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 Inleiding 

 Achtergrond 

De A67 ligt in tussen Eindhoven en Venlo. De weg is een schakel tussen de A2, A50, A58 en 

A67 in het westen en de A67, A73 en A74 in het oosten. De A67 is daarmee belangrijk als 

oost-westverbinding. In de directe omgeving liggen geen andere snelwegen die een alterna-

tieve oost-westverbinding mogelijk maken. Ten noorden van de A67 vormt de N270 een pa-

rallelle route die door enkele kernen voert. De A67 is daarmee een belangrijke (inter)natio-

nale schakel tussen de havens in Antwerpen en Rotterdam en het Ruhrgebied. Daarnaast is 

de A67 de verbindingsweg tussen de (de werkgelegenheid in) Eindhoven en Venlo en de 

(woon)kernen in de omgeving en derhalve een belangrijke lokale (vooral in de omgeving van 

Eindhoven) en regionale verbinding. Daarom is de A67 onderdeel van het programma 

SmartwayZ.NL (voorheen programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland). 

Congestie, vrachtverkeer en verkeersveiligheid 

De verkeersintensiteit is het hoogst bij Eindhoven en Venlo. Er is al een behoorlijke filedruk 

maar naar verwachting neemt deze verder toe met de groei van werkgelegenheid in de om-

geving (Brainport Eindhoven en Greenport Venlo) en in de Rotterdamse en Antwerpse ha-

vens. Op dit moment zijn er doorstromingsproblemen met name tijd ens de spits en tussen 

Eindhoven en Geldrop en vice versa staan dagelijks files.  Waarbij het goed is om op te mer-

ken dat verkeer dat bij de aansluiting Geldrop de A67 op komt erbij Leenderheide weer af 

gaat en in de omgekeerde richting geldt hetzelfde. De files leiden tot zogenaamde ‘voertuig-

verliesuren’. Op basis van verkeersmodellen kan worden geconcludeerd dat zonder ingrij-

pen de reistijden tot 2030 zullen toenemen.  

Omdat het een internationale verbindingsweg is, is een belangrijk kenmerk van de A67 de 

grote hoeveelheid doorgaand zwaar vrachtverkeer (met een buitenlands kenteken). De A67 

staat niet verrassend in de nationale top 3 wat betreft het aandeel van vrachtverkeer: 25 tot 

40 procent van de voertuigen op de A67 is vrachtwagen. Dat grote aandeel is van invloed op 

zowel congestie als verkeersveiligheid. Veel vrachtwagens betekent ook relatief veel vracht-

wagens met pech op in het geval van de A67 smalle vluchtroken waardoor rijstroken worden 

gesloten om ongevallen te voorkomen maar de congestie wel toeneemt. 

Verder is geconstateerd dat de relatief korte in-en uitvoegstroken en de bocht in de A67 bij 

Geldrop nadelig zijn voor de verkeersveiligheid. In de richting van Eindhoven is er een con-

centratie van ongevallen bij de aansluiting  Geldrop. 
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 Doelstelling en kaders 

In de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) zijn drie clusters van maatregelen beschreven 

en is het beoordelingskader voor het MER opgenomen. De doelstelling is volgens de NRD als 

volgt: het project A67 Leenderheide – Zaarderheiken moet – in vergelijking met de referen-

tiesituatie – resulteren in een substantiële afname van de verlieskosten als gevolg van files. 

Het project richt zich op zowel het terugdringen van de structurele oorzaken van vertragin-

gen als op door ongevallen en incidenten veroorzaakte congestie. Hierbij wordt bijzondere 

aandacht besteed aan het doorgaand vrachtverkeer, met als doelen een betere en veiliger 

doorstroming en een beter samengaan van het gebruik van de A67 door vracht verkeer en 

personenverkeer. 

Kader: Smart Mobility 

De opgave voor de A67 is dat nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan slimme maatregelen 

(‘smart mobility’) om de problematiek op te lossen. Het volgende kader is meegegeven:  

 Maatregelen ‘smart’ waar het kan, capaciteitsuitbreiding waar het niet anders kan; 

 Rekening houden met het door rijk en regio gereserveerde budget van ruim € 200 mil-

joen; 

 Aansluiten bij de doelstellingen van SmartwayZ.NL zijnde innovaties stimuleren, door-

stroming verbeteren en goede procesvoering; 

 De uiteindelijke voorkeursoplossing moet voldoen aan wet- en regelgeving en passen 

binnen het beleid van IenW.  

Beoordeling alternatieven 

Na de analytische fase van de MIRT-verkenning zijn er drie kansrijke alternatieven naar vo-

ren gebracht. Deze zijn gebaseerd op de drie ‘clusters van maatregelen’ uit de NRD. In de 

hierop volgende beoordelingsfase zijn deze alternatieven onderzocht op doelbereik, effec-

ten en kosten. Een MKBA maakt onderdeel uit van de beoordeling van de alternatieven. Een 

MKBA heeft als doel het maatschappelijk rendement van de alternatieven te onderzoeken.  

De alternatieven zijn op basis van het bovenstaand kader samengesteld en onderscheidend 

van elkaar gemaakt. Er drie verschillende pakketten samengesteld: een pakket met Smart 

Mobility maatregelen (denk aan adaptieve maximumsnelheid), een pakket met aanpassin-

gen aan de infrastructuur (denk aan verbeterde bebording) en een pakket gericht op capaci-

teitsuitbreiding (denk aan wegverbreding).De alternatieven zijn samengesteld door selectie 

uit de pakketten te combineren. 

f i gu u r  1 - 1  de  l i gg i n g  v an  de  A 6 7  e n  k n o o pp u n t  ( m e t  de  A 2 )  L e e n de r h e i de  ( b i j  E in dh o ve n  e n  G e l -

dr o p)  e n  k n o o p pu n t  ( m e t  de  A 7 3 )   Z aar d e r h e ik e n  ( b i j  V e n lo )  
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Elk alternatief bevat maatregelen uit ieder pakket maar per alternatief ligt de nadruk op een 

van de pakketten. Bij alternatief 1 wordt beoogd de doelen te reali seren zonder fysieke uit-

breiding van de A67. Het doelbereik van is daarmee afhankelijk van de effecten van de 

Smart Mobility. Bij de alternatieven 2 en 3 levert Smart Mobility wel een bijdrage aan het 

bereiken van de doelen maar wordt er ook sterk ingezet op infrastructuur en wegverbreding 

(zeker bij 3). Bij alle alternatieven horen tevens maatregelen ten behoeve van het vrachtver-

keer. Samengevat zijn de te onderzoeken alternatieven of samengestelde clusters: 

 Alternatief 1: Fors inzetten op Smart Mobility om de vraag te verminderen met lichte 

aanpassingen infrastructuur en geen capaciteitsuitbreiding;  

 Alternatief 2: beperkte wegverbreding door toevoegen lang weefvak (beide richtin-

gen) tussen Leenderheide en Geldrop met aanvullende Smart Mobilitymaatregelen en 

beperkte aanpassingen infrastructuur;  

 Alternatief 3: Wegverbreding naar 2x3 stroken tussen Leenderheide en Asten, aan-

passingen aan de infrastructuur en met aanvullende Smart Mobilitymaatregelen.  

Overigens wordt in de NRD aangegeven dat het niet is uitgesloten dat het uiteindelijke voor-

keursalternatief bestaat uit maatregelen uit verschillende clusters.  Zoals de Aanpassing 

Zaarderheiken, de Aansluiting Geldrop en de vorm waarin de bebording en pechhavens uit-

pakken per alternatief.  
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 Uitwerking van de MKBA 

 Opzet van het onderzoek 

Doel van het gehele onderzoek is het kunnen bepalen van een voorkeursalternatief. De 

MKBA levert hierin een bijdrage door inzicht te geven in de omvang  en waarde van de effec-

ten van de overgebleven alternatieven in vergelijking met het nulalternatief. Voor de uitwer-

king van de MKBA is gebruik gemaakt van het kader MKBA bij MIRT verkenningen.  

De MKBA wordt in een aantal stappen uitgevoerd, te weten:  

 De probleemanalyse 

 Beschrijving van nulalternatief en projectalternatieven   

 Bepalen van relevante effecten  

 Kwantificering en waardering van effecten  

 Overzicht van kosten en baten  

 Gevoeligheidsanalyse 

 Probleemanalyse 

De doorstroming en verkeersveiligheid op de A67 tussen knooppunten Leenderheide en 

Zaarderheiken laat te wensen over. Dit wordt veroorzaakt door een te hoge intensiteit/capa-

citeit verhouding, een hoog aandeel (internationaal) vrachtverkeer, smalle en korte toe - en 

afritten en een gebrek aan parkeerplaatsen voor vrachtverkeer.  

Als er geen maatregelen worden getroffen dan neemt de intensiteit (autonoom) alleen maar 

toe. Verwacht wordt dat het totale voertuigkilometrage op het hoofdwegennet in het analy-

segebied neemt met 22% toeneemt (23% autoverkeer en 18% vrachtverkeer) en in het pro-

jectgebied met 20%. Bij de hoge economische scenario ’s neemt vooral het vrachtverkeer 

verder toe. 

Samengevat is voor het gebruik en de problematiek van de A67 geconstateerd dat: 

• De A67 vervult een belangrijke functie voor doorgaand (vracht)verkeer en is daarnaast belangrijk 
voor de bereikbaarheid van de zuidrand van Eindhoven; de verkeersintensiteiten zijn het grootst aan 
de beide uiteinden van het traject;  
• Een groot deel van het vrachtverkeer op de A67 heeft een buiten lands kenteken;  
• Op de noordelijke rijbaan (verkeer in westelijke richting) is een knelpunt aanwezig ter hoogte van de 
aansluiting Geldrop; de combinatie van veel doorgaand vrachtverkeer op de hoofdrijbaan, veel invoe-
gend verkeer en een onoverzichtelijke en visueel smalle aansluiting leidt hier op nagenoeg elke werk-
dag tot het ontstaan van files. Op dit punt gebeuren ook veel ongevallen;  
• Files die ontstaan bij de aansluiting Geldrop op de rijbaan richting Leenderheide slaan terug in oos-
telijke richting; 
• De overige wegvakken van de A67 vertonen geen structurele, regelmatig terugkerende files en heb-
ben I/C-waarden die (ook in 2030 hoog) grotendeels lager liggen dan 0,8;  
• In de avondspits is de toerit vanaf Leenderheide naar de A67 een knelpunt. Ook hier gaat het om 
een grote hoeveelheid verkeer dat moet invoegen op de hoofdrijbaan met veel vrachtverkeer;  
• De A67 heeft een niet consistente breedte van middenberm en vluchtstroken. Ook is een aantal toe - 
en afritten korter dan ze volgens de vigerende richtl ijn zouden moeten zijn (als ze nieuw zouden wor-
den aangelegd). Dit levert echter geen structurele knelpunten op. Er wordt aandacht gevraagd voor 
de lage bebording op een deel van het traject;  
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• De doorstroming op zuidbaan van de A67 (richting oost) tussen de aansluiting Sevenum (Venlo-
West) en Zaarderheiken kan worden belemmerd als gevolg van terugslag van files die ontstaan op de 
parallelbaan van de A73 in het knooppunt Zaarderheiken (in zuidelijke richting).  
• Het parkeren van vrachtwagens op en bij de verzorgingsplaatsen langs de A67 leidt tot overlast en 
gevaarlijke situaties. Vooral in de weekenden en op Duitse feestdagen worden de verzorgingsplaatsen 
(oneigenlijk) gebruikt door vrachtwagens om te overnachten of de zondag te overbruggen.  

 

De probleemanalyse staat beschreven in de ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’1  

 De MKBA op hoofdlijnen 

De MKBA geeft inzicht in het maatschappelijk rendement van de alternatieven. Dat rende-

ment wordt bepaald door de maatschappelijke kosten en baten van een projectalter natief 

met elkaar te vergelijken. Die kosten en baten vormen op hun beurt het verschil in ontwik-

keling tussen de situatie waarin een projectalternatief wordt uitgevoerd versus een situatie 

waarin dat niet gebeurt, de zogenaamde autonome ontwikkeling of nul alternatief. 

2.3.1 Het nulalternatief 

Het nulalternatief is geen situatie waarin niets gebeurt. Integendeel, het nulalternatief 

toont de ontwikkeling van met name de economie, de bevolking en het verkeer volgens een 

tweetal toekomstverwachtingen (hoog en laag groeiscenario) en de gevolgen van die ont-

wikkelingen voor de A67, andere wegen en voor de leefomgeving. In het nulalternatief of-

wel de referentiesituatie zijn ook alle relevante projecten meegenomen die gevolgen heb-

ben voor het gebruik van de A67 en waartoe reeds besloten is. Zo wordt er in ieder geval re-

kening gehouden met: 

 Het ontwerp Inpassingsplan N279;  

 Het ontwerp tracébesluit A58 Eindhoven – Tilburg; 

 Het geluidscherm Lierop, d.d. besluit 4 juli 2013; 

 De plannen voor woningbouw die in structuurvisies zijn gepresenteerd; 

 Het meest actuele milieubeleid.  

Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van Smart Mobility die het project 

raken maar hieraan niet direct verbonden zijn. Bij aanvang van de werkzaamheden is nage-

gaan of deze aanleiding gaven om de autonome situatie in het NRM aan te passen. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn indien blijkt dat door een toename van (deels) autonoom rij-

dende voertuigen de wegcapaciteit hoger wordt dan tot op heden aangenomen . Maar het 

kan dan ook dichter bij huis gaan om maatregelen die weliswaar worden genoemd als het 

om de A67 gaat, maar niet vanuit het project worden gefinancierd, zich niet tot het plange-

bied beperken en waarschijnlijk ook zonder het project A67 zouden worden gerealiseerd. 

