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1 INLEIDING 

1.1  Achtergrond 

Voor Nederland vervult de scheepvaart een belangrijke functie. Zeevaart, kustvaart en binnenvaart zorgen 

voor een groot deel van het internationale goederenvervoer. Hierbij gaat het om aan- en afvoer van grote 

hoeveelheden bulk en containers tussen economische kerngebieden in Nederland en het buitenland. De 

binnenvaart speelt een grote rol in het binnenlands goederenvervoer. Om in de toekomst vervoer over 

water goed te kunnen blijven benutten is het zaak de betrouwbaarheid en concurrentiekracht van de 

scheepvaart te waarborgen.  

 

In de Nota Mobiliteit is het beleid van de Nederlandse regering op het gebied van verkeer en vervoer 

vastgelegd. De corridor Vaarweg IJsselmeer – Meppel (VIJM) is hierin opgenomen met het streefbeeld om 

te komen tot een aaneengesloten CEMT
1
 klasse Va vaarweg, een zogenaamde corridorbenadering. De 

corridor VIJM is onderdeel van de corridor Amsterdam – Noord en Oost Nederland en is opgenomen in het 

MIRT
2
- projectenboek 2011. 

 

1.2   Aanleiding en probleemstelling 

Corridor voldoet niet aan ontwerprichtlijnen Vaarwegen 

Het vaarwegbeleid in Nederland richt zich op een vlotte en veilige doorvaart. De daarbij behorende eisen 

zijn vastgelegd in ontwerprichtlijnen (Richtlijnen Vaarwegen, 2005) die rekening houden met bepaalde 

breedte- en dieptetoeslagen om schepen vlot en veilig door een vaarwater te kunnen laten varen en met 

doorvaartbreedtes, hoogtes en dieptes bij kunstwerken.  

In de huidige situatie voldoet de corridor VIJM op veel plaatsen niet aan de criteria voor een vlotte en 

veilige scheepvaart zoals deze zijn vastgelegd in de Richtlijn Vaarwegen.  

 

Beperkte diepgang 

Momenteel wordt de corridor VIJM ook al bevaren met klasse Va schepen conform BPR (uitgegaan van 

het 9
e
 wijzigingenbesluit  op BPR). Hierbij is wel sprake van dieptebeperking. Dat betekent dat de schepen 

niet volledig worden afgeladen vanwege de beperkte waterdiepte op delen van de corridor. Op 

verschillende plekken in de corridor lopen schepen aan de grond in verband met een ontoereikende 

waterdiepte.  

 

Knelpunten  

De corridor VIJM is ontstaan door koppeling van een aantal vaarwegdelen. De havens langs de corridor 

zijn succesvol in het aantrekken van lading via de binnenvaart. Hierdoor zijn, gedurende decennia, de 

toegelaten afmetingen van de schepen op de corridor langzaam verruimt zonder dat daar aanpassingen 

aan de vaarweg tegenover hebben gestaan. Dit heeft geleid tot een vaarweg die niet meer is berekend op 

de grootste schepen die de vaarweg bevaren, wat kan leiden tot nautisch onveilige situaties. De 

belangrijkste knelpunten van de corridor zijn de profielafmetingen. Op veel vaarwegdelen is de gemiddelde 

bodemligging meer dan een meter hoger en de gemiddelde breedte van de vaarweg minder dan wat 

conform de Richtlijnen Vaarwegen 2005 noodzakelijk is. Tevens bevinden zich in de vaarweg meerdere 

(te) krappe bochten en enkele kunstwerken die, vanwege hun afmeting in relatie tot de diepgang van de 

                                            
1
 Conférence Européenne des Ministres, klasse-indeling voor binnen- of riviervaart in Europa 

2
 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
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schepen, een mogelijk knelpunt vormen.
3
 Zo wordt de ingang van de Schokkerhaven door de omgeving 

als een knelpunt ervaren
4
. 

 

Nautische verkeersafwikkeling  

Verwacht wordt dat het laadvermogen van schepen een verdergaande schaalvergroting kent. Het gevolg 

hiervan is dat er meer schepen komen die groter en breder zijn, waarop het huidige vaarwegprofiel 

onvoldoende is afgestemd. Wijzigingen aan de diepte en breedte van de vaargeul en het verruimen van 

bochtstralen moet er toe leiden dat de verkeersafwikkeling tussen het IJsselmeer en Meppel meer efficiënt 

en op een nautische veilige wijze kan plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is het huidige peil van het 

IJsselmeer. Dankzij het oplossen van de bestaande en toekomstige knelpunten moet het vaarwegprofiel 

overeenkomen met de Richtlijn Vaarwegen (2005) en dient de vaarweg voor schepen die conform BPR 

zijn toegelaten bevaarbaar zijn.  

 

1.3   Doelstelling 

De doelstelling van het project VIJM is het verbeteren van de scheepvaartcorridor IJsselmeer –Meppel, 

waarbij de inrichting van de vaarweg in overeenstemming wordt gebracht met de Richtlijn Vaarwegen 

2005. 

Voor het deel tussen IJsselmeer en Ketelbrug geldt hierbij dat scheepvaartklasse Vb mogelijk moet zijn. 

Klasse Vb correspondeert met schepen met een maximale lengte van 185 m, een maximale breedte van 

11,4 m en een tonnage tot maximaal 6.000 ton.  

Voor het deel tussen Ketelbrug en Meppel geldt dat scheepvaartklasse Va mogelijk moet zijn. Klasse Va 

correspondeert met schepen met een maximale lengte van 110 m, een maximale breedte van 11,4 m en 

een tonnage tot maximaal 3.000 ton. 

Een bijkomend effect van de verdieping van een deel van de vaarweg is dat de eerste stappen gezet zijn 

om de haven van Kampen beter bereikbaar te maken voor zeeschepen. Om deze toegang duurzaam te 

verbeteren zijn echter nog andere maatregelen nodig. 

 

De doelstelling van de huidige projectfase - Planstudie deel I - is te komen tot een gedragen 

voorkeursalternatief voor het verbeteren van de vaarweg. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 

een taakstellend budget van €35 miljoen inclusief BTW (prijspeil 2011). 

 

1.4   Welke procedure wordt gevolgd 

Voorgeschiedenis 

Vanuit de aanpak van Corridor Gericht Benutten is de Vaargeul IJsselmeer-Meppel (VIJM) aangemerkt als 

een vaarwegcorridor die Meppel ontsluit richting West- en Noord Nederland. In 1998 zijn een tweetal 

onderzoeken uitgevoerd voor de ontwikkeling van (delen van) de corridor VIJM: de Verkenning Meppel-

Ramspol en de Projectnota verbetering vaarweg Ketelmeer. Conclusies uit deze rapporten luiden dat het 

huidige en toekomstige gebruik van de onderzochte vaarwegen aanpassingen aan de vaarweg 

noodzakelijk maken
4.
  

 

Huidige procedure 

In de afgelopen 10 jaar is de beleidsomgeving gewijzigd. Aanpassingen aan de vaarweg dienen nu via het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) te lopen. Het MIRT zet in op het expliciet 

                                            
3
  Klant Eisen Specificatie, Rijkswaterstaat  Dienst IJsselmeergebied 2011. Probleemdefinitie Corridor Vaarweg 

IJsselmeer- Meppel, d.d. december 2010, DHV 
4
 Probleemdefinitie Corridor Vaarweg IJsselmeer- Meppel, d.d. december 2010, DHV 
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in samenhang bezien van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Bij het uitvoeringsprogramma hoort 

een spelregelkader, dat voorziet in een besluitvormingsproces bestaande uit drie fasen die projecten 

doorlopen om in aanmerking te komen voor financiering en prioritering: verkenning, planstudie en 

realisatiefase. 

 

In 2008 heeft de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten – ook wel bekend als de 

‘Commissie Elverding’ advies uitgebracht over de versnelling en verbetering van de plan- en 

besluitvorming van infrastructuurprojecten. Hierbij speelt de verkenningsfase een centrale rol. Deze moet 

onder andere voorzien in een brede probleemanalyse. 

 

Voor de corridor VIJM is eind 2010 een MIRT Probleemanalyse opgesteld om de huidige en toekomstige 

situatie in beeld te brengen en de knelpunten te identificeren. De vervolgstap na deze probleemanalyse is 

te onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om tot een nautisch veilige 

verkeersafwikkeling op de corridor van de vaarweg IJsselmeer – Meppel te komen. De maatregelen 

worden onderzocht op hun ruimtelijke -, economische - en milieueffecten. Rekening houdend met de 

toekomstige schaalvergroting wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de Vaarweg IJsselmeer – 

Meppel op te waarderen. 

 

1.5   Betrokken partijen 

Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied is initiatiefnemer van het project VIJM. Binnen de eerste fase van 

de planstudie Vaarweg IJsselmeer – Meppel is de omgeving, bestaande uit vertegenwoordigers van 

beroepsschippers en recreatievaart, bedrijven met toelevering vanaf het water, scheepswerven, 

vaarwegbeheerders, natuurorganisaties en de beslissers zoals ambtenaren en bestuurders, nauw 

betrokken bij het planproces. Door middel van een Klant Eisen Specificatie (KES) is inzichtelijk gemaakt 

wat de behoeften, randvoorwaarden en eisen vanuit de stakeholders zijn. De volgende partijen zijn 

betrokken in deze fase van het project: 

• Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart; 

• Provincies: Overijssel, Drenthe, Flevoland; 

• Gemeenten: Meppel, Zwartewaterland, Kampen, Noordoostpolder, Staphorst, Dronten; 

• Waterschappen Reest en Wieden, Waterschap Groot Salland en Waterschap Zuiderzeeland; 

• Waterdistrict: Oost Nederland, IJsselmeergebied; 

• Beroepsvaart; 

• Scheepvaartbedrijven; 

• Bedrijven met toeleveranties vanaf het water; 

• Visserij; 

• Recreatievaart; 

• Natuur en milieuorganisaties. 

 

1.6  Doel van dit rapport 

Voorliggend rapport beschrijft de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) van VIJM. 

 

Om te komen tot een voorkeursalternatief waarbij de corridor VIJM voldoet aan de Richtlijnen Vaarwegen 

(2005) zijn diverse studies uitgevoerd. Deze studies zijn tevens input voor het Voorkeursadvies en het 

Rapport Inzicht MIRT-3. In onderstaande figuur is weergegeven welke rapportages input zijn geweest voor 

dit keuzedocument. 
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Figuur �1-1: Overzicht Rapportages Planstudie deel 1 

 

Onderdeel van de planstudie is een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA). Om te bezien of de 

investeringen bijdragen aan de doelstellingen is het noodzakelijk om ook de maatschappelijke baten in 

kaart te brengen. Maatschappelijke baten zijn euro’s die niet betaald zullen worden tussen partijen, maar 

vormen wel vaak een belangrijke reden voor de aanwending van publieke middelen. In de MKBA worden 

deze gemonetariseerde baten afgezet tegen de kosten van het project. Zo helpt de MKBA bij het maken 

van een investeringsafweging. 

 

De conclusies van een MKBA laten zich overzichtelijk presenteren in een zogenaamde Overzicht Effecten 

Infrastructuur (OEI)-tabel, waarin de effecten van alle alternatieven naast elkaar zijn opgenomen. Op basis 

van die informatie kan men concluderen welk van de alternatieven de grootste baten-kostenverhouding 

kent, maar ook op welk aspect de grootste baten zich bevinden. 

 

Bij het uitvoeren van de MKBA VIJM is de OEI-leidraad en haar aanvullingen gevolgd (OEI bij MIRT 

verkenningen). 

 

1.7  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende alternatieven besproken zoals deze zijn onderzocht in de MKBA. 

