie Niet aankomen 

25 Defensie zoekgebied 

26 Stichtse rotonde Groen plus oude boskern 

27 Vanaf Stichtse rotonde tot aan A28 Wegprofiel is niet heilig 

  

Zie onderstaande kaart  
 

                                                      
38 Bron: gemeente Amersfoort, 2 juli 2012.  
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