Dat geldt in dit geval met name voor de maatregel ‘terugdringen vrachtverkeer’. Er is 

daarom gekozen om (van de vier voorgestelde hoofdmaatregelen op het gebied van Smart 

 

1  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: MIRT Verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken, 

Notitie reikwijdte en detailniveau, december 2017  
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Mobility) deze niet in de alternatieven op te nemen maar te beschouwen als een autonome 

ontwikkeling. 

2.3.2 Projectalternatieven en smart mobility 

Tegenover het nulalternatief worden drie projectalternatieven geplaatst waarvoor maatre-

gelenpakketten zijn bedacht. Zoals gezegd zijn die maatregelenpakketten of gericht op capa-

citeitsuitbreiding, of verbeteren van de infrastructuur of slimme non-infra-maatregelen. Er 

is een heel menu aan maatregelen voorradig. We introduceren deze hier maar we komen in 

het volgende hoofdstuk nog terug op de operationalisatie van de maatregelen, dat wil zeg-

gen hoe de maatregelen worden vertaald naar het verkeersmodel. Enkele van de maatrege-

len zijn trouwens geschaard onder autonome ontwikkelingen maar gaan dus wel hun vruch-

ten afwerpen in het plangebied. Naast alle maatregelen geldt dat er sowieso sprake is van 

de aanleg van hybride communicatie-infrastructuur (wifi-p bakens), het hybride uitrusten 

van de iVRI’s  en het aanpassen van de verkeerscentrale.  

Verminderen (spits)vraag personenverkeer 

 Werkgeversaanpak voor omgeving Eindhoven en OV+fiets stimuleren; 

 MaaS: mobiliteitsdienst voor mensen die in (omgeving van) Eindhoven werken  

 Verbeteren/aanleggen (snel)fietsroute Eersel -Geldrop2 

Verminderen (spits)vraag vrachtverkeer 

 Smart Logistics: just in time verbinding tussen aan en afgevoerde containers via water 

en spoor met vervoer over de weg3 

Makkelijker en veiliger invoegen 

 Optimaliseren van de iVRI bij de aansluitingen op de A67  

 Bijbehorende ITS applicatie ontwikkelen  

 Tijdelijke wegkantsystemen plaatsen om weggebruikers te informeren  

 Pilot in-car snelheidsadviezen koppelen aan CACC  

Handhaving rijgedrag, parkeren, staat van voertuigen  

 Camera’s voor volgafstanden, in car communicatie (‘niet kleven’) met individuele 

weggebruiker over volgafstand  

 Idem maar dan met informatiepanelen (‘u kleeft’) 

 Bandenspanningmeetpunten in het wegdek  

 

2  Is een autonome ontwikkeling 

3  Is een autonome ontwikkeling 
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Betere informatievoorziening (parkeren, snelheid) 

 Informatiediensten uit het project Beter Benutten Talking Traffic. Het betreft informa-

tie over maximumsnelheid, inhaalverbod et cetera en waarschuwingen voor gevaar-

lijke situaties verderop4 

 Slotmanagement: Project Talking Trucks Venlo5 

 Truck parking op verzorgingsplaatsen optimaliseren: sensoren bezettingsgraad, open 

source data beschikbaar stellen, dynamische bebording  

Adaptieve maximumsnelheid 

 Meetsysteem en algoritmes voor de maatregel Dynamax.  

 Slimme camera’s plaatsen (die gelden dus voor ter ondersteuning van meerdere 

maatregelen) 

Faciliteren beter rijgedrag weggebruikers 

 Truck platooning: wegkantsystemen met communicatietechnologie6 

o Verlengen invoegstroken is hier wel een onderdeel van;  

Adaptief inhaalverbod vrachtwagens 

 Meetsysteem en algoritmes voor de maatregel dynamisch inhaalverbod  

 Slimme camera’s plaatsen (die gelden dus voor ter ondersteuning van meerdere 

maatregelen) 

De alternatieven 

In alternatief 1 zijn geen grote infrastructurele maatregelen ten behoeve v an of capaciteits-

uitbreiding opgenomen. Het is dus het zogenaamde niet-infra alternatief. In plaats daarvan 

wordt geprobeerd om met slimme maatregelen de spitsvraag structureel te beperken door 

een werkgeversaanpak en verbetering van fiets en OV bereikbaarheid tussen Geldrop en 

Leenderheide, worden maatregelen getroffen om de doorstroming te bevorderen zoals een 

adaptieve maximumsnelheid en verbeterde in-car informatie voorziening.  

Wel zijn er wat infrastructurele verbeteringen voorzien. Er worden extra vluchthavens ge-

plaatst over het volledige traject. Hiermee wordt voorkomen dat bij pech van vrachtwagens 

de meest rechtse rijbaan moet worden afgesloten. Over het gehele traject worden  in- en uit-

voegstroken beperkt verlengd om het in- en uitvoegen eenvoudiger te maken en de capaci-

teit van de weg hiermee te vergroten. 

 

4  Is een autonome ontwikkeling 

5  Is een autonome ontwikkeling 

6  Is een autonome ontwikkeling 
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f i gu u r  2 - 1  sc h e m a t isc h e  w e e r g a ve  va n  a l t e r n at ie f  1  

 

In alternatief 2 wordt vooral ingezet op wegverbreding door het aanleggen van een weefvak 

tussen Leenderheide – Geldrop en vice versa aangevuld met smart mobility maatregelen. De 

slimme maatregelen richten zich op de verkeersveiligheid, een betere afwikkeling bij de aan-

sluitingen tussen Leenderheide en Asten en vice versa en het beperken van de spit svraag 

tussen Geldrop en Leenderheide in beide richtingen.  

Het weefvak zorgt ervoor dat verkeer dat bij Leenderheide invoegt en bij Geldrop uitvoegt, 

en de andere kant op niet meer op de hoofdrijbaan komt. Dit beperkt het aantal rijbaanwis-

selingen wat de doorstroming bevorderd. Omdat te lange weefvakken minder veilig zijn, 

wordt het overige deel van het traject voorzien van een parallelbaan. Om voldoende capaci-

teit te bieden wordt de parallelbaan vanaf Leenderheide dubbel uitgevoerd. Vanwege het 

Natura 2000-gebied dat aan de zuidzijde direct aan de A67 grenst, vindt alle verbreding op 

dit traject tussen Leenderheide en Geldrop aan de noordzijde plaats. De vluchtstroken wor-

den daarnaast verbreed waardoor geen extra vluchthavens nodig zijn tussen Geldrop en 

Leenderheide. 

f i gu u r  2 - 2  sc h e m a t isc h e  w e e r g a ve  va n  a l t e r n at ie f  2  

 

In het derde alternatief wordt gekozen voor uitbreiding van de capaciteit (wegverbreding 

naar 2x3 rijstroken Leenderheide – Asten en vice versa) als het belangrijkste maatregelen-
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pakket om de knelpunten op te lossen. Naast de verbreding op de A67 wordt er ook een ex-

tra rijstrook op de rangeerbaan van de A73 in zuidelijke richting vanuit knooppunt Zaarder-

heiken toegevoegd. Dit is een van de bouwstenen die ook kan ook worden gekoppeld aan 

alternatief 1 of 2.  

Ook hier geld dat vanwege het aangrenzende Natura 2000-gebied en het rechttrekken van 

de A67 bij Geldrop wordt tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Geldrop de weg in 

noordelijke richting verbreed. Tussen Geldrop en Asten moet de verbreding soms in noorde-

lijke en soms in zuidelijke richting worden gerealiseerd. Ter plaatse van de aansluiting Some-

ren kruist de weg de Zuid-Willemsvaart. Door de uitbreiding naar 2x3 rijstroken moet het 

kunstwerk over de vaart aangepast worden. Bij de aansluiting Someren wordt de snelweg 

naar het noorden verplaatst, waardoor het mogelijk is om de rijbaan in de richting van Eind-

hoven op een nieuw kunstwerk te leggen. De zuidelijke aansluiting blijft op de huidige  loca-

tie liggen. Tussen Leenderheide en Asten en vice versa worden in dit alternatief samen met 

de wegverbreding de vluchtstroken verbreed. Aanvullende vluchthavens zijn daarmee alleen 

nog voorzien tussen Asten en Zaarderheiken.  

Ook in dit alternatief is ruimte voor enkele slimme maatregelen. Bijvoorbeeld gericht op 

verkeersveiligheid en de aansluitingen tussen Leenderheide en Asten en vice versa. Van-

wege de wegverbreding is er voor gekozen de spitsvraag niet te beperken. De meeste 

(spits)vraag beperkende maatregelen bieden een concurrerend alternatief gegeven de 

‘schaarste’ op de weg. Er is nog weinig bekend over hoe een combinatie van capaciteitsuit-

breiding en vraagbeperking uitpakt of kan worden gemodelleerd. Let op, we komen later bij 

de operationalisatie (paragraaf 3.2) terug op het al dan niet meenemen van slimme maatre-

gelen bij dit alternatief. 

f i gu u r  2 - 3  sc h e m a t isc h e  w e e r g a ve  va n  a l t e r n at ie f  3  

 

Samenvattend 

In de onderstaande tabel is de uiteindelijke selectie en combinatie gegeven van de maatre-

gelpakketten over de alternatieven. Hou hierbij echter rekening dat een deel van de slimme 

maatregelen (deze zijn in de tabel in cursief weergegeven) een autonome ontwikkeling be-

treffen en in de doorrekening van de MKBA geen effecten teweeg brengen. Verder zijn er 

maatregelen waarvan de effecten onzeker c.q. niet eenduidig zijn en daardoor lastig te ver-

talen naar termen van Intensiteit en Capaciteit die in verkeersmodelberekeningen word en 

gebruikt. Zie verder paragraaf 3.2 en de Bijlage. 
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t ab e l  2 - 1  D e  v e r de l i n g  v an  de  m a at r e ge le n p ak k e t t e n  o ve r  de  a l t e r n at ie ve n  

 Alternatieven 

1 Smart Mobility  2 Beperkte aanpassing 

infrastructuur 

3 Uitbreiding capaci-

teit 

Smart Mobility en 

vraagbeperkende 

maatregelen 

Forse maatregelen voor 

structureel beperken 

(spits)vraag door ge-

richte aanpak, verbete-

ren fiets en OV en an-

dere maatregelen; 

Structureel verminderen 

(spits)vraag vrachtver-

keer 

Makkelijker en veiliger 

invoegen 

Slimme handhaving van 

rijgedrag, parkeren, 

technische staat van 

voertuigen 

Betere informatievoor-

ziening (parkeren, snel-

heid) 

Adaptieve maximumsnel-

heid 

Stimuleren en faciliteren 

beter gedrag weggebrui-

kers 

Adaptief Inhaalverbod 

vrachtwagens 

  

Maatregelen voor ver-

minderen (spits)vraag 

door verbeteren fiets en 

OV en andere maatrege-

len; 

Verminderen (spits)vraag 

vrachtverkeer 

Makkelijker en veiliger 

invoegen 

Slimme handhaving van 

rijgedrag, parkeren, 

technische staat van 

voertuigen 

Betere informatievoor-

ziening (parkeren, snel-

heid) 

Adaptieve maximumsnel-

heid 

Stimuleren en faciliteren 

beter gedrag weggebrui-

kers 

Adaptief Inhaalverbod 

vrachtwagens 

  

Makkelijker en veiliger 

invoegen 

Slimme handhaving van 

rijgedrag, parkeren, 

technische staat van 

voertuigen 

Betere informatievoor-

ziening (parkeren, snel-

heid) 

Adaptieve maximumsnel-

heid 

Stimuleren en faciliteren 

beter gedrag weggebrui-

kers 

Adaptief Inhaalverbod 

vrachtwagens 

 

Aanpassen infrastruc-

tuur 

Maatwerk verbeteren 

van alle aansluitingen 

Aanleg pechhavens 

Voorzieningen voor 

vrachtwagenparkeren 

Maatwerk verbeteren 

van alle aansluitingen 

Verbeteren bebording 

Aanleg pechhavens 

Voorzieningen voor 

vrachtwagenparkeren 

Maatwerk verbeteren 

van alle aansluitingen 

Verbeteren bebording 

Maatregelen Zaarderhei-

ken/parallelbaan A73 

Aanleg pechhavens 

Voorzieningen voor 

vrachtwagenparkeren 

Capaciteitsuitbreiding   Weefvak tussen Leender-

heide en Geldrop 

2 X 3 wegvak Leender-

heide - Geldrop 

2 X 3 wegvak Geldrop - 

Someren 

2 X 3 wegvak Someren - 

Asten 
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 Verkeerseffecten 

De hoge intensiteit/capaciteit (IC) verhouding op delen van de A67 is een van de belangrijk-

ste problemen op de A67. Elke van de alternatieven heeft zo zijn eigen mix van maatregelen 

om wat aan die verhoudingen te doen. Alternatief 1 probeert de vraag te verminderen (dus 

de I te laten afnemen) en de bestaande capaciteit beter te benutten door rijgedrag te beïn-

vloeden en wegafsluitingen na pech van met name vrachtverkeer te voorkomen. Alternatief 

2 zet ook in op dat laatste in combinatie met het vergroten van de capaciteit en in Alterna-

tief 3 is alles gericht op het vergroten van de capaciteit.  