Vervolgens volgen de algemene aannamen en uitgangspunten die zijn gehanteerd in deze MKBA in 

hoofdstuk 3. Specifieke aannamen en de resultaten per categorie effecten worden beschreven in 

hoofdstuk 4. Tot slot wordt inzicht gegeven in de gevoeligheid en effecten van het toepassen van 

bouwstenen besproken in hoofdstuk 5, waarna de conclusies zijn opgenomen in hoofdstuk 6. 
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2 ALTERNATIEVEN 

2.1  De route 

De corridor VIJM is de scheepvaartroute die loopt vanaf de Vaargeul Amsterdam – Lemmer (VAL) naar 

Meppel
5
. De corridor bestaat uit 2 segmenten. Het eerste segment (verder genaamd het westelijke 

segment IJsselmeer – Ketelbrug) bestaat uit de westelijke vaarwegen Molenrak en het Botterrak. Beide 

vaarwegen zijn geen gemarkeerde gebaggerde vaargeulen (het zijn open vaarwegen), maar wel de meest 

gevaren routes van de Vaargeul Amsterdam – Lemmer tot de Ketelbrug vanuit het noorden en zuiden. 

Deze twee rakken worden gedeeld met de corridor IJsselmeer – Kampen. Het tweede segment (verder 

genaamd het oostelijke segment Ketelbrug – Meppel) bestaat uit de vaarwegen Schokkerrak, Ramsdiep, 

Zwolsche Diep, Zwarte Water en Meppelerdiep. Het Schokkerrak, op het Ketelmeer, is eveneens geen 

gemarkeerde vaargeul. Het Ramsdiep bestaat uit twee secties, één waarbij de vaargeul door twee fysieke 

oevers is vastgelegd, en een sectie die als gemarkeerde gebaggerde vaargeul door het Zwarte Meer 

loopt. Aan de oostgrens van het Zwarte Meer volgen de schepen richting Meppel de route via het 

Zwolsche Diep naar het Zwarte Water. Bij Zwartsluis buigen de schepen voor Meppel af naar het 

Meppelerdiep. Op de gehele corridor geldt dezelfde waterstand, gerelateerd aan het IJsselmeerpeil. Alleen 

op het Meppelerdiep kan zich door het sluiten van de keersluis in de Zwartsluis een andere waterstand 

voordoen.  

 

 

Figuur �2-1 Corridor Vaarweg IJsselmeer-Meppel (bron: Periplus, 2010) 

 

Momenteel wordt op de gehele corridor VIJM CEMT klasse Va scheepvaart toegelaten, vanaf de VAL tot 

Meppel. De vaargeulen zijn in het verleden met verschillende ontwerpuitgangspunten aangelegd.  

 

                                            
5
 Voor het beschrijven van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen is het rapport “Probleemdefinitie Corridor 

Vaarweg IJsselmeer – Meppel” (DHV, 2010) gehanteerd.  
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De vaarwegbeheerder kreeg vanuit de scheepvaartsector verzoeken om grotere schepen dan die 

waarvoor delen van de corridor VIJM is ontworpen toe te laten. Dit is eerst door ontheffingen en 

gedoogafspraken vormgegeven. Omdat de route deels al geschikt is voor klasse Va schepen en de trend 

naar gebruik van (gemiddeld) grotere schepen zich duidelijk aftekende en nog aftekent, is dit gedoogbeleid 

in de afgelopen decennia omgezet tot toelatingsbeleid. Dit is vormgegeven middels het opnemen van de 

maximaal toegestane afmetingen van schepen op de corridordelen in het Binnenvaartpolitiereglement 

(BPR). Op dit moment is het Negende wijzigingsbesluit van het BPR van toepassing, dit laat klasse Va 

schepen toe op de gehele corridor (BPR, 2004), eventueel met beperkingen. 

 

De algemene ontwikkeling naar schaalvergroting wordt vooral in een groei bij klasse Va schepen gezien. 

Uit analyse blijkt dat de Vb schepen een verwaarloosbaar klein aandeel hebben op deze corridor. In de 

toekomst wordt ook niet verwacht dat dit aandeel verder zal toenemen. Op basis hiervan stellen we dat 

klasse Va en Vb samen genomen kunnen worden gezien de nagenoeg zelfde omvang en ladinggrootte op 

deze corridor. De effecten zijn dan ook bepaald op basis van alleen baten te realiseren bij klasse Va. 

 

In Tabel �2-1 is aangegeven welke van de bovenstaande knelpunten van toepassing is op het 

desbetreffende deeltraject, ten aanzien van de momenteel toegestane scheepvaart. 

 

Deeltraject Onvoldoende 

diepgang 

(profielafmeting 

hoger dan eis 

RVW 2005) 

Onvoldoende 

breedte 

(profielafmeting 

smaller dan eis 

RVW 2005)  

Te krappe 

bochtstraal 

Afmeting 

kunstwerk vormt 

knelpunt 

Molenrak     

Botterrak     

Schokkerrak     

Ramsdiep     

Ramsgeul     

Zwolsche Diep     

Zwarte Water     

Meppelerdiep     

Tabel �2-1: Aanwezige ontwerpknelpunten in de huidige en toekomstige situatie zonder 

aanpassingen per deeltraject 

 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
6
 zijn de projectdoelen en de randvoorwaarden nader beschreven. 

 

2.2  De nulsituatie in de MKBA 

In Tabel �2-2 is per vaarwegdeel weergegeven wat in de huidige situatie de maximale aflaaddiepte is. De 

geldende aflaaddiepte voor de verschillende vaarwegdelen is overgenomen uit de Probleemdefinitie 

Corridor Vaarweg IJsselmeer – Meppel. Voor het nulalternatief is uitgegaan van de minimale waterdiepte 

bij minimale maatgevende (laag)waterstand (MLW; NAP-0,5 meter), en een kielspeling van 40% van de 

aflaaddiepte. 

 

 

                                            
6
 Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Eerste fase planstudie Vaarweg IJsselmeer – Meppel Rijkswaterstaat Dienst 

IJsselmeergebied augustus 2011 Versie 2.1 definitief. 
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Vaarwegdeel Nulalternatief 

Molenrak 2,64 

Botterrak 2,64 

Schokkerrak 2,43 

Ramsdiep 2,21 

Zwolsche Diep 2,50 

Zwarte Water 2,46 

Meppelerdiep 1,79 

Tabel �2-2: Maximale aflaaddiepte in het in de nulsituatie. 

 

Voor het nulalternatief geldt dat dit de autonome situatie betreft: dit is de huidige aflaaddiepte van de 

vaarweg. Voor de projectalternatieven geldt dat de gewenste aflaaddiepte is opgenomen. In hoofdstuk 4 

wordt nader toegelicht hoe de scheepvaartbewegingen in het nulalternatief en de projectalternatieven zijn 

opgenomen. 

 

In onderstaande Tabel �2-3 zijn de verschillende scheepstypen en de hoeveelheid getransporteerde tonnen 

weergegeven. Zowel voor de huidige situatie, weergegeven in een gemiddelde waarde in de periode van 

2006-2009, als geprognosticeerd voor 2020 in het GE (Global Economy) scenario. De meest gebruikte 

route in het traject is gekozen als herkomst bestemming relatie, gebruik makend van Molenrak / Botterrak 

en Schokkerrak. 

 

Aantal ton en type schepen op HB relatie ‘IJsselmeer - 

Kampen / Zwolle / Randmeren’ 

Gemiddelde 2006-

2009 

Prognose 2020 

GE 

Totaal duwstellen 353.995 462.276 

Totaal koppelverbanden 17.286 57.119 

Totaal CEMT I en II 828.244 851.986 

Totaal CEMT III 1.919.541 2.008.229 

Totaal CEMT IV 1.362.619 1.362.864 

Totaal CEMT Va 1.218.315 1.757.527 

TOTAAL 5.700.000 6.500.000 

Tabel �2-3: aantal ton en type schepen op HB relaties 

 

 

2.3   De alternatieven in de MKBA  

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn, afhankelijk van het doelbereik, zeven alternatieven 

gedefinieerd (zie Figuur �2-2).  
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Figuur �2-2: Alternatieven VIJM 

 

Voor de te onderzoeken effecten in de MKBA is echter een verdeling te maken tussen vier 

hoofdalternatieven. Het betreft: 

1. Nulalternatief (huidige situatie, zie �2.2).  

2. Nul+ alternatief: Corridor VIJM faciliteert scheepvaart conform huidige toelatingsbeleid in 

overeenstemming met de Binnenvaart Politiereglement (zie paragraaf �2.3.1).  

3. Beperkte aflaaddiepte: Corridor VIJM faciliteert scheepvaart met CEMT klasse Va met een 

beperkte aflaaddiepte van 3,0 meter (zie paragraaf �2.3.3). 

4. Volledige aflaaddiepte: Corridor VIJM faciliteert scheepvaart met CEMT klasse Va met een 

volledige aflaaddiepte van 3,5 meter (zie paragraaf �2.3.3). 

 

Het technisch ontwerp van een vaarweg in het algemeen en de bovengenoemde alternatieven in het 

specifiek zijn in onderstaande paragrafen nader toegelicht. Tevens is er een verschillend profiel, krap of 

normaal, toegepast. Een toelichting op het toepassen van een krap en/of normaal profiel, zie paragraaf 

�2.3.5. 

 

 

2.3.1  Het Technisch Ontwerp 

Het technisch ontwerp van een vaarweg is gebaseerd op de maatgevende schepen die van de vaarweg 

gebruik maken. De theoretische profielen van de vaarweg worden vastgesteld volgens Figuur �2-3, 

gebruikmakend van de afmetingen van de maatgevende schepen.  
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Figuur �2-3: Minimum vaarwegprofiel voor rechte vaarwegen (bron: RVW 2005) 

Wd  =  Breedte op bodem [m] 

Wt  =  Breedte op kielvlak geladen schip [m] 

�W  =  Breedte ivm extra windtoeslag bij ongeladen schip [m] 

D  =  Vaarwegdiepte [m] 

T  =  Diepte op kielvlak geladen schip [m]  

Tb  =  Diepte op kielvlak ongeladen schip [m] 

 

De verschillende variabelen die het theoretisch profiel vastleggen kunnen lokaal verschillen. Per 

vaarwegdeel is daarom een analyse gemaakt van de variabelen
7
. Deze profielen en de hieruit volgende 

bepaling van de te baggeren hoeveelheden grond, vormen de basis voor de kostenraming van de 

alternatieven.  

 

2.3.2  Het Nul+ alternatief 

Het nul-plus alternatief is als volgt gedefinieerd: 

“Het aanpassen van het vaarweggedeelte Ketelbrug-Meppel en het gedeelte IJsselmeer – Ketelbrug, 

zodat schepen volgens het thans geldende toelatingsbeleid conform het 9
e
 wijzigingsbesluit BPR, de 

vaarwegcorridor naar behoren kunnen gebruiken volgens een vaarwegprofiel dat overeenkomt met de 

Richtlijnen Vaarwegen 2005.” 

 

Het nul-plus alternatief heeft geen corridorbenadering. Verschillende vaarwegdelen faciliteren 

verschillende scheepsafmetingen. De maximale toegelaten scheepsafmetingen worden daarmee door het 

maatgevende vaarwegdeel bepaald. Dat is het Ramsdiep, met een maximaal toegestane diepgang van 

2,50 meter bij maatgevend minimale (laag)waterstand. Tabel �2-4 geeft de maatgevende 

scheepsafmetingen voor het nul+ alternatief. 