Bekend is echter dat verbeteringen aan infrastructuur ook op allerlei manieren verkeer aan-

trekt. Latente vraag (die tot dan andere modaliteiten gebruik te) ontwaakt en begint de ver-

binding te gebruiken, alternatieve routes worden verlaten ten faveure van de verbeterde si-

tuatie en tijdstippen waarop de route wordt gebruikt kunnen ook worden aangepast waar-

door de intensiteit toeneemt.  

De doorrekeningen met de verkeersmodellen laten zien dat we in alle alternatieven kunnen 

verwachten dat het op de A67 drukker wordt, bij zowel hoge als lage economische groei.  Al-

ternatief 1 richt zich juist op het doen afnemen van de intensiteit en slaagt hier lokaal ook 

in maar met een aanzuigende werking voor de hele A67 tot gevolg. Het onderliggend we-

gennet wordt het iets rustiger althans bij alternatief 1 en 2, in geval van alternatief 3 wordt 

het onderliggend wegennet en de parallelstructuur (A270/N270) beduidend rustiger.  

Dit alles betekent dat de capaciteitsverbeteringen (beter benut zoals in alternatief 1 en toe-

gevoegd zoals in 2 en 3) niet alleen in staat moeten zijn om de autonome groei op te vangen 

maar ook het aangetrokken verkeer om congestie te voorkomen.  

Doorstroming en congestie 

Het voorkomen van congestie lukt niet in Alternatief 1. De aansluitingen (met name Gel-

drop) hebben last van congestie in de ochtendspits en er is ook sprake van terugslag naar 

wegvakken met lagere IC-verhoudingen. Het lukt een stuk beter in Alternatief 2. De wegver-

breding bij Geldrop en een configuratie waarbij vrachtverkeer niet van rijbaan hoeft te wis-

selen hebben een positief effect op de doorstroming op de hele A67. Alternatief 3 trekt het 

meeste verkeer aan maar in de nieuwe evenwichtss ituatie wordt ook hier de doorstroming 

beter (ook omdat inhalende vrachtwagens nog steeds kunnen worden gepasseerd) , hoewel 

er wat kans op files blijft tussen Geldrop en Leenderheide.  

 Reistijdbaten en betrouwbaarheid  

In de MKBA komen de verkeerseffecten tot uitdrukking in kortere of langere reistijd en een 

verhoogde of verlaagde betrouwbaarheid van die reistijd (voor onzekere reistijd als gevolg 

van files plannen mensen meer reistijd in). De betrouwbaarheid wordt bepaald door de kans 

op congestie en vervolgens of de vertraging ten gevolge van de file goed is in te schatten 

(een file die er altijd is met een constant reistijdverlies is tenslotte ook betrouwbaar).  De 

kans op congestie hebben we al benoemd in de voorgaande paragraaf. In alternatief 1 is die 

(betrouwbaar) zeker. In alternatief is de minste kans op files maar is de reistijd wat lager 

dan in alternatief 3 waar (door de aanzuigende werking) iets meer kans op files is.  
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Voor deze MKBA geldt dat elk van de alternatieven leidt tot een afname van de reistijden op 

de A67 en een wisselend beeld op de A2, daar neemt over het algemeen de reistijd licht af 

maar neemt in de ochtendspits in westelijke richting licht toe bij de alternatieven 2 en 3.  

 Overige effecten 

De verandering in de mate van verkeersveiligheid kan op twee manieren worden bepaald. 

Op basis van een specifiek verkeersveiligheidsonderzoek c.q. analyse van de ongevalskan-

sen7 of op basis van verandering in het aantal voertuigkilometers per type weg met onder-

scheid naar type voertuig. De laatste methode is een ‘terugvaloptie’ maar wel geschikt als 

er geen bijzondere omstandigheden zijn waardoor ongevallen kunnen ontstaan aangezien 

het dan vooral gaat om de hoeveelheid voertuigen, de intensiteit en de snelheid waarmee 

wordt gereden. 

In dit geval is er een VVE/VOA8 uitgevoerd waarvan de uitkomsten grotendeels kwalitatief 

zijn. De analyse laat zien dat het aantal ongevallen vergelijkbaar is met andere snelwegen 

waardoor we gekozen kan worden voor het hanteren van de terugvaloptie op basis van voer-

tuigkilometers te hanteren, daarmee worden ook op een consistente manier de effecten op 

de verkeersveiligheid meegenomen gegeven de verbeterde doorstroming en toegenomen 

intensiteit en capaciteit op de A67. Hoe meer doorstroming met meer verkeer en een ho-

gere reissnelheid hoe meer ongevallen.  

Echter, er is ook een piek in incidenten ter hoogte van Geldrop, een piek die specifiek voor 

het wegbeeld aldaar lijkt te zijn. Dat is ‘de bocht bij Geldrop’ met smalle vluchtstroken en  

korte invoegstroken alsmede met veel vrachtverkeer. Het effect van een specifieke veilig-

heidsverbetering voor deze situatie wordt gemist als alleen maar naar voertuigkilometers 

wordt gekeken. Daar moet rekening mee worden gehouden bij het interpreteren van de uit-

komsten want er kan dan een onderschatting van de verkeersveiligheidsbaten optreden. 

Ten aanzien van geluid, luchtkwaliteit en CO2-uitstoot geldt dat de milieubelasting primair 

verband houdt met het aantal gereden kilometers (naar type voertuig). Waarvan we weten 

dat het er meer gaan worden in elk van de alternatieven. De gerealiseerde snelheid is ook 

van belang voor het verkeerslawaai, waarbij met files het motorgeluid maatgevend is en 

naarmate de doorstroming beter is het geluid van de banden. Voor beide geldt dat het aan-

deel vrachtverkeer dominant is voor het optreden van effecten en dus voor de A67 van be-

lang. Indirecte effecten zijn efficiency voordelen die een extra voordeel vormen bovenop de 

reistijdbaten. Men kan daarbij denken aan bedrijven die efficiënter kunnen produceren door 

schaalvoordelen of een verbeterde beschikbaarheid van kennis.  

  

 

7  In de MER wordt beredeneerd hoe de veranderingen per alternatief de kans op ongevallen beïn-

vloedt; dit kan worden vertaald aar een prognose over doden en gewonden.  

8  VVE: Verkeersveiligheids Effectrapportage; VOA: Verkeersveiligheid Op Auto(snel)wegen  
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 Kwantificering van de effecten 

 Vergelijking nulalternatief en projectalternatieven  

De MKBA laat het verschil in ontwikkeling zien tussen het nulalternatief en de projectalter-

natieven. Bij een MKBA is het gebruikelijk om meerdere groeiscenario’s voor sociaalecono-

mische omstandigheden te hanteren. In deze studie wordt gebruik gemaakt van het regio-

naal verkeersmodel NRM Zuid 2017. Met het verkeersmodel worden twee scenario’s door-

gerekend (Laag economisch scenario en Hoog economisch scenario). Daarmee wordt de ge-

voeligheid van de uitkomsten voor verschillende economische en sociale omstandigheden 

gemeten. Er wordt gebruik gemaakt van een discontovoet voor infrastructurele projecten. 

De discontovoet is vastgesteld op 4,5%9. 

De autonome ontwikkelingen worden onder meer bepaald door de ontwikkeli ng van de mo-

biliteit. In tabel 3-1 is de gemiddelde (personen en vracht op HWN en OWN) groei van het 

verkeer en de verliestijd weergegeven naar economisch scenario. Beide percentages worden 

in de MKBA toegepast al naar gelang het type effect.  

t ab e l  3 - 1  G r o e i c i j f e r s  2 0 1 4  –  2 0 3 0  ( p e r so n e n  e n  vr ac h t )  ve r k e e r  e n  ve r l ie s t i j d  i n  %  pe r  j a ar 10 

 laag scenario hoog scenario 

verkeer (auto en vracht) op HWN en OWN in km  0,49% 1,43% 

verliestijd (auto en vracht) op HWN en OWN in uren -0,05% 2,38% 

 

De effecten gaan zich voordoen na het gereed zijn van werkzaamheden of maatregelenpak-

ketten. RWS verwacht dat per 2024 de A67 met maatregelenpakketten zal zijn opengesteld. 

Dit betekent dat in 2024 de baten van de effecten zich voor het eerst zullen voordoen. De 

kosten zullen zoals gebruikelijk voor de baat uitgaan en de eerste uitgaven zijn in 2020. 

 Operationalisatie van de alternatieven 

Het gebruik van Smart Mobility maatregelen brengt de nodige uitdagingen met zich mee bij 

het bepalen van effecten, kosten en baten. Smart Mobility is nog volop in ontwikkeling en 

kan in de tijd worden verbeterd. Effecten zijn dus veel meer dynamisch d an van een eenma-

lige wegverbreding, ook wat betreft levenscyclus, afschrijvingstijd, onderhoud en herinves-

tering. Het is daarmee niet een eenmalige investering en vervolgens het jaarlijks incasseren 

van de redelijk vaststaande baten.  

Daarnaast is er de opgave hoe de effecten van slimme maatregelen in de KBAtool op te ne-

men aangezien de standaard ingrediënten bestaan uit de intensiteit en capaciteit van fy-

sieke infrastructuur. De effecten van de slimme maatregelen moeten dus vertaald worden in 

 

9  Rapport werkgroep discontovoet 2015.  

10  Notitie Groeicijfers verkeer en verliestijd t.b.v. MKBA’s van wegprojecten in het MIRT, SEE, 3 septem-

ber 2018 
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die termen. Zie voor een uitwerking van deze vragen en uitdagingen de bijlage bij deze rap-

portage. 

In het vorige hoofdstuk zijn de maatregelen benoemd (de selectie ie gebaseerd op expert 

opinion en praktijkervaring binnen Antea Group): 

0) Basisfaciliteiten voor (toekomstige) innovaties 
1) Verminderen (spits)vraag personenverkeer  
2) Verminderen (spits)vraag vrachtverkeer  
3) Makkelijker en veiliger invoegen  
4) Slimme handhaving gedrag en technische staat voertuigen  
5) Betere informatievoorziening (parkeren, snelheid)  
6) Adaptieve maximumsnelheid 
7) Stimuleren en faciliteren beter rijgedrag weggebruikers  
8) Adaptief inhaalverbod vrachtwagens  

De maatregelen zijn onderverdeeld in twee groepen:  

1) Maatregelen met invloed op de verkeersmodelberekeningen, dus met effect op de vraag 
of in modeltermen te blijven de intensiteit (I) en/of maatregelen die effect hebben op  
het gebruik of wel de capaciteit (C). Dit zijn maatregelen 1, 2, 3 en 6;  

2) Maatregelen die geen effecten op intensiteit of capaciteit hebben maar wel op bijvoor-
beeld verkeersveiligheid. Dit zijn maatregelen 4, 5, 7 en 8.  

Zoals gezegd is smart mobility nog volop in ontwikkeling en is er geen zekerheid over de ef-

fecten. We moeten ons baseren op verwachtingen en ambities en die zijn met onzekerheid 

omgeven. Dat heeft geleid tot de volgende kwantificering van de effecten:  

1) Beperken (spits)vraag personenverkeer: 10-20% minder vraag (I) van het lokale verkeer 

tussen Eindhoven en Geldrop;  

2) Beperken (spits)vraag vrachtverkeer : 20-25% minder vraag (I) van het vrachtverkeer tus-

sen Eindhoven en Venlo; 

3) Makkelijker en veiliger invoegen: capaciteit (C) weg neemt met 5% toe; 

6) Adaptieve maximumsnelheid: Ambitie: capaciteit (C) weg neemt met 2% toe. 

 

Zoals ook al eerder opgemerkt is er voor gekozen om maatregel 2 (terugdringen vrachtver-

keer) niet in de alternatieven op te nemen omdat deze kan worden beschouwd als een auto-

nome ontwikkeling11. In tabel 3-2 is weergegeven hoe deze smart mobility maatregelen zijn 

vertaald in termen van I en C per alternatief.  

  

 

11  Let op: de verminderde vraag van het vrachtverkeer in de 0-situatie (voor het hele netwerk) is niet 

gemodelleerd. 
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t ab e l  3 - 2  ve r t a l in g  s l im m e  m a at r e ge le n  n aar  ve r k e e r sm o de l  

Maatregel Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Verminderen 
(spits)vraag perso-
nenverkeer 

20% verminderen per-
sonenverkeer (alleen in 
de spitsen) op wegvak 
Geldrop-Leenderheide 

(beide richtingen)  

10% verminderen per-
sonenverkeer (alleen in 
de spitsen) op aanslui-
ting Geldrop (richting 

Eindhoven, zowel 
noord- als zuidbaan)  

geen smart variant 
Makkelijker en veili-
ger invoegen 

5% toename capaciteit 
(alle wegvakken A67 

tussen Leenderheide en 
Zaarderheiken)  

5% toename capaciteit 
(alle wegvakken A67 

tussen Geldrop en Zaar-
derheiken) 

Adaptieve maximum-
snelheid 

2% toename capaciteit 
(Alle wegvakken A67 

tussen Leenderheide en 
Zaarderheiken)  

 

 

De onderbouwing voor de aannames in bovenstaande tabel  is te vinden in de bijlage Smart 

Mobility Maatregelen bij de MIRT-verkenning A67 Eindhoven-Venlo. De aannames zijn deels 

gebaseerd op eerste resultaten van gelijksoortige maatregelen bij andere Rijkswegen in het 

Smartwayz programma en deels op de voor die maatregelen geformuleerde ambities.  