 

Vaarwegdeel L (m) B (m) D (m) 

Molenrak/Botterrak 190 11,40 3,50 

Schokkerrak 110 11,50 2,50 

Ramsdiep 110 11,50 2,50 

Ramsgeul nvt nvt Nvt 

Zwolsche Diep 110 12,00 2,50 

Zwarte Water 110 12,00 2,75 

Meppelerdiep 110 12,00 2,75 

Tabel �2-4: Gehanteerde maatgevende scheepsafmetingen in het 0-plus alternatief 

                                            
7
 Voor een toelichting, zie het Ontwerpdossier deelrapport 1, tabblad 1.  
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2.3.3  Het Beperkte aflaaddiepte alternatief 

Het alternatief beperkte aflaaddiepte is als volgt gedefinieerd: 

“Opwaardering vaarweg IJsselmeer-Meppel, volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2005, tot klasse Va/Vb met 

een beperkte aflaaddiepte: 

- gedeelte Ketelbrug-Meppel tot klasse Va met beperkte aflaaddiepte van 3,0 m, en 

- gedeelte IJsselmeer-Ketelbrug tot klasse Vb met een beperkte aflaaddiepte van 3,5 m.” 

 

Dit alternatief heeft een corridorbenadering. Alle vaarwegdelen tussen Ketelbrug en Meppel faciliteren 

scheepvaart klasse Va, met diepgang 3,0 meter bij MLW. De bijbehorende maximale bodemligging is NAP 

-4,4 m (krap profiel, 30% kielspeling) of NAP -4,7 m (normaal profiel, 40% kielspeling). In de huidige 

situatie is de bodemligging regelmatig hoger dan deze waarden en dient ontgraven te worden. Dit geldt 

met name voor de vaarwegdelen Ramsdiep en Ramsgeul. Tabel �2-5 geeft de maatgevende 

scheepsafmetingen voor het nul+ alternatief. 

 

Vaarwegdeel L (m) B (m) D (m) 

Molenrak/Botterrak 190 11,40 3,50 

Schokkerrak 110 11,40 3,00 

Ramsdiep 110 11,40 3,00 

Ramsgeul 110 11,40 3,00 

Zwolsche Diep 110 11,40 3,00 

Zwarte Water 110 11,40 3,00 

Meppelerdiep 110 11,40 3,00 

Tabel �2-5: Gehanteerde maatgevende scheepsafmetingen (en aflaaddiepte) in het Beperkte 

aflaaddiepte alternatief 

 

 

2.3.4  Het Volledige aflaaddiepte alternatief 

Het alternatief volledige aflaaddiepte is als volgt gedefinieerd: 

“Opwaardering vaarweg IJsselmeer-Meppel, volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2005, tot klasse Va/Vb met 

een volledige aflaaddiepte: 

- gedeelte Ketelbrug-Meppel tot klasse Va met beperkte aflaaddiepte van 3,5 m, en 

- gedeelte IJsselmeer-Ketelbrug tot klasse Vb met een beperkte aflaaddiepte van 4,0 m.” 

 

Ook dit alternatief heeft een corridorbenadering. Alle vaarwegdelen van VIJM faciliteren scheepvaart 

klasse Va, met diepgang 3,5 meter bij MLW
8
. De bijbehorende maximale bodemligging is NAP -5,05 m 

(krap profiel, 30% kielspeling) of NAP -5,4 m (normaal profiel, 40% kielspeling). In de huidige situatie is de 

bodemligging veel hoger dan deze waarden en dient ontgraven te worden.  

 

Het beeld van de vaarwegdelen waar ontgraven moet worden is gelijk aan het alternatief beperkte 

aflaaddiepte. Relatief veel grond moet ontgraven op de vaarwegdelen: 

- Molen- en Botterrak; 

                                            
8
 Op het IJsselmeer, tot de Ketelbrug, wordt scheepvaart met klasse Vb en een volledige aflaaddiepte van 4,0 meter 

gefaciliteerd.  
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- Ramsdiep; 

- Ramsgeul, en 

- Meppelerdiep 

 

Tabel �2-6 geeft de maatgevende scheepsafmetingen voor het nul+ alternatief. 

 

Vaarwegdeel L (m) B (m) D (m) 

Molenrak/Botterrak 190 11,40 4,00 

Schokkerrak 110 11,40 3,50 

Ramsdiep 110 11,40 3,50 

Ramsgeul 110 11,40 3,50 

Zwolsche Diep 110 11,40 3,50 

Zwarte Water 110 11,40 3,50 

Meppelerdiep 110 11,40 3,50 

Tabel �2-6: Gehanteerde maatgevende scheepsafmetingen (en aflaaddiepte) in het Volledige 

aflaaddiepte alternatief 

 

 

2.3.5  Een Kap versus Normaal profiel 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt, naast het verschil qua aflaaddiepte, ook verschil gemaakt 

tussen een krap en een normaal profiel. Een krap profiel is een profiel van de vaarweg waarbij, bij een 

maximale intensiteit van 5.000 passages per jaar, twee maatgevende schepen elkaar voorzichtig kunnen 

passeren en onder voorwaarden schepen elkaar kunnen oplopen. Een normaal profiel is een profiel van 

de vaarweg, waarbij vanaf een intensiteit van 15.000 passages tot 30.000 passages per jaar, twee 

maatgevende schepen elkaar ongehinderd kunnen passeren en geladen elkaar voorzichtig kunnen 

oplopen.  

 

Dit verschil heeft slechts beperkt invloed op de resultaten van de in de MKBA berekende baten (het doel 

van realisatie van een normaal profiel is voornamelijk de veiligheid op het traject te waarborgen). Er is wel 

een (groter) verschil in kosten. 

 

 

2.4  Het Proces in de MKBA 

Het zeefproces  

Er worden twee zeven toegepast, waarna de kansrijke alternatieven en bouwstenen overblijven die alle op 

het niveau van een kostenraming met een nauwkeurigheid van <25% zijn uitgewerkt. Zeef 1 wordt 

toegepast op het complete scala aan alternatieven en bouwstenen die voor deze zeef op een onderling 

vergelijkbare wijze zijn uitgewerkt. Zeef 2 wordt toegepast om te komen tot het voorstel 

voorkeursalternatief. Beide zeven zijn hieronder verder toegelicht.  

 

Zeef 1: van 7 hoofdalternatieven naar de 3 meest kansrijke alternatieven 

De 7 basisalternatieven, zoals weergegeven in Figuur �2-2, zijn in een bijeenkomst met de omgeving 

voorgelegd. Rekening houdend met de (aanvullende) wensen en behoeften vanuit de omgeving zijn de 

alternatieven verder aangescherpt. Vervolgens zijn alle alternatieven en bouwstenen zo uitgewerkt om ze 

met elkaar te kunnen vergelijken. 
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Voor alle zeven alternatieven zijn kosten en baten inzichtelijk gemaakt; de resultaten hiervan zijn 

gepresenteerd in een kostenraming
9
 en kosten-baten analyse. Ook zijn de milieueffecten als gevolg van 

de aanleg- en gebruiksfase voor de alternatieven beoordeeld en beschreven in de achtergrondrapportage 

milieueffecten
10

. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van het toetsingskader zoals 

aangegeven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De alternatieven zijn door het opstellen van een 

kostenraming, kosten-baten analyse en onderzoek naar de milieueffecten onderling vergelijkbaar. Het 

geeft de mogelijkheid een inschatting te maken van de zeven alternatieven. Aan de hand van de 

uikomsten van de kostenraming, kosten-batenanalyse en de achtergrondrapportage milieueffecten heeft, 

mede aan de hand van value engineering, de eerste zeef plaatsgevonden. Ook is gekeken naar het 

probleem oplossend vermogen vanuit de corridorbenadering. Tijdens deze eerste zeef zijn vanuit de 

zeven hoofdalternatieven de drie meest kansrijke alternatieven gegenereerd.  

 

Zeef 2: van de drie meest kansrijke alternatieven naar één 

Voor de drie meest kansrijke alternatieven is een verdiepingsslag uitgevoerd met betrekking tot 

probleemoplossend vermogen, de kosten, kosten en baten en Value Engineering. Bij de tweede zeef 

speelt naast doelbereik, het taakstellend budget een grote rol. Tijdens deze zeef wordt het 

voorkeursalternatief bepaald. 

 

                                            
9
 Kostennota Vaarweg IJsselmeer - Meppel, 12 januari 2012 versie 1.0 

10
 Achtergrondrapportage milieueffecten Vaarweg IJsselmeer - Meppel, december 2011, kenmerk MD-AF20112490MR 
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3 AANNAMEN EN UITGANGSPUNTEN 

In dit hoofdstuk worden de algemene aannamen en uitgangspunten voor de MKBA beschreven. 

Aannamen die specifiek betrekking hebben op een bepaald effect, zijn opgenomen bij de 

effectbeoordeling in hoofdstuk 4. 

 

 

3.1  Scope 

Een plaatje van het projectgebied is opgenomen in paragraaf 2.1. De MKBA beschouwt de effecten van de 

maatregelen in het projectgebied voor de gehele ‘BV Nederland’ (Nederland als geheel). Het blikveld van 

de MKBA, is dus breder dan het projectgebied alleen. Een voorbeeld hiervan betreft het dieper afladen 

van schepen: indien schepen door de maatregelen dieper kunnen afladen, zijn er minder schepen nodig 

om dezelfde lading te vervoeren. Deze schepen varen niet alleen binnen het projectgebied, maar komen 

meestal van daarbuiten. Hiermee wordt in de MKBA rekening gehouden. 

 

 

3.2  Zichtperiode en -jaren 

De MKBA gaat uit van een oneindige zichtperiode. In de praktijk beveelt de OEI-leidraad aan een periode 

van 100 jaar te hanteren. Er wordt uitgegaan van een bouwperiode van 2 jaar. Het jaar 2013 is als start 

van de bouw gehanteerd, conform het MIRT-projectenboek; de openstelling van de infrastructuur vindt dan 

(modelmatig) plaats op 01-01-2015. De zichtperiode zal dan 2015 – 2114 zijn. 

Voor de bepaling van de effecten is uitgegaan van twee zichtjaren: 2020 en 2040, naast de huidige situatie 

(2006 – 2009). Tussen deze zichtjaren is geïnterpoleerd, terwijl de effecten na 2040 constant gehouden 

zijn. Hiermee is rekening gehouden in het Rekenmodel MKBA. 

 

 

3.3  Macro-economische scenario’s 

Conform de OEI-leidraad is bij het bepalen van effecten gebruik gemaakt van verschillende macro-

economische scenario’s. Het betreft de WLO-scenario’s (WLO, Welvaart Leef Omgeving) die zijn 

opgesteld door het Centraal Planbureau. Specifiek voor vaarwegprojecten wordt voorgeschreven het 

Global Economy- en het Regional Communities-scenario te hanteren, daar dit de twee uitersten zijn. In de 

gevoeligheidsanalyse is overigens ook gerekend met het SE-scenario als tussenliggend scenario. 

 

 

3.4  Discontovoet 

De effecten worden over de zichtperiode contant gemaakt met behulp van de netto contante 

waardemethode. In aansluiting op de aanbevelingen van de Werkgroep Actualisatie Discontovoet wordt 

momenteel een risicovrije discontovoet van 2,5% plus een projectspecifieke (risico)opslag toegepast, 

waarvoor een standaardopslag van 3% worden aanbevolen. Voor de MKBA is een reële discontovoet van 

5,5% gehanteerd. Alle effecten, zowel de kosten als de baten, zijn met deze discontovoet contant gemaakt 

naar 1 januari 2011. 
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3.5  Prijspeil 

In de MKBA is gerekend met reële prijzen inclusief BTW, geïndexeerd naar prijspeil 1 januari 2011. Bij het 

bepalen van de op te nemen BTW is rekening gehouden met de recente notities van het CPB en DVS
11

. 

Deze notities schrijven voor BTW mee te nemen in kosten-batenanalyses. Kengetallen die zijn uitgedrukt 

in een ander prijspeil, zijn met behulp van de consumentenprijsindex (CPI) omgerekend naar genoemd 

prijspeil.  