Voor alternatief 1 is een capaciteitstoename aangenomen van 7%. Daarnaast wordt aange-

nomen dat 20% van het verkeer dat bij Geldrop de A67 op rijdt en bij Leenderheide de weg 

verlaat (en andersom) de spits kan mijden (door gebruik te maken van andere vervoerswij-

zen en vervoersconcepten, thuis werken, collectief vervoer, aantrekkelijke snelfietsroutes 

naar Eindhoven). Er is tevens aangenomen dat deze maatregelen kostenneutraal kunnen 

worden gerealiseerd (er wordt dus niet voor spitsmijdingen betaald) vanuit de gedachte dat 

de maatregelen voor de betrokken partijen (werkgevers, werknemers) rendabel zijn (lagere 

kosten woonwerkverkeer door groepsvervoer of gebruik e-bike). De initiële kosten die hier-

bij worden gemaakt, staan niet in verhouding tot de overige projectkosten.  

Waardering door de reiziger 

Bovenstaande redenering dat de slimme maatregelen (met een tijdelijk ‘zetje in de rug’) 

voor vraagbeperking kostenneutraal kunnen worden gerealiseerd en minimaal zo aantrekke-

lijk voor de gebruiker dan het tot dan toe gekozen alternatief is een ambitie in Smart-

wayz.NL. Hierop is de bovenstaande aanname gebaseerd maar we kunnen ons voorstellen 

dat iedere reiziger het zo hoeft te ervaren en maatregelen door een onbekend aandeel ge-

bruikers in de praktijk eerder als bot dan als slim worden ervaren. Bijvoorbeeld als een 

werkgever het aantal parkeerplaatsen bij een werklocatie fors verminderd en helemaal laat 

verdwijnen en daarmee de gebruiker wellicht zijn voorkeursalternatief verlies. Er  moet dan 

rekening worden gehouden met welvaartsverlies voor die groep. Dat nemen we ook mee in 

de volgende paragraaf.  
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In alternatief 2 wordt tussen Geldrop en Zaarderheiken een capaciteitstoename van 5% ge-

hanteerd. Daarnaast wordt op de toe- en afrit van aansluiting Geldrop richting Eindhoven 

10% van het autoverkeer uit de spits gehaald.  

Opgemerkt moet worden dat bij de aannames ook rekening is gehouden met het effect op 

de doorstroming door het verminderen ongevallen of het mitigeren van de ef fecten van on-

gevallen (zoals het minder afsluiten van rijstroken).  

Het verminderen van de spitsvraag personenverkeer kon via twee methoden aan het model 

worden meegegeven, waarbij in overleg met de begeleidingscommissie de keuze is gevallen 

op methode 2. 

- bij methode 1 is een selected link op het prognosejaar gedraaid en vervolgens is 20% 
van de selected link matrix van beide spitsen van de prognosematrices afgehaald, ver-
volgens wordt een hertoedeling gedraaid; 

- bij methode 2 is een selected link op het basisjaar gedraaid en vervolgens is 20% van de 
selected link matrix van beide spitsen van de basismatrices afgehaald, vervolgens wordt 
een volledige groeimodelrun gedraaid. 

 

Er is omwille van het goed afzetten van alternatieven met en zonder slimme maatregelen 

voor gekozen om in alternatief 3 geen slimme maatregelen in het vervoersmodel in te pro-

grammeren. Samengevat ziet het er dan zo uit : 

Alternatief 1 

Smart Mobility (capaciteitsverhoging van 7% in combinatie met 20% vermindering autover-

keer in de spitsen op de aansluiting Geldrop richting Eindhoven). 

Alternatief 2 

Wegverbreding door toevoegen lang weefvak (beide richtingen) tussen Leenderheide en 

Geldrop in combinatie met Smart Mobility (capaciteitsverhoging van 5% in combinatie met 

10% vermindering autoverkeer in de spitsen op de aansluiting Geldrop richting Eindhoven)  

Alternatief 3 

Wegverbreding naar 2x3 stroken tussen Leenderheide en Asten. 

 

Tot slot is er na een eerste verkeerskundige analyse op doelbereik besloten om de volgende 

varianten van de alternatieven met elkaar te vergelijken (waarbij SMART staat voor het pak-

ket slimme maatregelen):  

 Driemaal een HOOG economische scenario:  

o smart basis = ALT 1, ALT 2 met SMART, ALT 3 zonder SMART; 

 Een LAAG economisch scenario  

o ALT 3 zonder SMART 

De belangrijkste reden voor het niet meennemen van alle lage scenario’s is dat in een laag 

scenario de congestie op de A67 dermate beperkt is waardoor welvaartswinst gegeven ge-
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lijkblijvende kosten niet waarschijnlijk is. Een aanname die wordt gestaafd door een conclu-

sie in het rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid12 van het Centraal Planbureau en het Planbu-

reau voor de Leefomgeving: “Het uitvoeren van nieuwe projecten zal dus veelal alleen tot 

welvaartswinst leiden als de congestie substantieel toeneemt”. 

Bij het presenteren van de ratio’s wordt wel een indicatie gegeven van de ratio’s voor de 

lage economische scenario’s. Die baseren we op de verhoudingen tussen ALT 3 hoog en laag 

en de runs die we ook hebben voor ALT2 zonder SMART hoog en laag.  

Overigens wordt in de regio zelf de kans op een laag economisch scenario heel laag inge-

schat. Het project verbindt de Brainport Eindhoven en de Greenport Venlo. Beide regio ’s 

gaan uit van minimaal scenario hoog. 

Kilometrages ten behoeve van verkeersveiligheid, geluid en uitstoot 

De baten voor verkeersveiligheid, geluid en uitstoot zijn gebaseerd op de verandering in af-

gelegde kilometers per scenario. In onderstaande tabel zijn die gegeven voor de elk van de 

alternatieven. 

t ab e l  3 - 3  k i lo m e t r a ge s  ( 2 0 3 0 )  n u l  ( a u t o n o o m )  e n  pr o j e c t a l t e r n a t ie ve n  ( sc e n ar io )  e n  de  ve r -

sc h i l le n  da ar t u s se n  d ie  ge br u i k t  z i j n  vo o r  de  e f f e c t be r e k e n i n ge n  

KILOMETRAGE    ALT3 2030 laag 
ALT1  SMART 

2030 hoog 
ALT2 SMART 2030 

hoog 
ALT 3 2030 

hoog 

Ochtendspits 

Autonoom 13.566.039 15.009.087 15.009.087 15.009.087 

Scenario 13.590.296 15.000.146 15.015.047 15.040.262 

Verschil 24.257 -8.940 5.961 31.175 

Restdag 

Autonoom 60.913.082 71.505.817 71.505.817 71.505.817 

Scenario 60.961.764 71.507.331 71.509.556 71.557.413 

Verschil 48.682 1.514 3.738 51.595 

Avondspits 

 Autonoom 14.950.160 16.642.019 16.642.019 16.642.019 

Scenario 14.977.386 16.638.180 16.654.360 16.682.597 

Verschil 27.227 -3.839 12.340 40.578 

Totaal 

Autonoom 89.429.282 103.156.923 103.156.923 103.156.923 

Scenario 89.529.447 103.145.658 103.178.962 103.280.271 

Verschil 100.165 -11.266 22.039 123.348 

 

Het totaal aantal kilometers neemt af in Alternatief 1 (als gevolg van een afname van het 

aantal verplaatsingen) en toe in 2 en 3. Alternatief 3  neemt het sterkst toe. De gemiddelde 

verplaatsingsafstand is het hoogst in Alternatief 3 en het laagst in Alternatief 1 . 

Verder laten Alternatief 1 en 2 een afname zien van het aantal verplaatsingen en Alternatief 

3 een toename. Dat laatste is ook te verwachten bij een uitbreiding van de capaciteit. Moge-

lijk dat de (handmatige) afschaling van autoverkeer op aansluiting Geldrop , om de smart 

mobility te kunnen modelleren,  een verklaring is voor de afname van het totaal . De afname 

in Alternatief 2 is kleiner dan in Alternatief 1. Dat kan duiden op een toename van verkeer 

vanwege de extra capaciteit in Alternatief 2. 

 

12  Kansrijk Mobiliteitsbeleid, CPB en PBL, Den Haag 2016, pagina 72  
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De totale reistijd neemt het meest af in Alternatief 1 (waarschijnlijk weer door de afname 

van het aantal verplaatsingen en kilometers). De kleinste afna me is te zien in Alternatief 3. 

De gemiddelde reistijd per verplaatsing ligt wel het laagst in Alternatief 3 (en het hoogst in 

Alternatief 1).  

 Reistijdbaten en netwerkbetrouwbaarheid 

De baten van een betere doorstroming bestaan uit reistijdbaten 13 en verbetering van de be-

trouwbaarheid. De reistijdbaten bestaan uit de afname aan reistijdverlies en eventuele ver-

minderde autokosten zover er sprake is van minder afgelegde kilometers. In het verkeersmo-

del worden de reistijdbaten van het bestaande verkeer berekend waarbij voor het nieuwe 

verkeer de ‘rule-of-half’ wordt toegepast14. 

Met andere woorden de in deze MKBA gepresenteerde reistijdbaten zijn samengesteld uit 

reistijdwinst en reisafstandwinst. De reistijdwinst is gebaseerd op de bezettingsgraad en 

reistijdwaarderingen. De reisafstandwinst op kilometrage en kilometerkosten. Deze worden 

in de volgende tabellen weergegeven. De kilometerkosten zijn weergegeven in tabel 3-4. 

t ab e l  3 - 4  G e h an t e e r de  k i lo m e t e r k o st e n  

 2030 

Laag HWN 

2030 

Laag OWN 

2030 

Hoog HWN  

2030 

Hoog OWN 

Vracht € 0,4221 € 0,5475 € 0,3519  € 0,4564 

Auto € 0,0997 € 0,1483 € 0,077  € 0,1155 

De gehanteerde reistijdwaarderingen staan weergegeven in tabel 3-5 (in de MKBA wordt het 

prijspeil 2018 gebruikt).  

t ab e l  3 - 5  r e i s t i j dw aar de r i n ge n  ( pr i j s p e i l  2 0 1 4 )  p e r  pe r so o n  e n  de  ve r o n de r st e lde  be z e t t in g s -

gr aa d  

   2030 laag 2030 hoog 

Reistijdwaardering 
per persoon 

(€ / uur) 

 Woonwerk 11,04 11,58 

 Zakelijk 34,01 35,65 

 Overig 8,95 9,39 

 Vracht 53,91 56,51 

 

13  De reistijdbaten zijn in feite een vermindering van reistijdkosten: we verliezen minder tijd door de  

verbetering van het netwerk. De verbeteringen kunnen ook leiden tot kortere afstanden waardoor 

de vervoerskosten verminderen. Reistijdkosten en vervoerskosten worden ook wel de gegenerali-

seerde reiskosten genoemd. 

14  Een toename van de capaciteit leidt vaak tot extra vraag. Die extra vraag komt voort uit het feit dat 

zonder project men gedwongen is op een ander tijdstip te vertrekken, met OV of fiets te gaan of 

blijft thuiswerken. De verbetering zal ertoe leiden dat sommigen het gehele voordeel van de snel-

lere verbinding kunnen benutten omdat het hen eerder om het even was of wel of niet te gebruik te 

maken van de weg. Anderen gaan wel over naar het gebruik van de weg maar hun voordeel is mini-

maal omdat ze een goed alternatief hadden. We claimen nu dat de n ieuwe weggebruiker gemiddeld 

de helft van het voordeel heeft (rule-of-half).   
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Bezettingsgraad 

 Woonwerk 1,07 1,055 

 Zakelijk 1,182 1,147 

 Overig 1,39 1,285 

 

De jaarlijkse reistijdbaten (zie tabel 3-6) worden berekend door het verminderde reistijdver-

lies (in uren), die worden voor 2030 berekend in het verkeersmodel, te vermenigvuldigen 

met de reistijdwaardering per uur en per reismotief  rekening houdend met de bezettings-

graad. Daarbij wordt opgeteld de verminderde reisafstand (in kilometers) vermenigvuldigd 

met de kilometerkosten voor vracht en auto.  De reistijdbaten voor het vrachtverkeer vallen 

naar we aannemen voor de helft toe aan het buitenland. Uit tabel 3-6 lezen we af wat de to-

tale maatschappelijke waarde is van de reistijdbaten waarbij rekening kan worden gehouden 

met een onbekend welvaartsverlies voor reizigers die door vraagbeperking niet meer ge-

bruik kunnen maken van hun favoriete vervoerswijzekeuze.  

t ab e l  3 - 6  J aar l i j k se  r e i s t i j db at e n  ( pr i j spe i l  2 0 1 8  b i j  s t ar t  pr o j e c t  2 0 2 0 )  

(x mln. Euro) 
ALT 3 
laag 

ALT 1 smart  
hoog 

ALT2 smart 

hoog 

ALT 3 
hoog 

Personenverkeer € 5,7 € 3,6 € 4,4 € 7,5 

Welvaartsverlies ‘botte 
maatregelen’ 

 PM PM  

Vrachtverkeer € 0,2 € 0,4 € 0,6 € 0,4 

Totaal € 5,9 € 4,0 - PM € 5,0 - PM € 7,9 

 

De verbetering van de doorstroming zorgt met name in de spits dat de gemiddelde reistijd 

afneemt en ook minder variatie vertoont. Die verbeterde betrouwbaarheid van de reistijd 

betekent dat de bestuurder minder tijd hoeft te reserveren voor zijn reis en vormt het voor-

deel van de betrouwbaarheid (voor de betrouwbaarheidswaarderingen zie  tabel 3-7; in de 

MKBA wordt het prijspeil 2018 gebruikt).  

t ab e l  3 - 7  be t r o u w b aar h e id sw a ar de r in ge n  ( pr i j spe i l  2 0 1 4 )  pe r  pe r s o o n  e n  de  ve r o n de r s t e lde  

be z e t t i n g sgr aa d  

   2030 laag 2030 hoog 

Reistijdwaardering 
per persoon 

(€ / uur) 

 Woonwerk 4,42 4,63 

 Zakelijk 37,41 39,22 

 Overig 5,37 5,63 

 Vracht 20,49 21,47 

Bezettingsgraad 

 Woonwerk 1,07 1,055 

 Zakelijk 1,182 1,147 

 Overig 1,39 1,285 

 

 

De berekening van de verbetering in betrouwbaarheid is uitgevoerd met het betrouwbaar-

heidsmodel waarbij gebruik gemaakt is bovenstaande tijdwaarderingen. De volgende verbe-

tering van de betrouwbaarheid wordt per jaar verwacht (tabel 3-8). 
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t ab e l  3 - 8  J aar l i j k se  be t r o u w ba ar h e i ds bat e n  ( pr i j spe i l  2 0 1 8  b i j  s t ar t  pr o j e c t  2 0 2 0 )  

(x mln. Euro) 
ALT 3 
laag 

ALT 1 smart  
hoog 

ALT2 smart 

hoog 
ALT 3 
hoog 

Personenverkeer € 2,4 € 1,5 € 2,0 € 3,1 

Vrachtverkeer € 0,1 € 0,2 € 0,4 € 0,4 

Totaal € 2,5 € 1,7 € 2,4 € 3,5 

 Verkeersveiligheid 

Volgens de in deze MKBA gehanteerde terugval optie hangt verkeersveiligheid samen het 

aantal verreden kilometers en een verschuiving tussen hoofd en onderliggend wegennet. 