 

 

3.6  Modelinstrumentarium 

Voor de MKBA is een Rekenmodel MKBA opgesteld in Excel. In dit rekenmodel zijn de ladingstromen en 

de vlootmix opgenomen, en zijn alle aannamen en uitgangspunten overzichtelijk weergegeven. Tevens 

zijn hierin de meest recente kengetallen opgenomen en vindt de waardering van de effecten plaats. Het 

rekenmodel biedt ook functionaliteit om prijspeilen om te rekenen naar één jaar (2011). 

 

 

3.7  Effecten 

De effecten die in deze MKBA onderzocht zijn, zijn opgenomen in Tabel �3-1. Het betreft de relevante 

effecten in het project. Tevens is aangegeven op welke wijze de effecten in de MKBA zijn opgenomen 

(keuze tussen gemonetariseerd, kwantitatief of kwalitatief). De keuze voor (de wijze van) het opnemen van 

effecten heeft plaatsgevonden op basis van projectspecifieke kenmerken.  

 

Effect Wijze waarop opgenomen in MKBA 

Bereikbaarheid  

- Efficiëntie binnenvaart Gemonetariseerd 

- Efficiëntie zeevaart Kwalitatief 

- Stremmingskosten Niet opgenomen in de MKBA 

- Reistijd Opgenomen als bouwsteen in hoofdstuk 5 

Veiligheid  

- Verkeersveiligheid Kwalitatief 

Leefomgeving  

- Broeikasgassen Kwalitatief 

- Luchtkwaliteit Gemonetariseerd 

- Geluid Kwalitatief 

Kosten  

- Realisatie Gemonetariseerd 

- Beheer en onderhoud Gemonetariseerd 

Tabel �3-1: Te onderzoeken effecten in de MKBA 
 

Als gevolg van het projectalternatief kan er een toename van het vervoer in de binnenvaart plaatsvinden. 

Dit zal meestal een verschuiving betekenen van vervoer van andere modaliteiten, zoals het wegvervoer of 

spoorvervoer, naar de binnenvaart (modal shift). Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er sprake zijn van  

                                            
11

 ‘De BTW in kosten-batenanalyses’, CPB (2011) en ‘Praktische werkinstructie ten behoeve van het werken met 

consistente prijzen bij MKBA’s’, DVS (2011). 
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nieuw verkeer. De omvang van verschuivend (of nieuw) verkeer zal blijken uit een vervoersanalyse. Deze 

is voor vaarweg VIJM niet uitgevoerd. Om deze reden is dit effect dan ook niet in de KBA opgenomen. Een 

vaarweginvestering leidt echter niet automatisch tot modal shift of extra aangetrokken verkeer. 
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4 RESULTATEN 

In de onderstaande paragrafen worden de ten behoeve van de MKBA onderzochte effecten beschreven, 

alsmede de hierbij gehanteerde aannamen. 

 

4.1  Bereikbaarheid 

4.1.1 Efficiëntie binnenvaart 

De grootste baten binnen het project VIJM komen uit de grotere mate van efficiëntie die bereikt kan 

worden indien de vaarweg geschikt wordt gemaakt voor grotere aflaaddiepte. Doordat schepen dieper 

kunnen afladen, zijn er minder schepen nodig om dezelfde hoeveelheid lading te vervoeren. In het 

projectgebied geldt dit met name voor schepen van type Va. Onderstaande stappen zijn doorlopen om de 

grootte van de baten te bepalen.  

 

Stap 1: Bepalen hoeveelheid vervoerde lading  

Op basis van de macro-economische scenario’s is bekend hoeveel lading er in de jaren 2006-2009, 2020 

en 2040 vervoerd zal worden in het projectgebied. Ten behoeve van de MKBA zijn deze gegevens 

overgenomen uit de Probleemdefinitie. De hoeveelheden zijn opgenomen in Tabel �4-1. 

 

Vaarwegdeel  Global Economy Regional Communities 

 2006 – 2009 2020 2040 2020 2040 

Molenrak 4.900.000 5.900.000 8.100.000 4.500.000 4.200.000 

Botterrak 2.600.000 3.200.000 4.400.000 2.400.000 2.300.000 

Schokkerrak 1.800.000 2.600.000 4.300.000 1.800.000 1.800.000 

Ramsdiep 1.800.000 2.600.000 4.300.000 1.800.000 1.800.000 

Zwolsche Diep 1.800.000 2.600.000 4.300.000 1.800.000 1.800.000 

Zwarte Water 1.800.000 2.600.000 4.300.000 1.800.000 1.800.000 

Meppelerdiep 2.000.000 2.800.000 4.400.000 1.900.000 1.900.000 

Tabel �4-1: Ladingstroom voor verschillende vaarwegdelen van VIJM in ton per jaar 

 

Stap 2: Bepalen verdeling van ladingstroom over vlootmix De verwachte vlootmix voor de toekomstige 

situatie in 2020 en 2040 is ook bekend. Door de ladingstroom te vermenigvuldigen met de procentuele 

vlootmix is berekend hoeveel lading er door schepen van het type Va vervoerd zal worden. Hierbij zijn de 

ladingstromen tevens verdeeld over de verschillende herkomst-bestemmingrelaties in het projectgebied. 

Dit zijn er drie: 

- IJsselmeer – Meppel 

- IJsselmeer – Kampen / Zwolle / Randmeren 

- Zwolle – Meppel 

 

De indeling in herkomst-bestemmingrelaties is van belang, omdat schepen met verschillende 

bestemmingen gebruik maken van delen van de vaarweg VIJM, maar niet per sé alle delen. Tabel �4-2 

geeft een overzicht van de vaarwegdelen waar in de herkomst-bestemmingrelaties gebruik van wordt 

gemaakt. 
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Vaarwegdeel IJsselmeer – Meppel 

IJsselmeer – 

Kampen / Zwolle / 

Randmeren 

Zwolle – Meppel 

Molenrak    

Botterrak    

Schokkerrak    

Ramsdiep    

Zwolsche Diep    

Zwarte Water    

Meppelerdiep    

Tabel �4-2: Vaarwegdelen waarvan verschillende herkomst-bestemmingrelaties gebruik maken 

(groen = maakt gebruik van; rood = maakt geen gebruik van) 

 

Stap 3: Bepalen maatgevende extra aflaaddiepte in projectalternatieven 

Het is zaak te bepalen hoeveel extra aflaaddiepte er wordt gegenereerd in de projectalternatieven ten 

opzichte van het nulalternatief. Het gaat hierbij om de maatgevende extra aflaaddiepte. Indien een schip 

gebruik maakt van de gehele vaarweg, kan het slechts zoveel extra afladen als het meest ondiepe deel 

van de vaarweg het toelaat. Het is immers een corridor met scheepvaart dat van herkomst naar 

bestemming vaart. 

Aan de hand van de maatgevende aflaaddiepte die in de projectalternatieven gerealiseerd wordt, is de 

maatgevende winst bepaald. Deze maatgevende winst is uitgedrukt in ton per schip, afgeleid van de extra 

aflaaddiepte in meters. 

 

De omrekening van meters naar ton / schip heeft plaatsgevonden met behulp van de volgende formule 

(aangeleverd door DVS): 

 

Ton extra aflaaddiepte = 0,09 x lengte schip x breedte schip x extra aflaaddiepte in decimeters 

 

Tabel �4-3 toont de extra aflaaddiepte voor de herkomst-bestemmingrelaties in meters en ton per schip van 

de klasse Va. Deze extra capaciteit in tonnen is bepaald met behulp van de bovenstaande DVS formule 

en sterk afhankelijk van de extra beschikbare aflaaddiepte op de corridor. 

 

Maatgevende 

aflaaddiepte in meter en 

ton per Va schip 

IJsselmeer – Meppel 

IJsselmeer – 

Kampen / Zwolle / 

Randmeren 

Zwolle – Meppel 

Nul+ alternatief    

- Meter 0,71 0,86 0,96 

- Ton / schip 806 967 1.088 

Beperkte aflaaddiepte    

- Meter 1,21 0,86 1,21 

- Ton / schip 1.370 967 1.370 

Volledige aflaaddiepte    

- Meter 1,71 1,36 1,71 

- Ton / schip 1.935 1.532 1.035 

Tabel �4-3: Maatgevende aflaaddiepte per herkomst-bestemmingrelatie in meters en ton / schip 
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Stap 4: Bepalen hoeveelheid schepen in alternatieven en waarderen 

Nu kan berekend worden hoeveel schepen er in de projectalternatieven nodig zijn om de lading te 

vervoeren, gegeven de ruimere aflaaddiepte, vergeleken met de beperkte aflaaddiepte in het 

nulalternatief. Vervolgens wordt de afstand die deze schepen niet meer hoeven af te leggen in de 

projectalternatieven gewaardeerd. Deze waardering vindt plaats met kengetallen (bronnen: handleiding 

Quick Wins en NEA 2008). Tevens zijn hiervoor aannamen gedaan over de vaarroute die de schepen 

aflegen en de beladingsgraad: 

- Aangenomen is dat de schepen die gebruik maken van de herkomst-bestemmingrelatie IJsselmeer 

– Meppel en IJsselmeer – Kampen / Zwolle / Randmeren als beginpunt van hun reis Utrecht 

hebben. Voor Utrecht is gekozen omdat op basis van een expert opinion bleek dat een even groot 

deel van deze schepen naar Amsterdam, Rotterdam en Tiel vaart, waarbij Utrecht de gemiddelde 

afstand benadert die de schepen afleggen. 

- Aangenomen is dat de schepen slechts in één richting beladen varen: de retourreis betreft een 

leegvaart. 

- Op basis van de voorhanden zijnde informatie (IVS 90) blijkt dat de schepen van de klasse Va 

gemiddeld voor 80% beladen zijn. Hiermee is rekening gehouden. 

- In deze berekening wordt de efficiëntie gewaardeerd met behulp van de afgelegde afstand tussen 

project- en nulalternatief. Effecten ten aanzien van reistijdwinst op de route worden apart 

beschouwd. 

 

De gewaardeerde reizen voor de zichtjaren zijn weergegeven in Tabel �4-4. 

 

Alternatieven Global Economy Regional Communities 

 2020 2040 2020 2040 

Nul+ alternatief 3,6 5,4 2,8 2,8 

Beperkte aflaaddiepte 5,2 8,2 3,8 4,0 

Volledige aflaaddiepte 13,7 22,1 10,1 10,6 

Tabel �4-4: Gewaardeerde extra aflaaddiepte voor zichtjaren in miljoenen euro’s 

 

Stap 5: Interpoleren resultaten voor zichtjaren 

De laatste stap betreft het interpoleren van de resultaten voor de zichtjaren naar de tussenliggende jaren. 

De resultaten zijn procentueel geïnterpoleerd en constant gehouden vanaf het jaar 2040. De resultaten 

zijn vervolgens uitgedrukt als contante waarde. Tabel �4-5 toont de resultaten. 

 

 
Nul+ alternatief Beperkte aflaaddiepte Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Efficiëntie binnenvaart 65,8 42,2 97,1 59,1 259,7 156,8 

Tabel �4-5: Baten efficiëntie schepen klasse Va ten opzichte van nulalternatief, contante waarde 

over een zichtperiode van 100 jaar, per 1 januari 2011, in euro’s 

 

Voor schepen van de overige klassen geldt dat hiervoor geen efficiëntievoordeel te behalen is: ten eerste 

is de autonome groei naar steeds groter wordende schepen reeds opgenomen in de nulsituatie, en ten 

tweede is er geen sprake van snelheidsverhoging op de vaarweg. Hierdoor ontstaan geen 

bereikbaarheidsbaten (reistijdwinst) voor schepen. In paragraaf 5.3 is overigens een situatie onderzocht 

waarin de vaartijd wél wordt verminderd doordat het knelpunt Schokkerhaven wordt opgelost. 
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4.1.2 Efficiëntie zeevaart 

De IJsseldelta is volop in ontwikkeling. Kampen vervult met de Zuiderzeehaven en het Regionaal 

Overslagcentrum Kampen een logistieke functie voor met name Oost- Nederland die verder ontwikkeld 

kan worden.
12

 

De belangrijkste relevante ontwikkelingen en trends zijn: 

• De ontwikkeling van een logistiek netwerk van multimodale knooppunten: Mainport Netwerk 

Nederland tussen logistieke ‘hotspots’, zoals in Zwolle Kampen Netwerkstad en de ontwikkeling 

Multimodale Overslag Flevokust (Lelystad); 

• De groei van het bulkvervoer over water en de sterke groei van containervervoer; 

• Mogelijke groeimarkten voor vervoer over water zijn (huis)afval en recycling, biomassa, 

stukgoederen en containers; 

• Innovatieve concepten gericht op betrouwbare en frequente verbindingen en het bundelen van 

stromen in het containervervoer; 

• Toenemende schaalvergroting in het goederenvervoer over water; 

• Regionale en nationale aandacht voor optimale benutting van infrastructuur, reserveren van natte 

kavels voor watergebonden bedrijven; denken in netwerken en ketenaanpak; 

• Ontwikkelingen naar een bio-based economy (bio-energie, bio-brandstoffen en bioproducten, 

gebruik van restproducten en duurzame ontwikkeling van havens en vervoer). 

 

Er wordt een gewenst toekomstig netwerk van binnenhavens beschreven op basis van toekomstige 

ontwikkelingen op het gebied van (haven) ruimte, (haven) economie, (haven) bereikbaarheid en vervoer 

over water. Om het netwerk te realiseren is een streefbeeld opgesteld. Basis voor dit streefbeeld zijn de 

gezamenlijke ambities van de provincie en gemeentes ten aanzien van het stimuleren van het 

goederenvervoer over water en de binnenhavens. De genoemde ontwikkelingen gelden dan ook voor 

zeevaart als voor binnenvaart. 

 

Eén van de randvoorwaarden waaronder de IJsseldelta (en Zeehaven Kampen in het bijzonder) zich 

optimaal kunnen ontwikkelen is de aflaaddiepte in het Hanzerak en het IJsselmeer. Op dit moment is het 

niet mogelijk voor binnenvaartschepen van de klasse Vb om volbeladen (aflaaddiepte van 4,0 meter) 

Kampen te bereiken vanwege de dieptebeperkingen bij de toegangssluizen (maximale aflaaddiepte van 

3,5 m). 

 

Daar de informatie over het vervoerd tonnage van en naar Kampen via zeevaart zeer beperkt is, en er 

geen vastgestelde prognoses voor de toekomstige ontwikkeling van de ladingstroom voorhanden zijn, kan 

het effect niet gemonetariseerd worden opgenomen in de MKBA. Daarom is ervoor gekozen dit effect 

kwalitatief op te nemen in de MKBA. Er zijn naast het verdiepen van vaarweg IJsselmeer Meppel nog 

aanvullende maatregelen benodigd om zeeschepen een ongehinderde doorgang met voldoende diepgang 

te bieden. De verdieping die voorzien is in het project VIJM biedt echter al wel een stap in de richting van 

het beter toegankelijk maken van de haven van Kampen. Tabel �4-6 toont een kwalitatieve beoordeling in 

de verschillende projectalternatieven.  

 

 

 

 

 

                                            
12

 De gehanteerde bronnen in deze paragraaf zijn ‘Ontwikkelingsvisie Havens IJsseldelta Kampen’, ‘Netwerkanalyse 

Binnenhavens Oost-Nederland’ en ‘Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad’. 
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Nul+ alternatief Beperkte aflaaddiepte Volledige 

aflaaddiepte 

Efficiëntie zeevaart 0 + ++ 

Tabel �4-6: Baten efficiënte zeevaart ten opzichte van nulalternatief, kwalitatieve beoordeling 

 

 

4.2  Veiligheid 

Eén van de doelstellingen van het project VIJM is het verbeteren van de veiligheidssituatie op de vaarweg. 

Vanwege de veelal nauwe bochten en de krappe vaargeul kunnen schepen elkaar nu dicht langs elkaar 

passeren, wat een ongevalrisico oplevert, ook voor het recreatief verkeer. Als gevolg van de maatregelen 

in de verschillende projectalternatieven zal de verkeersveiligheid op het traject verbeteren. Voor het 

normale profiel meer dan voor het krappe profiel vanwege het verschil in beschikbare vaarwegruimte voor 

de scheepvaart. Daarnaast wordt de vaarweg ook veiliger vanwege de afname in aantal scheepspassages 

door de efficiency van afladen. Echter, er zijn te weinig gegevens voorhanden om dit effect kwantitatief uit 

te drukken. Daarom is in de MKBA gekozen voor een kwalitatieve beoordeling. Deze is opgenomen in 

Tabel �4-7.  

 

De veiligheid bij een normaal profiel verbetert méér dan bij een krap profiel, vanwege twee redenen: er zijn 

minder schepen nodig om de lading te vervoeren, en de bochten in het traject zijn ruimer, waardoor 

schepen elkaar gemakkelijker kunnen passeren en de kans op aanvaringen afneemt. Dit verklaart de 

beoordeling ‘++’ bij een normaal, en ‘+’ bij een krap profiel. 

 

 Normaal profiel Krap profiel 

 
Nul+ 

alternatief 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

Nul+ 

alternatief 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

Verkeersveiligheid ++ ++ ++ + + + 

Tabel �4-7: Baten veiligheid ten opzichte van nulalternatief, kwalitatieve beoordeling 

 

 

4.3  Externe effecten 

Naast de effecten op het gebied van economie / bereikbaarheid en veiligheid, brengt het project ook 

externe effecten voort. Het betreft hier effecten op de leefomgeving, zoals uitstoot van emissies en 

geluidshinder. 

 

 

4.3.1 Luchtkwaliteit 

De effecten voor luchtkwaliteit zijn afkomstig uit de wijziging in de scheepvaartbewegingen op de corridor 

tussen het IJsselmeer en Meppel. De luchtkwaliteit is kwantitatief bepaald voor het aspect stikstofoxide en 

fijnstof voor basisjaar 2020 in het GE scenario. Voor de KBA zijn deze emissies afgeschaald op basis van 

het aantal getransporteerde tonnen naar het RC scenario en gemonetariseerd. 
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Nul+ alternatief Beperkte aflaaddiepte Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Luchtkwaliteit 0,8 0,6 1,1 0,8 3,0 2,1 

Tabel �4-8: Baten uit vermindering emissie schepen klasse Va ten opzichte van nulalternatief, 

contante waarde over een zichtperiode van 100 jaar, per 1 januari 2011, in miljoen euro’s 

 

 

4.3.2 Broeikasgassen 

Het effect op broeikasgassen is kwalitatief ingeschat op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar 

luchtkwaliteit. 

 

 
Nul+ alternatief Beperkte aflaaddiepte Volledige 

aflaaddiepte 

Broeikasgassen + + ++ 

Tabel �4-9: Baten broeikasgassen ten opzichte van nulalternatief, kwalitatieve beoordeling 

 

 

4.3.3 Geluid 

De effecten op geluidshinder van het project zijn positief: omdat er minder schepen zullen varen, neemt de 

hinder in decibel af. Tabel �4-10 geeft een overzicht van de verminderde geluidsoverlast in dB per 

trajectdeel. Kwalitatief worden deze bevindingen vertaald in Tabel �4-11. 

 

Trajectdeel Aantal vaarbewegingen per jaar Toe- of afname geluidbelasting in 

dB t.o.v. Nulalternatief 

  Nul Nul + Beperkte 

aflaaddie

pte 

Volledige 

aflaaddie

pte 

Nul + Beperkte 

aflaaddie

pte 

Volledige 

aflaaddie

pte 

Molenrak – 

Botterrak   
14600 14017 13801 12485 -0.18 -0.24 -0.68 

Schokkerrak – 

Zwarte Water 
5300 5022 4945 4297 -0.23 -0.30 -0.91 

Meppelerdiep 

(Meppel) 
7000 6843 6617 5918 -0.10 -0.24 -0.73 

Tabel �4-10: Verandering van de geluidsbelasting als gevolg van het project langs de vaarweg 

 

 
Nul+ alternatief Beperkte aflaaddiepte Volledige 

aflaaddiepte 

Geluid + + ++ 

Tabel �4-11: Baten geluid ten opzichte van nulalternatief, kwalitatieve beoordeling 

 

Het Effect geluid is niet gemonetariseerd omdat de geluidbelastingen lager zijn dan de ondergrens van 48 

dB die in de Wet geluidhinder wordt gehanteerd. Bij geluidbelastingen onder de 48 dB stelt de Wet 

geluidhinder geen aanvullende eisen. Ten tweede zijn de effecten marginaal (maximaal 1 dB). Deze 

beperkte geluideffecten zijn bij het monetariseren niet onderscheidend. 
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4.4  Kosten 

Voor het project VIJM is een kostenraming opgesteld volgens de SSK-systematiek. Hierin zijn zowel de 

kosten voor de realisatie als voor beheer en onderhoud geraamd. Daarnaast is een raming opgesteld voor 

vermeden investeringen. Vermeden investeringen zijn investeringen die in de referentie-situatie wel en in 

de projectalternatieven niet of minder hoeven te worden uitgevoerd. Vermeden investeringen zijn voor dit 

project niet van toepassing. 

Het prijspeil van de vigerende raming is 1 januari 2011. Enkele relevante issues met betrekking tot de 

kostenraming zijn: 

 

BTW 

In de raming is ten behoeve van de MKBA gerekend inclusief BTW. In 2011 is besloten dat in MKBA’s 

BTW wel meegenomen dient te worden, en is in dit project berekend tegen een percentage van circa 19%. 

Apparaatskosten (voorheen BLD / Baten-Lastendienst) 

Vanaf medio 2011 is besloten dat niet meer wordt gerekend met een standaard opslag van 20% op de 

aanlegkosten (BLD / Baten-Lastendienst). De BLD-bijdrage is vervangen door apparaatskosten
13

 en dekt 

de interne apparaatskosten van Rijkswaterstaat. Om deze kosten te bepalen is een categorisering 

gemaakt naar de financiële omvang van een project. Het project VIJM valt in de normcategorie 

middelgroot project (tussen de 50 en 250 mln). De apparaatskosten zijn bepaald door 2 jaar tijd voor de 

planstudie en realisatie te hanteren. De toe te passen tarieven voor de apparaatskosten per FTE zijn 

€116.000. De totale apparaatkosten voor VIJM komen hiermee op 4,6 mln (prijspeil 1 januari 2011). 

 

Beheer en onderhoudskosten LCC 

De kosten voor het beheer en onderhoud zijn conform de LCC methodiek ingeschat. 

 

Fasering 

De realisatiefase van het project bestaat uit de jaren 2013 en 2014, conform het MIRT-projectenboek. De 

realisatiekosten zijn evenredig verdeeld over deze jaren. 

 

Baten zandwinning 

In de Kansennotitie
14

 staat beschreven dat de kwaliteit van het vrijkomende zand gemiddeld genomen 

onvoldoende is om te vermarkten. Aangenomen is dat al het vrijkomende materiaal in stortdepots gedumpt 

wordt. De Kansennotitie beschrijft tevens dat commerciële zandwinning, onder het tracé VIJM, alleen 

haalbaar geacht wordt, ten westen van de Ketelbrug op het IJsselmeer. Gezien de onzekerheden die 

hiermee samenhangen is dit buiten beschouwing van deze analyse gehouden.  