Het risico op ongevallen is op het onderliggend wegennet hoger dan voor autosnelwegen.  

t ab e l  3 - 9  ve r de l in g  pe r  vo e r t u ig t y pe  va n  h e t  ( n ie u w e )  v e r k e e r  n aar  w e ge n n e t  
 

Binnen bebouwde kom (own) Buiten bebouwde kom (hwn) 

Personen 0,39 0,61 

Vracht 0,27 0,73 

 

Gemiddeld genomen heeft daardoor een verschuiving van verkeer van lokale wegen naar 

een snelweg een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Dat is het geval voor alle drie de 

alternatieven en met name voor alternatief drie.  

t ab e l  3 - 1 0  K o st e n  ve r k e e r so n ve i l ig h e i d  ( € / vo e r t u igk i lo m e t e r )  

  prijspeil 2012, bron: SEE prijspeil 2018, bron: SEE/CBS 

modaliteit 
binnen bebouwde 

kom 
buiten bebouwde kom 

binnen bebouwde 
kom 

buiten bebouwde 
kom 

Auto  €                 0,150   €                 0,017   €                 0,160   €                 0,018  

vracht  €                 0,239   €                 0,049   €                 0,254   €                 0,052  

 

De verkeersprestatie varieert weinig (tussen vracht en zakelijk en privéverkeer) als we de al-

ternatieven en de referentie vergelijken en de totale verkeersprestatie neemt nauwelijks toe 

in de alternatieven. De effecten op de verkeersveiligheid zijn daarmee miniem als gekeken 

wordt met de standaardmethode (hier wel gebruikt). De verkeersveiligheid verslechterd iets 

(de methode houdt ook in de kengetallen rekening met verkeersprestatie en dat er een ho-

gere snelheid wordt gerealiseerd als de doorstroming beter is) behalve bij het hoge scenario 

met alleen smart mobility maatregelen maar het effect is verwaarloosbaar.  

 

Maatregel Verwacht effect Wel of geen baten? 

Verminderen (spits)vraag perso-
nenverkeer 

minder voertuigen = minder ongeluk-
ken 

Lager kilometrage = veiligheidsbaten 

Verminderen (spits)vraag vracht-
verkeer 

minder voertuigen = minder ongeluk-
ken 

Lager kilometrage =  veiligheidsbaten 
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Maatregel Verwacht effect Wel of geen baten? 

Makkelijker en veiliger invoegen Klein beetje meer capaciteit: meer/min-
der onveilig? 

Onduidelijk wat mate van baten/lasten 
zijn 

Slimme handhaving gedrag en 
technische staat voertuigen 

Geen direct effect op capaciteit of in-
tensiteit maar wel op optreden onge-

vallen en daarmee indirect effect 

Onduidelijk wat mate van baten is 

Betere informatievoorziening 
(parkeren, snelheid) 

klein effect Hoe groot het kleine effect is, is niet be-
kend 

Adaptieve maximumsnelheid minder ongelukken Hoeveel minder ongelukken is niet ge-
kwantificeerd. 

Stimuleren en faciliteren beter 
rijgedrag weggebruikers 

effect op doorstroming en veiligheid 
gunstig maar klein 

Hoe groot het kleine effect is, is niet be-
kend 

Adaptief inhaalverbod vrachtwa-
gens 

Geen eenduidig effect op verkeersvei-
ligheid (meer studie vereist) 

Vanwege onzekerheid resultaten geen 
baten verondersteld 

 

Blijft over het effect op de aansluiting bij Geldrop (de plek waar op de A67 sprake is van op-

vallend veel ongevallen) van langere invoegstroken en weefvakken. De fysieke ingrepen ne-

men zo goed als zeker de oorzaken weg voor het optreden voor de ongevallen maar de me-

thode die de verkeersveiligheid relateert aan het aantal verreden kilometers registreert dat 

niet. De veiligheidsbaten vallen dus negatief uit voor de alternatieven 2 en 3 maar zullen ei-

genlijk positief zijn. We nemen daarom een PM post op in de resultaattabellen.  

We weten echter niet wat voor alternatieve aannames we daarover kunnen doen. Daarnaast 

wordt over de referentiesituatie opgemerkt dat een deel van de verkeersonveiligheid wordt 

veroorzaakt door te weinig handhaving. We mogen er echter vanuit gaan dat na zo ’n consta-

tering er ook in de autonome ontwikkeling beter zal worden gehandhaafd.  

t ab e l  3 - 1 1  J aar l i j k se  ve r k e e r s ve i l ig h e id sb at e n  ( ge b as e e r d  o p  v o e r t u ig k i lo m e t e r s )  

(in Euro) 
ALT 3 
laag 

ALT 1 smart  
hoog 

ALT2 smart 

Hoog 

ALT 3 
hoog 

Verkeersveiligheidsbaten € -7.000 € 700 € -1.400 € -7.800 

Onderschatte specifieke 
lokale verkeersveilig-
heidsbaten 

+PM  +PM +PM 

 

 Ruimtelijke kwaliteit 

Met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit zijn geen kosten dan wel baten opgenomen is 

deze MKBA. 

 Geluid 

Door verandering in de omvang van een verkeersstroom ontstaan in het algemeen verande-

ringen in de geluidbelasting. Echter de verschillen tussen de alternatieven en de referentie 

in het aantal blootgestelden en/of (ernstig) gehinderden z ijn marginaal zijn. We beperken 

ons bij de MKBA daarom tot een generieke berekeningswijze op basis van kengetallen voor 

geluid in euro’s per voertuigkilometer, welke ontleend zijn aan de volgende tabel.  



 

Rapportage Maatschappelijke kosten-batenanalyse A67 22 

t ab e l  3 - 1 2  W aar de r in g  ge lu id so ve r la st  

  bron: SEE, Prijspeil 2012 bron: SEE/CBS, Prijspeil 2018 

modaliteit 
binnen bebouwde 

kom 
buiten bebouwde 

kom 
binnen bebouwde 

kom 
buiten bebouwde 

kom 

Personen  €    0,020   €    0,001   €    0,021   €    0,001  

Vracht  €    0,043   €    0,004   €    0,046   €    0,004  

Gewogen gemiddeld  €    0,005   €    0,008   €    0,005   €    0,009  

 

Wat leidt tot de volgende jaarlijkse baten op het gebied van geluid.  

t ab e l  3 - 1 3  J aar l i j k se  ge lu i ds ba t e n  

(in Euro) 
ALT 3 
laag 

ALT 1 smart  
hoog 

ALT2 smart 

hoog 

ALT 3 
hoog 

Geluidsbaten € -900 € 100 € -200 € -1.000 

 

 Luchtkwaliteit en broeikasgasemissies 

Veranderingen in luchtkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen zijn gerelateerd aan veran-

deringen in het aantal afgelegde voertuigkilometers binnen het studiegebied 15. Een inschat-

ting van lokale invloeden van de verandering van uitstoot ontbreekt, dus wordt het alge-

mene effect van de verandering in auto- en vrachtkilometers op basis van de uitkomsten van 

het verkeersmodel berekend en voor het gehele netwerk. Voor de berekening worden ken-

getallen gebruikt voor de waardering van uitstoot per voertuigkilometer.  

Op basis van tabel 155 en tabel 148, Externe en infrastructuurkosten van verkeer in Neder-

land16
 (2016) gebruiken we de kengetallen voor voertuigkilometers gewogen naar binnen 

respectievelijke buiten bebouwde kom. De prijs voor personenauto ’s is hierbij gewogen naar 

het aandeel benzine, diesel en LPG (zie CBS 2018). 

t ab e l  3 - 1 4  W aar de r in g  lu c h t ve r v u i l in g  e n  C O 2 ( - e q u iv a l e n t e n )  pe r  v o e r t u i gk i l o m e t e r  

 (bron: SEE, prijspeil 2012) (bron: SEE/CBS, prijspeil 2018) 

modaliteit Luchtvervuiling CO2(-equiv.) Luchtvervuiling CO2(-equiv.) 

Personen  €                 0,007   €                 0,015   €                 0,008   €                 0,016  

Vracht  €                 0,116   €                 0,057   €                 0,121   €                 0,059  

 

Wat leidt tot de volgende jaarlijkse baten op het gebied van luchtkwaliteit.  

 

15  Omdat brandstofgebruik en emissie CO2 hoger zijn bij congestie.  

16  Zie: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, SEE https://www.rwseconomie.nl/documenten/rappor-

ten/2016/augustus/augustus/externe-en-infrastructuurkosten-verkeer-in-nederland-2014   

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71405NED&D1=13-19&D2=0&D3=(l-10)-l&HD=180621-1421&HDR=G1,T&STB=G2
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t ab e l  3 - 1 5  J aar l i j k se  b at e n  o p  h e t  ge b i e d  va n  lu c h t k w a l i t e i t  

(in Euro) 
ALT 3 
laag 

ALT 1 smart  
hoog 

ALT2 smart 

hoog 

ALT 3 
hoog 

Luchtkwaliteitsbaten € -2.100 € 200 € -500 € -2.300 

 

 Accijnzen 

De  veranderingen in accijnsopbrengsten zijn berekend aan de hand van de verandering in 

het aantal afgelegde voertuigkilometers. 

t ab e l  3 - 1 6  ac c i j n z e n 17 

accijnzen per reizigers km (euro per km)   

Personenauto/Bestelbusje  €  0,0632  

Vrachtwagen  €  0,1868  

 

Wat leidt tot de volgende jaarlijkse baten.  

t ab e l  3 - 1 7  J aar l i j k se  ge lu i ds ba t e n  

(in Euro) 
ALT 3 
laag 

ALT 1 smart  
hoog 

ALT2 smart 

hoog 

ALT 3 
hoog 

Accijnzen € 6.000 € -600 € 1.200 € 6.600 

 

  

 

17  Uit Email RWS van 12 juni 2018  
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 Projectkosten en kosten-batenratio’s 

 Baten over de gehele levensduur 2020-2119 

Om inzicht te krijgen in het geheel van kosten en baten worden deze gesommeerd over een 

periode van 100 jaar, in dit geval 2020-2119 en contant gemaakt via de door de overheid be-

paald discontovoet voor infrastructurele projecten, te weten 4,5% 18 (voor milieueffecten is 

de discontovoet 3%). Met andere woorden alle positieve en negatieve over een periode van 

100 jaar die het gevolg zijn van het project worden meegenomen en teruggebracht naar 

waarden van nu door discontering en hanteren van het huidige prijspeil. Formeel kijken we 

naar een oneindige periode, echter, door discontering (geld dat we uitgeven of ontvangen in 

de toekomst vinden we minder waard dan kosten en baten op dit moment) benadert 100 

jaar een oneindige periode. De som van al die waarden over 100 jaar teruggerekend naar de 

waarde bij het begin van de investering noemen we de contante waarde.   

De totale baten van de alternatieven worden bijna geheel bepaald door de reistijdbaten en 

de toename van de reistijdbetrouwbaarheid. Overige effecten (zowel positieve als negatieve 

baten) zijn niet noemenswaardig, In onderstaande twee tabellen staan de jaarlijkse effecten 

uitgedrukt in duizenden euro ’s respectievelijk de gekapitaliseerde effecten in miljoenen 

euro’s.  

Bij de berekening is rekening gehouden met de groei van het verkeer tot 211919 en de toe-

name in waarde van een uur tijdverlies20. Voor reistijdbaten en de betrouwbaarheid is ge-

bruik gemaakt van de groei van de congestie (verliesuren) per jaar en. Voor de andere effec-

ten is gebruik gemaakt van de groei van het aantal kilometers (voor beide zie tabel 3-1). De 

contante waarde over de hele periode is gegeven in tabel 4-2. 