 

Kosten ten behoeve van de varianten in Zeef 1 (alle alternatieven) 

Zeef 1 wordt toegepast op het complete scala aan alternatieven en bouwstenen die voor deze zeef op een 

onderling vergelijkbare wijze zijn uitgewerkt. De kostenraming in zeef 1 heeft een variatiecoëfficiënt van 

<40%. Zeef 2 wordt vervolgens toegepast om te komen tot het voorstel voorkeursalternatief. Ten behoeve 

van zeef 2 vindt een nadere optimalisatie plaats waarna kansrijke alternatieven en bouwstenen overblijven 

die alle op het niveau van <25% nauwkeurigheid zijn uitgewerkt. Het zeefproces staat nader toegelicht in 

het Rapport Voorkeursalternatief
15

. 

 

                                            
13

 Bron: Minuut Consequenties aanpassing bekostiging apparaat, 11 maart 2011, kenmerk SDG/C&T 2011/456/107603. 
14

 Deelrapport 3 Kostendossier, tabblad 3 Kansennotitie, LW-AF20111903 
15

 Rapport Voorkeursalternatief, LW-AF20112805 
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Tabel �4-12 toont de kostenraming voor de realisatie en beheer en onderhoud van de verschillende 

alternatieven (reëel, prijspeil 1 januari 2011, inclusief apparaatskosten, inclusief BTW). 

 

 Normaal profiel Krap profiel 

 Nul+ 

alternatief 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

Nul+ 

alternatief 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

Kosten realisatie 47,988 102,429 136,712 21,847 35,325 67,304 

Kosten beheer en 

onderhoud (jaarlijks) 
0,490 0,980 0,978 0,379 0,423 0,423 

Apparaatskosten 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Tabel �4-12: Alle alternatieven (t.b.v. zeef 1): Kosten voor realisatie (met variatiecoëfficiënt <40%), 

beheer en onderhoud en apparaatskosten in miljoenen euro's (reëel, prijspeil 1 januari 2011, 

inclusief BTW) 

 

Kosten ten behoeve van varianten in Zeef 2 (kansrijke alternatieven) 

Voor de drie meest kansrijke alternatieven is een verdiepingsslag uitgevoerd met betrekking tot de kosten. 

Op basis van de herziene kostenraming en kosteninschatting voor beheer en onderhoud wordt de kosten-

baten verhouding bijgewerkt ten behoeve van de toepassing van zeef 2.  

 

Tabel �4-13 toont de kostenraming voor de realisatie en beheer en onderhoud van de kansrijke 

alternatieven (reëel, prijspeil 1 januari 2011, inclusief apparaatskosten, inclusief BTW). De kosten hebben 

een variatiecoëfficiënt van <25%. 

 

 Krap profiel 

 Nul+ 

alternatief 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

Kosten realisatie 24,736 33,093 45,456 

Apparaatskosten 4,6 4,6 4,6 

Kosten beheer en 

onderhoud (jaarlijks) 
0,072 0,170 0,229 

Tabel �4-13: Kansrijke alternatieven (t.b.v. zeef 2): kosten voor realisatie (met variatiecoëfficiënt 

<25%), apparaatskosten en beheer en onderhoud in miljoenen euro’s (reëel, prijspeil 1 januari 

2011, inclusief BTW) 

 

Een nadere onderbouwing en inzicht in keuze een gehanteerde aannamen die toegepast zijn bij het 

opstellen van de kostenraming is weergegeven in deelrapport 3, het kostendossier. 

 

 

4.5  OEI-tabel t.b.v. Zeef 1 (alle alternatieven) 

In een OEI-tabel worden alle resultaten van de MKBA overzichtelijk samengevat. Tabel �4-14 en Tabel �4-15 

vormen de OEI-tabel voor zeef 1 van project VIJM. Hierin staan alle in paragraaf 4.1 tot en met 4.4 

gepresenteerde (gemonetariseerde) aspecten weergegeven. 
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 Normaal profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie binnenvaart 65,8 42,2 97,1 59,1 259,7 156,8 

- Efficiëntie zeevaart 0 0 + + ++ ++ 

Veiligheid       

- Verkeersveiligheid ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Externe effecten       

- Broeikasgassen + + + + ++ ++ 

- Luchtkwaliteit 0,8 0,6 1,1 0,8 3,0 2,1 

- Geluid + + + + ++ ++ 

Kosten       

- Realisatie (inclusief 

apparaatskosten) 
46,1 46,1 93,7 93,7 123,7 123,7 

- Beheer en onderhoud 7,6 7,6 15,10 15,10 15,07 15,07 

Totaal NCW  13,0   10,9-  10,6-  49,0-  124   20,2  

Baten-kostenverhouding  1,2   0,8   0,9   0,6   1,9   1,1  

IRR 7% 4% 5% 3% 10% 6% 

Tabel �4-14: OEI-tabel van de MKBA VIJM (normaal profiel); (netto) contante waarden in miljoenen 

euro’s per 1 januari 2011 

 

 

 Krap profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie binnenvaart 65,8 42,2 97,1 59,1 259,7 156,8 

- Efficiëntie zeevaart 0 0 + + ++ ++ 

Veiligheid       

- Verkeersveiligheid + + + + + + 

Externe effecten       

- Broeikasgassen + + + + ++ ++ 

- Luchtkwaliteit 0,8 0,6 1,1 0,8 3,0 2,1 

- Geluid + + + + ++ ++ 

Kosten       

- Realisatie (inclusief 

apparaatskosten) 
23,2 23,2 35,0 35,0 63,0 63,0 

- Beheer en onderhoud 5,8 5,8 6,5 6,5 6,5 6,5 

Totaal NCW  37,6   13,7   56,7   18,3   193,3   89,5  

Baten-kostenverhouding  2,3   1,5   2,4   1,4   3,8   2,3  

IRR 12% 9% 12% 8% 17% 13% 

Tabel �4-15: OEI-tabel van de MKBA VIJM (krap profiel); (netto) contante waarden in miljoenen 

euro’s per 1 januari 2011 
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Voor het normaal profiel is de helft van de varianten positief en de andere helft negatief. In het Nul+ 

alternatief in GE scenario en de volledige aflaaddiepte in GE en RC scenario zijn positief, hebben een 

positieve NCW (netto contante waarde). 

Voor het alternatief met een beperkte aflaaddiepte wordt geen positieve netto contante waarde behaald. 

 

Voor het krap profiel zijn alle scenario’s positief. De grootste baten-kostenverhouding is te vinden indien 

volledige aflaaddiepte wordt gerealiseerd (3,8), gevolgd door het nul+ alternatief en beperkte aflaaddiepte 

(2,3 en 2,4). 

 

De baten volgend uit de vermindering van emissies in het externe effect luchtkwaliteit vergroten de baten 

slechts marginaal met netto contante waarden tussen 0,6 en 3,0 mln euro. 

 

De kwalitatief beoordeelde aspecten neigen naar een positievere beoordeling indien een grotere 

aflaaddiepte wordt gerealiseerd. 

 

Er is geen verschil in de baten uit efficiëntie voor het krappe en normale profiel. Dit komt doordat de baten 

niet evenredig toenemen met de vergrote breedte van de gebaggerde vaargeul. Een normaal profiel heeft 

normaal gesproken wel effect op de vaarsnelheid, maar omdat er een snelheidsrestrictie op de vaarweg 

van toepassing is zullen schepen niet sneller van herkomst naar bestemming varen. Omdat er voor een 

normaal profiel wel meer volume baggerspecie dient te worden verplaatst zijn de kosten van het normale 

profiel hoger. Daarmee ook het kosten-baten saldo van de varianten in het normale profiel. 

 

De meest kansrijke alternatieven uit zeef 1 zijn diegene met een krap profiel. Deze alternatieven worden 

verder geanalyseerd en beschreven in zeef 2. 

 

 

4.6  OEI-tabel t.b.v. Zeef 2 (kansrijke alternatieven) 

Ten behoeve van zeef 2 is een verdiepingsslag uitgevoerd om de benodigde variatiecoëfficiënt van <25% 

in de kostenraming te bereiken. Tevens zijn er een aantal aanvullende uitgangspunten gehanteerd die 

invloed hebben op de kostenraming, zoals de aanname dat geen damwanden op het Meppelerdiep 

vervangen hoeven te worden doordat er lokaal afweken wordt van de Richtlijn Vaarwegen 2005. 

 

In onderstaande OEI-tabel worden alle resultaten van de MKBA varianten uit zeef 2 overzichtelijk 

samengevat. Tabel �4-16 vormt de OEI-tabel voor zeef 2 van project VIJM. Hierin staan alle in paragraaf 

4.1 tot en met 4.4 gepresenteerde (gemonetariseerde) aspecten weergegeven. 
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 Krap profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie binnenvaart 65,8 42,2 97,1 59,1 259,7 156,8 

- Efficiëntie zeevaart 0 0 + + ++ ++ 

Veiligheid       

- Verkeersveiligheid + + + + + + 

Externe effecten       

- Broeikasgassen + + + + ++ ++ 

- Luchtkwaliteit 0,8 0,6 1,1 0,8 3,0 2,1 

- Geluid + + + + ++ ++ 

Kosten       

- Realisatie (inclusief 

apparaatskosten) 
25,7 25,7 33,0 33,0 43,8 43,8 

- Beheer en onderhoud 1,1 1,1 2,6 2,6 3,5 3,5 

Totaal NCW  39,8   15,9   62,6   24,2   215,4   111,6  

Baten-kostenverhouding  2,5   1,6   2,8   1,7   5,5   3,4  

IRR 12% 9% 13% 9% 23% 18% 

Tabel �4-16: OEI-tabel van de MKBA VIJM (krap profiel); (netto) contante waarden in miljoenen 

euro’s per 1 januari 2011 
 

Alle onderzochte (krappe) alternatieven hebben een positieve netto contante waarde, dit geeft aan dat de 

maatschappelijke kosten van het project de maatschappelijke baten overstijgen. Ook de baten-

kostenverhouding is dan groter dan 1. De grootste baten-kostenverhouding is te vinden indien volledige 

aflaaddiepte wordt gerealiseerd, gevolgd door de beperkte aflaaddiepte en het nul+ alternatief. Er een 

klein verschil tussen het Nul+ alternatief en de beperkte aflaaddiepte. 

 

De baten volgend uit de vermindering van emissies in het externe effect luchtkwaliteit vergroten de baten 

slechts marginaal met netto contante waarden tussen 0,6 en 3,0 mln euro. De kwalitatief beoordeelde 

aspecten neigen naar een positievere beoordeling indien een grotere aflaaddiepte wordt gerealiseerd. 

 

De fysieke projecteffecten voor het krappe profiel in het zichtjaar 2020 zijn in onderstaande tabellen 

weergegeven. 

 

  Fysieke effecten voor krap profiel in zichtjaar 2020 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie binnenvaart 3.633 2.753 5.162 3.809 13.735 10.096 

Externe effecten       

- Luchtkwaliteit 45 32 63 45 176 126 

Tabel �4-17: Fysieke effecten voor krap profiel in zichtjaar 2020 (waarden x € 1.000) 
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  Fysieke effecten voor krap profiel in zichtjaar 2040 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie binnenvaart 5.365 2.796 8.226 3.999 22.101 10.648 

Externe effecten       

- Luchtkwaliteit 57 41 79 57 221 159 

Tabel �4-18: Fysieke effecten voor krap profiel in zichtjaar 2040 (waarden x € 1.000) 
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5 GEVOELIGHEIDSANALYSE EN BOUWSTENEN 

Binnen de MKBA VIJM zijn verschillende scenario’s doorgerekend die tezamen een gevoeligheidsanalyse 

vormen en inzicht geven in de effecten van de verschillende bouwstenen. Hieronder worden de 

gevoeligheidsanalyses en bouwstenen besproken. Zo wordt een bandbreedte geschetst rond de 

gepresenteerde resultaten en inzicht gegeven in de kosten en baten van bouwstenen. 

 

De onderzochte gevoeligheidsanalyses zijn: 

- Een ander economisch scenario: Strong Europe (SE) 

- Bouwsteen aflaaddiepte (grotere aflaaddiepte in nulalternatief) 

- Oplossing knelpunt Schokkerhaven (twee verschillende oplossingen mogelijk) 

 

 

5.1  SE-scenario 

In de in hoofdstuk 4 gepresenteerde cijfers is gerekend met de macro-economische scenario’s Global 

Economy en Regional Communities. De twee uitersten binnen de WLO-scenario’s. Om de gevoeligheid 

van de KBA voor deze scenario’s weer te geven, is er gekozen ook met een middenscenario te rekenen, 

te weten Strong Europe (SE). Tabel �5-1 toont de ladingstroom voor het SE-scenario. 

 

Vaarwegdeel  Strong Europe 

 2006 – 2009 2020 2040 

Molenrak 4.900.000 5.100.000 5.500.000 

Botterrak 2.600.000 2.800.000 3.000.000 

Schokkerrak 1.800.000 2.000.000 2.600.000 

Ramsdiep 1.800.000 2.000.000 2.600.000 

Zwolsche Diep 1.800.000 2.000.000 2.600.000 

Zwarte Water 1.800.000 2.000.000 2.600.000 

Meppelerdiep 2.000.000 2.200.000 2.700.000 

Tabel �5-1: Ladingstroom voor verschillende vaarwegdelen van VIJM in ton per jaar 

 

De gewaardeerde reizen in dit scenario worden weergegeven in Tabel �5-2. 

 

Alternatieven Strong Europe 

 2020 2040 

Nul+ alternatief 3,2 3,7 

Beperkte aflaaddiepte 4,3 5,4 

Volledige aflaaddiepte 11,5 14,4 

Tabel �5-2: Gewaardeerde extra aflaaddiepte voor zichtjaren in miljoenen euro’s 

 

Tot slot toont Tabel �5-3 de aangepaste OEI-tabel indien uitgegaan wordt van het SE-scenario. 
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 Normaal profiel Krap profiel 

 

Nul+ 

alternati

ef 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

Nul+ 

alternatief 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie 

binnenvaart 
51,0 72,4 192,5 51,0 72,4 192,5 

- Efficiëntie zeevaart 0 0 + + ++ ++ 

Veiligheid       

- Verkeers-veiligheid ++ ++ ++ + + + 

Externe effecten       

- Broeikasgassen + + + + ++ ++ 

- Luchtkwaliteit 0,6 0,9 2,4 0,6 0,9 2,4 

- Geluid + + ++ + + ++ 

Kosten       

- Realisatie (inclusief 

apparaatskosten) 
46,1 93,7 123,7 25,7 33,0 43,8 

- Beheer en 

onderhoud 
7,6 15,1 15,1 1,1 2,6 3,5 

Totaal NCW  2,1-  35,5-  56,1   24,8   37,7   147,6  

Baten-kostenverhouding  1,0   0,7   1,4   1,9   2,1   4,1  

IRR 5,3% 3,5% 7,7% 10,1% 10,8% 19,8 

Tabel �5-3: OEI-tabel uitgaande van het SE-scenario; (netto) contante waarde in miljoenen euro’s 

per 1 januari 2011 

 

Het SE-scenario ligt tussen het RC- en het GE-scenario in, en dat is gereflecteerd in de resultaten. Het Nul 

+ alternatief en een situatie met beperkte aflaaddiepte laten een negatief saldo zien bij een normaal 

profiel, alle overige varianten leveren bij een krap profiel een positief saldo. In het normale profiel laat ook 

de volledige aflaaddiepte een positief saldo zien. 

 

 

5.2  Bouwsteen aflaaddiepte 

In de MKBA, waarvan de resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 4, wordt in het nulalternatief uitgegaan 

van een beperkte kielspeling in het nulalternatief. De kielspeling bepaalt onder andere de aflaaddiepte van 

de schepen. De mogelijke aflaaddiepte is een van de bouwstenen en bepaalt de mate van de baten 

afkomstig uit het efficiënter inzetten van schepen. Efficiënter vanwege de mogelijkheid tot dieper afladen 

ten opzichte van het nulalternatief. Ten opzichte van de aflaaddiepte en kielspeling in het nulalternatief 

(zonder uitvoering van het project) worden de efficiency baten van de projectalternatieven bepaald. 

 

In het nulalternatief is uitgegaan van een theoretische diepte van de vaarweg en daarmee 

samenhangende aflaaddiepte. Het is echter mogelijk dat er toch schepen door de vaarweg VIJM varen die 

dieper afgeladen zijn dan in theorie mogelijk is. Hierdoor zou de gehanteerde aflaaddiepte winst 

verminderen omdat het verschil tussen de nulsituatie en de projectsituatie (gebaggerd) kleiner worden. Om 

inzicht in de verminderde efficiency winst voor de scheepvaart te krijgen voeren we hierop een 

aanvullende analyse uit. De bodemdiepte van de nulsituatie wordt hierin verlaagd waardoor er minder 

winst uit het dieper afladen wordt gegenereerd. De winst voor dieper afladen van schepen wordt kleiner, 
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doordat het verschil tussen de mogelijke aflaaddiepte in de projectsituatie en de referentiesituatie kleiner 

wordt. 

In onderstaande tabel is de aflaaddiepte in meters is weergegeven voor het nulalternatief dat in de KBA 

(hoofdstuk 4) is toegepast evenals de aflaaddiepte welke we als bouwsteen toepassen.  

  

Additionele aflaaddiepte in referentiesituatie (nulalternatief aangepast) 

 Nulalternatief Additionele diepte 

aflaaddiepte in 

nulalternatief 

Toegepaste 

aflaaddiepte 

Molenrak 2,64 + 0,4 m 3,04 

Botterrak 2,64 + 0,4 m 3,04 

Schokkerrak 2,43 + 0,4 m 2,83 

Ramsdiep 2,21 + 0,4 m 2,61 

Ramsgeul 
alleen 

recreatievaart 
n.v.t. n.v.t. 

Zwolsche Diep 2,50 + 0,4 m 2,90 

Zwarte Water 2,46 + 0,4 m 2,86 

Meppelerdiep 1,79 + 0,4 m 2,19 

Tabel �5-4: additionele diepte in nulaternatief 

 

Onderstaande Tabel �5-5, de aangepaste OEI-tabel voor deze bouwsteen geeft de KBA resultaten van de 

bouwsteen waarin de diepte van het nulalternatief wordt aangepast. De overige aannamen en 

uitgangspunten zijn conform de KBA zoals beschreven in (zeef 2), het krappe profiel. 

 

 Krap profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie binnenvaart 25,8 16,7 43,5 26,2 116,9 71,1 

- Efficiëntie zeevaart 0 0 + + ++ ++ 

Veiligheid       

- Verkeersveiligheid + + + + + + 

Externe effecten       

- Broeikasgassen + + + + ++ ++ 

- Luchtkwaliteit 0,8 0,6 1,1 0,8 3,0 2,1 

- Geluid + + + + ++ ++ 

Kosten       

- Realisatie (inclusief 

apparaatskosten) 
25,7 25,7 33,0 33,0 43,8 43,8 

- Beheer en onderhoud 1,1 1,1 2,6 2,6 3,5 3,5 

Totaal NCW  0,2-  9,5-  9,0   8,6-  72,6   25,9  

Baten-kostenverhouding  1,0   0,6   1,3   0,8   2,5   1,5  

IRR 5,5% 3,4% 6,7% 4,1% 12,1% 8,5% 

Tabel �5-5: OEI-tabel; (netto) contante waarde in miljoenen euro's per 1 januari 2011 
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De efficiëntie voor de binnenvaart is door het verruimen van de diepte in de referentiesituatie met 40 cm 

bijna gehalveerd. Deze verandering is veroorzaakt door de verminderde efficiëntie voor ladingdiepte die de 

scheepvaart kan bereiken. Indien er in werkelijkheid schepen doorgang vinden over VIJM met de 

gehanteerde aflaaddiepte, dan vermindert dit de efficiencywinst voor binnenvaart. 

5.3  Oplossing knelpunt Schokkerhaven, onderbreken strekdam 

Een van de bouwstenen voor VIJM is het onderbreken van de strekdam nabij de Schokkerhaven. In deze 

paragraaf wordt deze bouwsteen geanalyseerd. Het gaat dan om het doorbreken van de strekdam zoals 

aangegeven in onderstaand figuur, optie 2 (2. Strekdam). 

 

1. Havenmond

2. Strekdam

3: Ramsgeul

1. Havenmond

2. Strekdam

3: Ramsgeul

 

Figuur 5.1: Mogelijke varianten voor reistijdvermindering Schokkerhaven 

 

Het doorbreken van de schokdam heeft voor de scheepvaart een positief effect voor de reistijd over het 

traject. De reistijdwinst voor schepen per passage is 14 minuten. 

 

Alternatief Reistijd (min) Reistijdwinst tov huidige situatie (min) 

0.Huidige situatie 24 0 

1.Doorbreken golfbreker bij S-bocht 12 12 

2.Doorbreken leidam voorbij S-bocht 10 14 

3.Ramsgeul 8 16 

Tabel �5-6: Reistijd en reistijdwinst t.o.v. huidige situatie
16

 

 

Onderstaande Tabel �5-7, is de aangepaste OEI-tabel voor deze bouwsteen. De tabel is aangevuld met het 

effect reistijd omdat er een vermindering van de reistijd plaatsvindt. Ook zijn er extra kosten voor het 

doorbreken van de dam 2,7 mln, daardoor zijn de realisatiekosten gewijzigd. De overige aannamen en 

uitgangspunten zijn conform de KBA zoals beschreven in hoofdstuk 4 (zeef 2), het krappe profiel. 

                                            
16

 Memo Reistijdwinst alternatieven Schokkerhaven, DHV. Kenmerk: LW-AF20113139 
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 Krap profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Bereikbaarheid       

- Efficiëntie binnenvaart 65,8 42,2 97,1 59,1 259,7 156,8 

- Efficiëntie zeevaart 0 0 + + ++ ++ 

- Reistijd 1,6 1,1 1,6 1,1 1,6 1,1 

Veiligheid       

- Verkeersveiligheid + + + + + + 

Externe effecten       

- Broeikasgassen + + + + ++ ++ 

- Luchtkwaliteit 0,8 0,6 1,1 0,8 3,0 2,1 

- Geluid + + + + ++ ++ 

Kosten       

- Realisatie (inclusief 

apparaatskosten) 
27,4 27,4 35,8 35,8 46,2 46,2 

- Beheer en onderhoud 1,1 1,1 2,6 2,6 3,5 3,5 

Totaal NCW  39,7   15,4   61,4   22,6   214,6   110,3  

Baten-kostenverhouding  2,4   1,5   2,6   1,6   5,3   3,2  

IRR 11,5% 8,4% 12,2% 8,7 22,0% 17,0% 

Tabel �5-7: OEI-tabel; (netto) contante waarden in miljoenen euro's per 1 januari 2011 

 

In Tabel �5-8 worden de KBA resultaten met en zonder aanpassing van de strekdam met elkaar 

vergeleken. 