 

18  Rapport werkgroep discontovoet 2015.  

19  In de gevoeligheidsanalyses van de kosten-batenratio’s laten we ook een variant zien waarbij de 

groei stopt in 2050 (een meer voorzichtige schatting waarbij de groei niet ‘eeuwig’ doorgaat).  

20  De toename in waarde van een uur reistijdwaardering is het gevolg van de toename van het reëel 

beschikbaar inkomen. Let op: de toename van de productiviteit van een verliesuur komt tot uitdruk-

king in de periodieke herschatting van de reistijdwaarderingen door het KiM.  

Discontovoet 

“Kosten en baten van een project vallen zelden precies gelijk in de tijd. Om de kosten en de ba-
ten goed te vergelijken worden de verwachte kosten en baten in een MKBA teruggerekend 
naar het moment dat een project start (het zogenaamde basisjaar). Het terugrekenen van toe-
komstige kosten en baten naar het basisjaar wordt ook wel disconteren genoemd.  Gedachte 
achter het disconteren is dat mensen een voorkeur hebben voor een euro vandaag boven een 
euro volgend jaar of in de verre toekomst.” 

“De euro's in de toekomst rekent men in de MKBA terug met een vast percentage per jaar. Een 
ander woord voor dit percentage is de discontovoet. ‘Contante waarde’ is een ander woord 
voor de waarde van (toekomstige) kosten en baten van het project in het basisjaar.  

Wanneer je de waarde van de toekomstige kosten van het project aftrekt van de contante 
waarde van de toekomstige baten, dan vind je de Netto Contante Waarde. ” 

Bron: http://www.mkba-informatie.nl 

http://www.mkba-informatie.nl/
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Er is al opgemerkt dat vooral op het gebied van verkeersveiligheid de MKBA een onderschat-

ting geeft van de maatschappelijke baten. Zeker het wegnemen van de verkeersonveiligheid 

bij Geldrop (door fysieke maatregelen) is een extra hoewel onbekende plus voor Alternatief 

3 en deels voor Alternatief 2. Dit is al als PM opgenomen  

t ab e l  4 - 1  J aar l i j k se  e f f e c t e n  ( s t ar t  in  2 0 2 0  e n  pr i j sp e i l  2 0 1 8  x  m i l j o e n  e u r o )  

  
ALT 3 

Laag scenario 
SMART basis  

Hoog scenario 
ALT 2+SMART 
Hoog scenario 

ALT 3 
Hoog scenario 

Reistijdbaten € 5,9 € 4,0 € 5,0 € 7,9 

Betrouwbaarheid € 2,5 € 1,7 € 2,4 € 3,5 

Verkeersveiligheid € 0,0 € 0,0 € -0,0 € -0,0 

Verkeersveiligheid Geldrop PM++  PM+ PM++ 

Geluid € 0,0 € 0,0 € -0,0 € -0,0 

Luchtkwaliteit en CO2 € 0,0 € 0,0 € -0,0 € -0,0 

Accijnzen € 0,0 € -0,0 € 0,0 € 0,0 

Totale baten € 8,5 € 5,7 € 7,4 € 11,4 

 

t ab e l  4 - 2  D e  c o n t an t e  w aar de  va n  d e  e f f e c t e n  2 0 2 0 - 2 1 1 9  ( x  m i l j o e n  e u r o ,  pr i j spe i l  2 0 1 8 )  

  
ALT 3 

Laag scenario 
SMART basis  

Hoog scenario 
ALT 2+SMART 
Hoog scenario 

ALT 3 
Hoog scenario 

Reistijdbaten € 112,5 € 156,5 € 195,5 € 309,0 

Betrouwbaarheid € 48,1 € 65,1 € 94,0 € 137,8 

Verkeersveiligheid € 0,2 € 0,0 € -0,0 € -0,2 

Verkeersveiligheid Geldrop PM++  PM+ PM++ 

Geluid € 0,0 € 0,0 € -0,0 € -0,0 

Luchtkwaliteit en CO2 € 0,0 € 0,0 € -0,0 € -0,1 

Accijnzen € 0,1 € -0,0 € 0,0 € 0,2 

Totale baten € 161,0 € 221,5 € 289,4 € 446,7 

 Projectkosten 

De kosten van de projectalternatieven worden gebaseerd op opgaves van RWS en Antea 

Group en zijn getoetst door de Kostenpool van RWS (zowel de fysieke investeringen als de 

smart mobility maatregelen). Er wordt een onderscheid gemaakt in investeringskosten nodig 

voor de realisatie van een projectalternatief en de kosten voor onderhoud  (de onderhouds-

kosten zijn berekend volgens de voorgeschreven L ife Cycle methode). 

t ab e l  4 - 3  R am i n g  i n ve st e r in g sk o s t e n  ( in c lu s i e f  bt w  in  M €  pr i j spe i l  2 0 8 1 8 ) ,  n o m i n a a l  

 Alternatief 1 Alternatief 2 Alternatief 3 

Infrastructuur 29,7 143,6 284,7 

Smart Mobility 45,7 17 15,5 

Totaal 75,4 160,6 300,2 

Variatiecoëfficiënt 19% 19% 20% 

Bandbreedte 60,5 – 90,4 127,2 – 193,3 237,3 – 365,0 
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Voor zowel de investeringskosten als de onderhoudskosten wordt het verschil genomen met 

de kosten in het nulalternatief. We nemen daarmee alleen die kosten mee die zich onder-

scheiden van de kosten in een situatie dat het project niet wordt uitgevoerd.  

In tabel 4-3 en tabel 4-4 zijn respectievelijk de investerings- en de beheer- en onderhouds-

kosten gegeven. Let op de kosten in rood bij Alternatief 3 in beide tabellen. 

In Alternatief 3 is geen rekening gehouden met de effecten op capaciteit en intensiteit door 

de smart mobility maatregelen. Dat heeft een methodische achtergrond om te kunnen be-

palen of capaciteitsuitbreiding alleen voldoende is. In de basis MKBA gepresenteerd in dit 

hoofdstuk worden daarom de kosten van die maatregelen niet meegerekend. Verder veron-

derstellen we dat een deel van de Smart Mobility maatregelen aan kracht inboet (als het 

gaat om capaciteit en intensiteit) als er al een fysieke capaciteitsuitbreiding is gerealiseerd.  

De effecten van de Smart Mobility maatregelen zijn wel van belang voor het bereiken van de 

gestelde doelen op het gebied van verkeersveiligheid en reisbeleving. We presenteren 

daarom in de gevoeligheidsanalyse wel een kosten baten ratio inclusief de kosten voor de 

Smart Mobility. 

De geraamde beheer- en onderhoudskosten voor Smart Mobility zijn voor elk van de alter-

natieven gelijk omdat het grote verschil tussen de alternatieven is gelegen in het vermind e-

ren van de spitsvraag personenverkeer en daar zijn geen jaarlijkse kosten voor opgenomen.  

t ab e l  4 - 4  R am i n g  e x t r a  ( t e n  o pz ic h t e  va n  h e t  n u l a l t e r n at ie f )  B e h e e r  &  O n de r h o u ds k o st e n  ge -

m id de l d  pe r  j a ar  ( in c lu s i e f  b t w  in  M €  pr i j spe i l  2 0 1 7 ) ,  n o m in aa l  

 infrastructuur  smart mobility  totaal 

Alternatief 1 € 1,04 € 1,82 € 2,86 

Alternatief 2 € 1,80 € 1,82 € 3,62 

Alternatief 3 € 2,72 € 1,82 € 4,54 

 

De volgende kosten zijn derhalve meegenomen in de standaard MKBA.  

t ab e l  4 - 5  D e  v o lge n de  k o s t e n  i n  M €  z i j n  m e e ge n o m e n  in  de  s t a n d a ar d  M K B A  

  SMART basis ALT 2+SMART ALT 3 

Investering totaal (infra en Smart Mobility)  €              75,4   €            160,6   €            284,7  

waarvan Smart Mobility  €              50,4   €              17,0   €                  -    

Beheer en onderhoud per jaar voor infra en 
Smart Mobility 

 €                2,9   €                3,6  €                2,7  

 Kosten-batenratio’s 

De ratio’s voor het hoge economische scenario voor elk van de alternatieven liggen rond de 

1. Alternatief 2 heeft licht maatschappelijk verlies en de meeste welvaart wordt gereali-

seerd in alternatief 3. Zie ook het hoofdstuk gevoeligheidsanalyse voor de varianten op de 

aannamen en het hoofdstuk Voorkeursalternatief voor de ratio van de beste combinatie van 

bouwstenen van de drie alternatieven.  



 

Rapportage Maatschappelijke kosten-batenanalyse A67 27 

De lage economische scenario’s voegen geen welvaart aangezien er te weinig congestie is 

om baten te genereren. Op basis van verhouding tussen de hoog en laag varianten van alter-

natief 3 en runs voor alternatief 2 zonder slimme maatregelen kunnen we wel een indicatie 

geven van de niet berekende ratio’s in het lage economische scenario.  

t ab e l  4 - 6  H e t  sa l do  e n  de  r at i o  vo o r  e l k  v an  de  a l t e r n a t ie ve n  ( de  r at io ’ s  v o o r  S M A R T  b a s i s  e n  

A LT  2  S M A R T  in  h e t  la ge  sc e n ar io  z i j n  ge sc h a t )  

Gekapitaliseerd (x mln euro)  

SMART 
basis  

Laag sce-
nario 

ALT 
2+SMART 
Laag sce-

nario 

ALT 3 
Laag sce-

nario 

SMART 
basis  

Hoog sce-
nario 

ALT 
2+SMART 
Hoog sce-

nario 

ALT 3 
Hoog sce-

nario 

baten € 63,8 € 83,6 € 161,0 € 221,5 € 289,4 € 446,7 

kosten € 165,9 € 232,4 € 313,2 € 165,9 € 232,4 € 313,2 

saldo € -102,1 € -148,7 € -152,2 € 55,6 € 57,1 € 133,5 

ratio 0,38 0,36 0,51 1,34 1,25 1,43 
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 Van alternatieven naar een voorkeursalternatief  

Na het uitwerken van de alternatieven  1, 2 en 3 is door de betrokken overheden op hoofdlij-

nen een voorkeur uitgesproken voor alternatief 2 (verbreding tussen Leenderheide en Gel-

drop v.v.). Hierin speelt mee dat alternatief 3 (verbreding tussen Leenderheide en Asten) 

ruim boven het beschikbare budget is. Het doelbereik van alternatief 1 met alleen Smart 

Mobility en kleinschalige maatregelen is ruim onvoldoende.  

Een nadeel van alternatief 2 is dat vanwege het weefvak de aansluiting op het motorbrand-

stofverkooppunt met verzorgingsplaats op de zuidelijke rijbaan niet behouden kan blijven. 

Dit is ongewenst omdat geen alternatieve locatie beschikbaar is. Dit nadeel kan ondervan-

gen worden door de verbreding van de zuidelijke rijbaan tussen Leenderheide en Geldrop 

(over de lengte van alternatief 2) vorm te geven als een extra rijstrook (conform alternatief 

3) in plaats van een weefvak (zoals opgenomen in alternatief 2). Het verkeerskundig functio-

neren van deze oplossingen is sterk vergelijkbaar met dat van alternatief 2 en hiermee ook 

de bijbehorende verkeer gerelateerde baten. Deze aanpassing leidt niet tot meer ruimtebe-

slag of andere effecten die van invloed zijn op de aspecten zoals die zijn meegenomen in  

deze MKBA. De investeringskosten na het samenstellen van dit VKA opnieuw geraamd en la-

ger dan die van alternatief 2. Hieronder wordt het voorkeursalternatief beschreven en ver-

volgens de verwachte MKBA-ratio gegeven. 

Smart Mobility  

Net als in alternatief 2 zijn Smart Mobility maatregelen opgenomen in het voorkeursalterna-

tief. Smart Mobility alleen is echter onvoldoende probleemoplossend.  Simulaties op basis 

van het maximaal te verwachten effect van Smart Mobility laat het volgende zien: 

 Smart Mobilitymaatregelen dragen bij aan het verminderen van verkeersstromen;  

 Uit doorrekening met het statisch model blijkt dat deze ruimte wordt opgevuld (la-

tente vraag) door nieuw verkeer maar vooral verkeer dat later of eerder vertrekt dan 

wel van route veranderd; 

 Per saldo is er bij alternatief 1 daardoor geen verbetering ten aanzien van de IC -ver-

houdingen op de snelweg;  

 Wel is er een afname van het aantal voertuigverliesuren, zowel voor vracht- als perso-

nenverkeer, doordat verkeer een gunstigere route (over de A67) kan nemen; 

 Het dynamische model laat zien dat het knelpunt bij Geldrop (rijbaan richting Eindho-

ven) niet wordt opgelost en dat hier files ontstaan die terugslaan in de richting van 

de aansluitingen Someren en Asten;  

 Doordat het doorstromingsknelpunt bij Geldrop niet wordt opgelost, is er ook geen 

voldoende verbetering van de verkeersveiligheid op de wegvakken bij de aansluiting 

Geldrop; het bestaande verkeersveiligheidsknelpunt blijft aanwezig.  