 

Onderbreken strekdam Krap profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Totaal NCW  39,7   15,4   61,4   22,6   214,6   110,3  

Baten-kostenverhouding  2,4   1,5   2,6   1,6   5,3   3,2  

Niet onderbreken strekdam Krap profiel 

Totaal NCW  39,8   16,0   62,6   24,3   215,4   111,6  

Baten-kostenverhouding  2,5   1,6   2,8   1,7   5,6   3,4  

Tabel �5-8: Resultaten van de MKBA VIJM (met en zonder onderbreking van de strekdam); (netto) 

contante waarden in miljoenen euro's per 1 januari 2011 

 

Hieruit volgt dat de kosten-baten verhouding voor het onderbreken van de strekdam nabij Schokkerhaven 

positief is. De realisatiekosten voor het onderbreken van de strekdam zijn echter hoger dan de baten 

afkomstig uit de vermindering van de reistijd. De netto contante waarde van de situatie waarin de dam niet 

wordt onderbroken (en er dus geen extra investering benodigd is) heeft een hogere netto contante waarde 

zoals is af te lezen in bovenstaande tabel. 
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5.4  Oplossing knelpunt Schokkerhaven, Ramsgeul  

Een tweede oplossing voor het knelpunt bij Schokkerhaven, en een van de bouwstenen voor VIJM, is het 

toepassen van de Ramsgeul. Het gaat dan om de optie 3 uit het figuur 5.1. In deze paragraaf wordt deze 

bouwsteen geanalyseerd. 
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De meerkosten voor aanleg Ramsgeul zijn:  

In mln € incl. BTW, prijspeil 2011 Via Ramsgeul 

 Nul+ 

alternatief 

Beperkte 

aflaadd. 

Volledige 

aflaadd. 

(Extra) Kosten realisatie (t.o.v. 

Ramsdiep)  
n.v.t. 13,9 12,6 

Kosten beheer en onderhoud (jaarlijks) Geen extra kosten B&O 

 

De reistijdvermindering van de scheepvaart is 16 minuten. 

 

Onderstaande Tabel �5-9, is de aangepaste OEI-tabel voor deze bouwsteen. De tabel is aangevuld met het 

effect reistijd omdat er een vermindering van de reistijd plaatsvindt. Ook zijn er extra kosten voor het 

gebruikmaken van de Ramsgeul, daardoor zijn de realisatiekosten gewijzigd. De overige aannamen en 

uitgangspunten zijn conform de KBA zoals beschreven in hoofdstuk 4 (zeef 2), het krappe profiel. Het 

nulplus alternatief maakt geen onderdeel uit van deze bouwsteen omdat de Ramsgeul momenteel geen 

onderdeel van de vaarweg uitmaakt. Het is in onderstaande OEI tabel dan ook niet als alternatief 

opgenomen. 

 

 Krap profiel 

 
Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC 

Bereikbaarheid     

- Efficiëntie binnenvaart 97,1 59,1 259,7 156,8 

- Efficiëntie zeevaart + + ++ ++ 

- Reistijd 1,8 1,3 1,8 1,3 

Veiligheid     

- Verkeersveiligheid + + + + 

Externe effecten     

- Broeikasgassen + + ++ ++ 

- Luchtkwaliteit 1,1 0,8 3,0 2,1 

- Geluid + + ++ ++ 

Kosten     

- Realisatie 45,2 45,2 54,8 54,8 

- Beheer en onderhoud 2,6 2,6 3,5 3,5 

Totaal NCW  52,2   13,4   206,2   101,9  

Baten-kostenverhouding  2,1   1,3   4,5   2,7  

IRR 10,3% 7,1% 18,7% 14,1% 

Tabel �5-9: OEI-tabel; (netto) contante waarden in miljoenen euro's per 1 januari 2011 

 

In Tabel �5-10 worden de KBA resultaten van de optie varen door de Ramsgeul vergeleken met het varen 

door het Ramsdiep.  
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Via Ramsgeul Krap profiel 

 
Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC 

Totaal NCW  52,2   13,4   206,2   101,9  

Baten-kostenverhouding  2,1   1,3   4,5   2,7  

Via Ramsdiep  

Totaal NCW  62,6   24,3   215,4   111,6  

Baten-kostenverhouding  2,8   1,7   5,6   3,4  

Tabel �5-10: Resultaten van de MKBA VIJM (via Ramsgeul en Ramsdiep); (netto) contante waarden 

in miljoenen euro's per 1 januari 2011 

 

Hieruit volgt dat de kosten-baten verhouding voor gebruikmaken van de Ramsgeul minder gunstig uitvalt. 

De realisatiekosten van het aanleggen van de Ramsgeul als vaarweg wegen niet op tegen de baten 

afkomstig uit de vermindering van de reistijd. 
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6 CONCLUSIES 

Conclusies zeef 1 

De tabellen hieronder tonen een overzicht van de resultaten van de MKBA (voor een normaal en een krap 

profiel) voor de verschillende varianten in zeef 1 en 2. De MKBA is doorgerekend voor het Global 

Economy (GE)- en het Regional Communities (RC)-scenario. Beide zijn economische scenario’s die 

aangeven hoe de economie zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. 

 

Zeef 1 Normaal profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Totaal NCW  13,0   10,9-  10,6-  49,0-  124   20,2  

Baten-kostenverhouding  1,2   0,8   0,9   0,6   1,9   1,1  

Zeef 1 Krap profiel 

Totaal NCW  37,6   13,7   56,7   18,3   193,3   89,5  

Baten-kostenverhouding  2,3   1,5   2,4   1,4   3,8   2,3  

Tabel �6-1: Resultaten van de MKBA VIJM (normaal en krap profiel); (netto) contante waarden in 

miljoenen euro's per 1 januari 2011 

 

Voor het normaal profiel zijn de resultaten verschillend. In de situatie waarin een volledige aflaaddiepte 

wordt gerealiseerd zijn zowel het GE als het RC positief. Er wordt dan een baten-kostenverhouding van 

1,9 en 1,1 gehaald.  

Voor het alternatief met een beperkte aflaaddiepte wordt geen positieve netto contante waarde behaald in 

het normale profiel, wel in het krappe profiel. Voor het nul+ alternatief wordt in het GE scenario een 

positieve netto contante waarde behaald, in het RC scenario voor het normale profiel een negatieve 

waarde. Voor het krap profiel zijn alle scenario’s dan ook positief. De grootste baten-kostenverhouding 

wordt bereikt indien volledige aflaaddiepte wordt gerealiseerd (3,8), gevolgd door het nul+ alternatief en 

beperkte aflaaddiepte (2,3). 

 

De meest kansrijke alternatieven en de alternatieven met de hoogste netto contante waarde zijn de 

alternatieven met het krappe normale profiel. Dit komt doordat de baten niet evenredig toenemen met de 

vergrote breedte van de gebaggerde vaargeul. De meest kansrijke alternatieven uit zeef 1 zijn diegene 

met een krap profiel. Deze zijn verder geanalyseerd in zeef 2. 

 

Conclusies zeef 2 

 

Zeef 2 Krap profiel 

 
Nul+ alternatief Beperkte 

aflaaddiepte 

Volledige 

aflaaddiepte 

 GE RC GE RC GE RC 

Totaal NCW  39,8   15,9   62,6   24,2   215,4   111,6  

Baten-kostenverhouding  2,5   1,6   2,8   1,7   5,5   3,4  

Tabel �6-2: Resultaten van de MKBA VIJM (krap profiel); (netto) contante waarden in miljoenen 

euro's per 1 januari 2011 
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De Maatschappelijke Kosten Baten Analyse toont aan dat investeren in een krap profiel met volledige 

aflaaddiepte de meest gunstige netto contante waarde oplevert en daarmee de meeste maatschappelijke 

waarde. Gevolgd door het investeren in een beperkte aflaaddiepte en/of een nul+ profiel. Bij deze 

bijzonder grote positieve netto contante waarde en bijbehorende baten-kosten verhouding (5,6) moeten 

een drietal kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste zijn de verwachte baten uit efficiencyvoordeel 

zuiver theoretisch bepaald waarbij is uitgegaan van het niet kunnen faciliteren van volledig afgeladen Va 

schepen in het nulalternatief. De praktijksituatie zou anders kunnen zijn, deze Va schepen zouden dieper 

beladen kunnen zijn dan aangenomen en toegestaan zoals in de gevoeligheidsanalyse is onderzocht. Ten 

tweede zijn deze hoge baten veroorzaakt door een voor de ladingstromen erg gunstig GE-scenario. Ten 

derde, er is geen direct onderscheid gemaakt tussen het aandeel containervervoer en bulkvervoer, het is 

namelijk aannemelijk dat containerschepen niet de maximale toelaatbare diepgang halen bij de varianten 

volledige aflaaddiepte. De winst in reductie van aantal reizen is hierdoor mogelijk, voor het aandeel 

containervervoer, kleiner. 

  

De kwalitatief beoordeelde aspecten veiligheid, broeikaseffecten en geluid, neigen naar een positievere 

beoordeling indien een grotere aflaaddiepte wordt gerealiseerd. Het gemonetariseerde effecten van de 

vermindering van emissies levert een positieve, maar slechts geringe bijdrage aan de totale baten. 

 

Er is tevens een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de MKBA, waaruit de volgende conclusies 

getrokken worden: 

- Het Strong Europe (SE)-scenario ligt tussen het RC- en het GE-scenario in, en dat is gereflecteerd 

in de resultaten. Het Nul + alternatief en een situatie met beperkte aflaaddiepte laten een negatief 

saldo zien bij een normaal profiel, terwijl alle varianten bij een krap profiel een positief saldo 

opleveren.  

- Indien er momenteel schepen varen die dieper beladen zijn dan aangenomen ontstaat er een 

gematigder beeld van de baten voorvloeiend uit efficiëntie voordelen. De baten-kostenverhouding is 

in dat geval maximaal 2,5 met een netto contante waarde van € 72,6 miljoen. 

- Oplossen knelpunt Schokkerhaven (beide opties) via de Schokkerhavendam en in het bijzonder de 

Ramsgeul kent een grotere investering dan de voortvloeiende baten uit vermindering van de reistijd 

voor de binnenvaart. 
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 BIJLAGE A – AFKORTINGENLIJST  

Afkorting Betekenis 

BLD Baten-lastendienst 

BPR 
Binnenvaartpolitiereglement (uitgegaan van 9

e
 

besluit) 

BTW Belasting toegevoegde waarde 

CEMT Conférence Européenne des Ministres de Transport 

CPB Centraal Planbureau 

DVS Dienst Verkeer en Scheepvaart 

GE Global Economy 

MKBA Maatschappelijke kosten-batenanalyse 

OEI Overzicht Effecten Infrastructuur 

RC Regional Communities 

RWS Rijkswaterstaat 

SE Strong Europe 

VAL Vaarweg Amsterdam – Lemmer  

VIJM Vaarweg IJsselmeer – Meppel  

WLO Welvaart en Leefomgeving 

Tabel A-1: Afkortingenlijst
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 BIJLAGE B – DOCUMENTENLIJST 

CE, Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen, 2008 

 

CE, De prijs van een reis, 2004 

 

CPB, De BTW in kosten-batenanalyses, 2011 

 

DHV, Notitie Reikwijdte en Detailniveau Vaarweg IJsselmeer – Meppel, 2011 

 

DHV, Ontwikkelingsvisie Havens IJsseldelta Kampen, 2009 

 

DHV, Probleemdefinitie Corridor Vaarweg IJsselmeer- Meppel, 2010 

 

DVS, Praktische werkinstructie ten behoeve van het werken met consistente prijzen bij MKBA’s, 2011 

 

Ecorys, Havenvisie Zwolle Kampen Netwerkstad, 2011 

 

Ecorys, Netwerkanalyse Binnenhavens Oost-Nederland, 2008 

 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Kader OEI bij MIRT-verkenningen, 2010 

 

NEA, Kostenkengetallen binnenvaart, 2008 

 

OEI-leidraad: Evaluatie van Infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse Deel I: 

Hoofdrapport  

 

OEI-leidraad: Evaluatie van Infrastructuurprojecten; leidraad voor kosten-batenanalyse Deel II: Capita 

Selecta  
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 BIJLAGE C – LADINGSTROMEN 
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