De knelpunten ten aanzien van de doorstroming en de verkeersveiligheid kunnen niet wor-

den opgelost met uitsluitend Smart Mobilitymaatregelen. Dat betekent dat capaciteitsuit-

breiding nodig is om de doelen te kunnen bereiken. Dit laat echter onverlet dat Smart Mobi-

litymaatregelen onderdeel kunnen zijn van het VKA.  
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Naar een Voorkeursalternatief (VKA) 

Als gekeken wordt in de richting Venlo dan blijkt dat mits er gebruik wordt gemaakt van ge-

richte Smart Mobility maatregelen het niet noodzakelijk te zijn om de wegvakken oostelijk 

van de aansluiting Geldrop te verbreden. Voor het wegvak tussen Leenderheide en Geldrop 

is verbreding wel noodzakelijk. Dat kan conform alternatief 3 met handhaving van de verzor-

gingsplaats in combinatie met de volgende maatregelen:  

 Het verminderen van de spitsvraag door personenverkeer (vooral tussen Leende r-

heide en Geldrop) door verbeteren fiets, OV en andere maatregelen in de vorm van 

bijvoorbeeld Mobility Market en/of Mobility as a Service concepten. Dit zorgt voor 

een afname van het verkeersaanbod op met name het wegvak Leenderheide – Gel-

drop in de avondspits  

 Slimme handhaving van gedrag en de technische staat van voertuigen zorgt voor min-

der incidenten en daarmee gepaard gaande incidentele filevorming. Voorstel is om 

ten minste (ergens op de A67) automatische controle van bandenspanning te realise-

ren en te onderzoeken of en hoe hieraan automatische handhaving gekoppeld kan 

worden. 

 De maatregel makkelijker en veiliger invoegen bij de invoeger Leenderheide (waarbij 

– smart – invoegadvies voor invoegend verkeer vanaf Leenderheide en rijstrookadvies 

voor doorgaand verkeer op de A67 richting Venlo gerealiseerd wordt) zorgt voor extra 

robuustheid van de capaciteit van de invoeger Leenderheide.  

 De maatregel makkelijker en veiliger invoegen bij de invoeger Asten (waarbij – smart 

–  invoegadvies voor invoegend verkeer vanaf de N279 en rijstrookadvies voor door-

gaand verkeer op de A67 richting Venlo gerealiseerd wordt) zorgt voor extra robuust-

heid van de capaciteit van de invoeger Asten. Hierdoor neemt de capaciteit van de 

invoeger toe, zonder fysieke capaciteitsuitbreidingen.  

Wordt gekeken in de richting Eindhoven dan is voor het wegvak tussen Geldrop en Leender-

heide verbreding noodzakelijk. Voor de wegvakken Someren – Geldrop en Asten – Someren 

is dat niet het geval zeker ook omdat alternatief 3 meer negatieve omge vingseffecten (na-

tuur) heeft en substantieel meer kost. Dit alles maakt dat voor de rij baan richting Eindhoven 

een combinatie voor de hand ligt van alternatief 2 (verbreden van wegvak Geldrop – Leen-

derheide volgens het principe met een lang weefvak) met Smart Mobilitymaatregelen (zoals 

hierboven genoemd) om de doorstroming en verkeersveiligheid voor dit wegvak en de ove-

rige wegvakken te verbeteren. Het uitgangspunt bij deze oplossing zou moeten zijn dat de 

aanpassing van het wegvak tussen Geldrop en Leenderheide op een zodanige manier wordt 

gedaan dat op een relatief eenvoudige manier op een later moment – bij gebleken noodzaak 

– het wegvak tussen Someren en Geldrop kan worden uitgebouwd naar drie rijstroken. Dit 

maakt een adaptieve aanpak mogelijk die past bij de ambities van SmartwayZ.NL.  

Naast capaciteitsuitbreiding is een aantal kleinschalige maatregelen aan de infrastructuur 

onderzocht die de doorstroming, het comfort van de weggebruiker en de veiligheid ook ver-

beteren op locaties zonder capaciteitsuitbreiding. Deze maatregelen kunnen betreffen:  

 Pechhavens aanleggen op wegvakken op het Brabantse deel van A67 die niet ver-

breed worden. Hiermee worden rijbaanafsluitingen in geval van (vracht)verkeer met 

pech voorkomen; 



 

Rapportage Maatschappelijke kosten-batenanalyse A67 30 

 Aansluitingen aanpassen ten oosten van Geldrop; toerit Someren (richting Eindho-

ven), toerit Asten (richting Eindhoven), taper A67 Zaarderheiken, afrit Helden (vanuit 

Venlo), afrit Sevenum (vanuit Eindhoven);  

 Aanpassen bebording.  

Voorkeursalternatief 

Smart waar mogelijk, verbreden waar nodig.  

 Alleen Smart Mobility (alternatief 1) is niet toereikend, wel inzetten op aanvullende 

Smart maatregelen.  

 Maatregelen: 

o Makkelijker en veiliger invoegen  

o Slimme handhaving van rijgedrag, parkeren, technische staat van voertuigen 

e.d. (wijze waarop: nader te bepalen) 

o Betere informatievoorziening (parkeren, snelheid) (wijze waarop: nader te 

bepalen) 

o Stimuleren en faciliteren beter rijgedrag weggebruikers (wijze waarop: nader 

te bepalen) 

 Als onderdeel van programma’s 

o Maatregelen voor verminderen (spits)vraag door verbeteren OV, fiets en an-

dere maatregelen, via MobilityMarket en MaaS-concepten 

o Verminderen (spits)vraag vrachtverkeer, via Smart Logistics  

Capaciteitsuitbreiding: 

 Verbreden tussen Geldrop en Leenderheide;  

o Rijbaan noord: op basis van alternatief 2 (weefvak); 

o Rijbaan zuid: op basis van alternatief 3, inclusief handhaven verzorgingsplaats 

Meelakkers; 

o Op een zodanig manier dat doorgroei naar 2x3 tot aan Someren en eventueel 

Asten mogelijk is. 

Nadere keuze bouwstenen 

 keuze maken met betrekking tot de aansluitingsvorm bij Geldrop  

o Vanuit doelbereik geen voorkeur  

o Keuze tussen extra effecten op natuur/water (i.g.v. half Klaverblad) of op IJze-

ren Man/Genoenhuis (i.g.v. halve Haarlemmermeer)  

o Hogere kosten halve Haarlemmermeer  

Aanvullend (harde kant van Smart maatregelen) 

 Pechhavens aanleggen op wegvakken op het Brabantse deel van A67 die niet verbreed 

worden 
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 Aansluitingen aanpassen ten oosten van Geldrop; toerit Someren (richting Eindho-

ven), toerit Asten (richting Eindhoven), taper A67 Zaarderheiken, afrit Helden (van uit 

Venlo), afrit Sevenum (vanuit Eindhoven)  

 Aanpassen bebording  

Kosten-batenratio 

Het voorkeursalternatief is tot stand gekomen op basis van de wegontwerpen en milieu-in-

formatie uit het milieueffectrapport, inzicht in de bijbehorende realisatie- en onderhouds-

kosten en de ordegrootte van concept MKBA-ratio’s van alternatief 1, 2 en 3. Gezien de 

volgtijdelijkheid is het VKA ook niet opgenomen in hoofdstuk 3 en 4 van dit rapport. Om die 

reden is in dit hoofdstuk nagegaan of het nieuw samengestelde VKA invloed heeft op de ra-

tio ten opzichte van het alternatief 2 dat hiervoor de basis vormt. Hiervoor kan gesteld wor-

den dat: 

 het VKA verkeerskundig functioneert zoals alternatief 2 en de verkeer gerelateerde 

kosten en baten hiermee gelijk zijn: 

 overige effecten niet wezenlijk anders zijn (ter plaatse zijn alternatief 2 en 3 niet on-

derscheidend op o.a. geluid en luchtkwaliteit. Het ruimtebeslag van het VKA is ter-

plaatse vergelijkbaar met alternatief 2):  

 de kosten van het VKA lager uitvallen (o.a. uitkoop van het motorbrandstofverkoop-

punt is niet nodig).  

De geraamde kosten (door de kostenpool van RWS gecontroleerd) in M€ van dit VKA zijn 

weergegeven in tabel 5-1. 

t ab e l  5 - 1  ge r aam de  k o st e n  vo o r  h e t  V K A  

  VKA 

Investeringkosten 'harde'infrastructuur €            138,6 

Kosten Smart Mobility €              12,3 

Beheer en onderhoud (per jaar) €                2,2 

De kosten-batenratio is gegeven de schatting dat de baten gelijkwaardig zullen z ijn aan al-

ternatief 2 als volgt. 

t ab e l  5 - 2  k o s t e n - ba t e n  r at i o ’ s  vo o r  h e t  V K A  

Gekapitaliseerd (x mln euro)  
VKA geschat 
Laag scena-

rio 

VKA 
Hoog scena-

rio 

baten € 83,6 € 289,4 

kosten 1€ 180,4 € 180,4 

saldo € -96,8 € 109,0 

ratio 0,46 1,60 

Vooruitlopend op de gevoeligheidsanalyses in het volgende hoofdstuk maar als de kosten 

tegenvallen (+20%) dan levert dit VKA nog steeds een maatschappelijke plus op.  
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 Gevoeligheidsanalyses 

In dit hoofdstuk presenteren we het effect op de ratio’s van de volgende aanpassingen in de 

aannamen. 

 Groei verkeer en congestie stopt in 2050; 

 De bandbreedte van de kosten (laag en hoog);  

 Specifiek voor alternatief 3: het meenemen van de kosten voor smart mobility maatre-

gelen die geen effect hebben op de berekende baten van dit alternatief.  

In tabel 6-1 zijn de ratio’s gegeven als we uitgaan van groei van het verkeer en de congestie 

tot 2050. In de lage scenario’s zijn er nauwelijks effecten omdat de congestie daar al niet 

groeit. Voor de hoge scenario’s betekent het een afname van de baten. De ratio’s vallen nu 

minder positief uit. 

t ab e l  6 - 1  H e t  sa l do  e n  de  r at i o  vo o r  e l k  v an  de  a l t e r n a t ie ve n  m e t  gr o e i  va n  c o n ge st ie  e n  ve r -

k e e r  t o t  2 0 5 0  

Gekapitaliseerd (x mln euro) 
ALT 3 

Laag scenario 
SMART basis  

Hoog scenario 
ALT 2+SMART 
Hoog scenario 

ALT 3 
Hoog scenario 

baten € 161,4 € 174,3 € 227,8 € 351,5 

kosten € 313,2 € 165,9 € 232,4 € 313,2 

saldo € -151,8 € 8,4 € -4,6 € 38,3 

ratio 0,52 1,05 0,98 1,12 

 

In tabel 6-2 zijn de ratio’s gegeven op basis van de meest gunstige raming van de kosten (zie 

ook tabel 4-3). Uiteraard zijn de ratio’s gunstiger maar in het lage scenario is er nog steeds 

sprake van verlies van welvaart. 

t ab e l  6 - 2  H e t  sa l do  e n  de  r at i o  vo o r  e l k  v an  de  a l t e r n a t ie ve n  m e t  de  m e e st  g u n st ige  k o s t e n -

ba n d br e e d t e  

Gekapitaliseerd (x mln euro) 
ALT 3 

Laag scenario 
SMART basis  

Hoog scenario 
ALT 2+SMART 
Hoog scenario 

ALT 3 
Hoog scenario 

Baten € 161,0 € 221,5 € 289,4 € 446,7 

Kosten € 250,5 € 132,7 € 185,9 € 250,5 

Saldo € -89,6 € 88,8 € 103,6 € 196,1 

Ratio                  0,64                   1,67                   1,56                   1,78  

 

In tabel 6-4 zijn de ratio’s gegeven op basis van de minst gunstige raming. De alternatieven 

in het hoge scenario zijn dan nog steeds in staat om welvaart te genereren.  
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t ab e l  6 - 3  H e t  sa l do  e n  de  r at i o  vo o r  e l k  v an  de  a l t e r n a t ie ve n  m e t  de  m in st  g u n st ige  k o s t e n -

ba n d br e e d t e  

Gekapitaliseerd (x mln euro) 
ALT 3 

Laag scenario 
SMART basis  

Hoog scenario 
ALT 2+SMART 
Hoog scenario 

ALT 3 
Hoog scenario 

baten € 161,0 € 221,5 € 289,4 € 446,7 

kosten € 375,8 € 199,1 € 278,8 € 375,8 

saldo € -214,8 € 22,4 € 10,6 € 70,9 

ratio                  0,43                   1,11                   1,04                   1,19  

 

Als de kosten voor smart maatregelen worden meegenomen bij alternatief 3 (waarvan we 

hebben aangenomen dat deze geen extra baten genereren) dan blijft de ratio voor alterna-

tief 3 in het hoge scenario boven de 1. 

t ab e l  6 - 4  H e t  sa l do  e n  de  r at i o  vo o r  e l k  v an  de  a l t e r n a t ie ve n  m e t  de  k o s t e n  vo o r  sm ar t  m aa t -

r e ge le n  m e e ge n o m e n  v o o r  A l t e r n a t ie f  3  z o n de r  da t  da ar  bat e n  t e ge n o ve r  s t a an  

Gekapitaliseerd (x mln euro) 
ALT 3 

Laag scenario 
SMART basis  

Hoog scenario 
ALT 2+SMART 
Hoog scenario 

ALT 3 
Hoog scenario 

baten € 161,0 € 221,5 € 289,4 € 446,7 

kosten € 361,9 € 165,9 € 232,4 € 361,9 

saldo € -201,0 € 55,6 € 57,1 € 84,8 

ratio                  0,44  1,34 1,25                  1,23  
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 Conclusie 

In de MIRT verkenning A67 zijn drie alternatieven vergeleken. Deze zijn opgebouwd van een 

Smart Mobility alternatief, via een alternatief met beperkte verbreding (Leenderheide – Gel-

drop v.v.), naar een alternatief met ruime verbreding (Leenderheide – Asten en parallelbaan 

A73 bij Zaarderheiken). 

Belangrijkste conclusies zijn: 

 De baten worden bijna in het geheel gegenereerd door reistijdbaten en betrouwbaar-

heidsbaten; 

 De verkeersveiligheidseffecten van de fysieke ingrepen bij Geldrop zijn positief maar PM  

 In het lage scenario is er te weinig congestie om welvaart op te leveren  in elk van de al-

ternatieven 

 In het hoge scenario levert alternatief 3 de meeste welvaart op  

 Alternatief 2 en 3 zijn te duur  

 De jaarlijkse onderhoudskosten voor smart mobilty maatregelen zij n fors in vergelijking 

met de kosten beheer en onderhoud voor de fysieke infrastructuur  

Kijken we naar de gevoeligheidsanalyses dan kunnen we daarnaast concluderen:  

 De ratio’s zijn minder gunstig als er na 2050 geen verkeers- en congestiegroei wordt ver-

ondersteld 

o Als de kosten dan ook tegenvallen dan zakken ook de alternatieven in het hoge 

scenario onder een ratio 1. 

Op basis van de bevindingen uit de MIRT verkenning is een voorkeursa lternatief tot stand 

gekomen. Op hoofdlijnen betreft dit alternatief 2, inclusief enkele Smart Mobility maatrege-

len. Om de aansluiting op het motorbrandstofverkooppunt op de zuidelijke rijstrook te be-

houden is hier, vergelijkbaar met alternatief 3, voor een uitbreiding met een derde rijstrook, 

in plaats van weefvak gekozen. De MKBA laat zien dat:  

 De kosten voor het voorkeursalternatief zijn lager dan de gereserveerde € 200 miljoen, 

het VKA genereert welvaart en de ratio is ook positief als de kosten tegenva llen; 
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Bijlage: Smart Mobility in een MKBA 

Smart Mobility is het toepassen van de meest recente beschikbare technologie om mobili-

teit – en het geheel van daarbij betrokken organisaties, mensen, voertuigen en goederen –  

efficiënter, duurzamer, comfortabeler en veiliger te maken. De toepassingen worden slim 

genoemd omdat gezocht wordt naar verbeteringen niet gebaseerd op fysieke aanpassingen 

en uitbreidingen maar op basis van het ontwikkelen, ter beschikking stellen en communice-

ren van kennis en informatie over het functioneren van onze verkeerssystemen, vervoermid-

delen en verkeersdeelnemers.  

Smart Mobility is een relatief nieuw begrip maar de toegepaste concepten zijn niet altijd 

nieuw (denk aan collectief vervoer aangeboden door werkgevers). Wel is het zo  dat de tijd 

nu meer rijp lijkt voor succesvolle toepassing. De huidige technologieën en dan vooral mo-

biel internet met apps die toegang hebben tot data en een in potentie groot bereik onder 

gebruikers, maken bekende concepten in veel gevallen krachtiger en bieden nieuwe moge-

lijkheden. 

Wat zijn de belangrijkste aspecten van Smart Mobility? 

Smart Mobility draagt bij aan verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Bijvoor-

beeld doordat automatisering van rijfuncties 21 menselijke fouten kan reduceren en de ver-

keersstromen sneller laat reageren, waardoor de huidige systemen meer verkeer kunnen 

verwerken. Er komen steeds meer data beschikbaar waarmee reizigers beter geïnformeerd 

kunnen worden over de actuele verkeerssituatie, zoals de beschikbaarheid van OV-verbin-

dingen en verstoringen op het wegennet, waardoor ze sneller en comfortabeler kunnen rei-

zen. Ook ontstaan nieuwe mobiliteitsconcepten, waarbij mensen flexibeler gebruik maken 

van diverse vervoermiddelen, al naar gelang de situatie daarom vraagt (Mobili ty as a Ser-

vice). Die voertuigen worden in toenemende mate aangedreven door schone brandstoffen, 

wat bijdraagt aan vermindering van de uitstoot door mobiliteit. Door verdergaande automa-

tisering van voertuigen en de toename van (bovengenoemde) deelsystemen zien we de 

grenzen tussen de modaliteiten vervagen. Zo wordt vraag-gestuurd openbaar vervoer indivi-

dueler terwijl personenauto’s via deelsystemen collectiever worden. Smart Mobility is daar-

mee samen te vatten in drie aspecten:  

 data-analyse en communicatie en het belang daarvan voor het ontwikkelen en aan-

bieden van mobiliteitsdiensten;  

 het combineren van fysieke en digitale infrastructuur;  

 voertuigtechnologie en met name automatisering van rijtaken en vernieuwing en ver-

duurzaming van aandrijving.  

Wat is het effect van Smart Mobility? 

Smart Mobility omvat een breed scala aan instrumenten en concepten. Die instrumenten en 

concepten kunnen elkaar versterken, maar ze kunnen ook tegengestelde doelen en effecten 

hebben. Smart Mobility kan bijvoorbeeld bijdragen aan: 

 

21  Een kleinere rol voor menselijke besturing, verminderd ook de kracht van improvisatie van bestuur-

ders in uitzonderlijke situaties 
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 Het mensen (soms) uit de auto krijgen en gebruik laten maken van een ander ver-

voermiddel, geen verplaatsing te maken of misschien wel met de auto maar op een 

ander moment 

 Een verschuiving van bezit van een auto naar het gebruik van een auto (het betalen 

per keer) 

 Verkeersveiligheid via  de technische staat van voertuigen; of via begeleiding; of via 

slim design (zoals bij invoegen)  

 Rijtaakondersteuning; in car, door de auto, of met aanwijzingen onderweg  

 Volledige automatisering (zelfrijdende auto) maakt de auto voor een grotere groep 

reizigers een aantrekkelijke en toegankelijke vervoerwijze  

 Diensten die de betrouwbaarheid vergroten zoals een gegarandeerde parkeerplek 

plus eventueel natransport.  

De laatste vier dragen bij aan en gevoel van veiligheid en een  positieve rijervaring, door 

meer zekerheid en betrouwbaarheid. De toenemende automatisering zal sowieso leiden tot 

een andere waardering van ‘verliesuren’. In het geheel zijn er dus maatregelen gericht om 

mensen uit de auto te halen, maar ook maatregelen om de rijervaring en de rijbeleving te 

verbeteren, wat juist kan leiden tot toenemend autogebruik. Hét effect van Smart Mobility 

is dus niet zomaar aan te geven. Het vergt een uiteenrafeling van de maatregelen en bijbe-

horende effecten die we er in een bepaalde context onder scharen.  

Voor beide type maatregelen geldt dat bij modellering van de effecten, bijvoorbeeld in ver-

keersmodellen, bijvoorbeeld ten behoeve van MKBA’s, zowel nu als in de toekomst er met 

bepaalde zaken rekening moet wordt gehouden.  

Wat zijn aandachtspunten bij de effectuering en waardering van Smart Mobility? 

Bij de effectuering en waardering van Smart Mobility maatregelen onderkennen we de vol-

gende aandachtspunten:  

 Ander investerings- en effectpatroon  

 Wisselwerking tussen fysieke en slimme maatregelen  

 Parameters in modellen  

Smart Mobility maatregelen kennen een ander investerings- en effectpatroon dan de aanleg 

van fysieke infrastructuur  

Fysieke infrastructuur kent een gefaseerde aanleg en een grote investering aan de start van 

een project. Vervolgens starten de effecten (jaarlijks hetzelfde) vanaf de oplevering, met ge-

lijkblijvend periodiek onderhoud tot de eerstvolgende grote herinvestering.  

Smart Mobility zit anders in elkaar. Zowel private al publieke partijen investeren (al dan niet 

in PPS constructies) in Smart Mobility en werken samen in een groeimodel naar positieve 

verkeerskundige effecten en stabiele nieuwe businessmodellen. De kosten (vooral de LCC 

van Smart Mobility maatregelen) en baten c.q. effecten van Smart Mobility in de ti jd zijn an-

ders. De investeringskosten zijn lager, de onderhoudskosten hoger (het zijn eigenlijk doorlo-

pende investeringen in ‘updates’). De effecten starten niet direct vanaf oplevering  en zijn 

niet constant in de tijd maar kunnen toenemen door leereffecten, toenemende gebruikers-

groep en wisselwerking met andere maatregelen.  
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Daarmee zijn Smart Mobility maatregelen als aanvulling op een pakket fysieke maatregelen 

ideaal om een adaptieve beleid te voeren. Zo kan eerst worden gekeken of pakketten met 

Smart Mobility maatregelen voldoende doelbereik halen tot een moment X wanneer waarop 

fysieke uitbreiding een betere oplossing biedt. Let wel: op dat moment X kan er weer meer 

mogelijk zijn met andere Smart Mobility maatregelen. De horizon waarop maatregelen ge-

pland worden en effect hebben wordt dus anders. Het reserveren van geld ook. De onzeker-

heid van fysieke investeringen neemt dan toe.  

Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag hoe extra kosten (ruimtereservering) in een adaptief 

alternatief mee te nemen. Bijvoorbeeld in dit geval voor doorgroei naar 2x3 rijbanen tot So-

meren (en eventueel tot Asten). Dat zijn kosten die bij realisatie worden gemaakt met als 

doel het voorkomen van kapitaalvernietiging bij verdere verbreding.  

Echter, we zijn nu niet in staat om dergelijke effecten door te rekenen voor een MKBA want 

de beschreven dynamiek in kosten en baten c.q. effecten van Smart Mobility zijn niet een-

voudig in de huidige modellen te simuleren. Er zijn weinig kengetallen voorradig om een 

eventueel aangepaste methodiek goed toe te kunnen passen. Smart Mobility heeft nog geen 

langjarig bewezen effect in een stabiele (mobiliteits)markt. Het is nog een tijd van pionieren 

en onzekerheid. 

Wisselwerking tussen fysieke en slimme maatregelen (met name het wegnemen van intensi-

teit met smart en het toevoegen van capaciteit fysiek)  

Maatregelen die zich richten op vraagbeïnvloeding moeten het voor een belangrijk deel 

hebben van schaarste om er een businessmodel van te maken. Denk in de context van 

SmartwayZ bijvoorbeeld aan het project ‘Slimme Reis’ op de A2 Weert-Eindhoven met de 

app Timesupp van Innovactory. De oproep ‘mijd de drukte’ geldt niet meer indien fysieke 

capaciteitsuitbreiding de schaarste zou verhelpen. Spitsmijden projecten rondom wegwerk-

zaamheden hebben in het verleden ook laten zien dat het effect van de maatregel verdwijnt 

zodra de prikkel verdwijnt (de beloning eindigt en/of de capaciteit van de weg neemt toe). 

Normaal gesproken is er dan weer een verschuiving in de model split naar auto, met hooguit 

een kleine permanente verandering. Alleen indien de inzet van een tijdelijke maatregel zoals 

een reisapp in staat is om als katalysator te dienen voor een stabiel en voldoende breed 

platform voor mobiliteitsdiensten, kan een werkend businessmodel blijven bestaan. Al met 

al kan worden verwacht dat  (commerciële) vraagbeperking en fysieke uitbreiding niet suc-

cesvol samengaan. Schaarse wegcapaciteit is een randvoorwaarde. Daarmee zullen er ook 

grote regionale verschillen zijn in de toepasbaarheid van smart maatregelen.  

Bovenstaande heeft betrekking op Smart Mobility maatregelen die gericht zijn op verbete-

ring van de I/C verhouding en daarmee de doorstroming. Wanneer een MIRT verkenning 

doorstromingsknelpunten als aanleiding heeft, ligt het voor de hand om hier de focus op te 

leggen. Maar zoals eerder aangehaald, kunnen Smart Mobility maatregelen ook gericht zijn 

op andere doelen, zoals verkeersveiligheid en duurzaamheid. Overigens hebben verkeersvei-

ligheidsmaatregelen als gevolg van het voorkomen van incidenten indirect ook een positief 

effect op de doorstroming.  Schuif daarom Smart Mobility als geheel niet terzijde wannee r 

het effect op de doorstroming onvoldoende lijkt.  

Parameters in modellen  

Tot nu toe hebben we het gehad over de hoeveelheid verkeer (de intensiteit, de I) en het 

aanbod aan infrastructuur (de capaciteit, de C). In deze MKBA zijn de Smart Mobility maat-

regelen vertaald naar een effect op de I en de C en dit is verwerkt in de verkeersmodellen. 

Een verkeersmodel kent echter nog veel meer aangrijpingspunten om de maatregelen te 
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modelleren. Macroscopische verkeersmodellen werken volgens het 4 -staps model: ritgene-

ratie (hoeveel ritten worden gemaakt), distributie (herkomst en bestemming van die ritten), 

modal split (vervoerwijzekeuze) en toedeling (routekeuze). Smart Mobility maatregelen heb-

ben invloed op verschillende inputs binnen deze stappen. Denk aan:  

 de value of time (VoT). Wanneer we straks onderweg onze tijd anders kunnen beste-

den (lezen, slapen, etc) door automatisering van de rijtaak gaan we onze reistijd an-

ders waarderen. Vertraging is minder ergerlijk. Dit leidt tot een toename van het ge-

bruik van zelfrijdende auto’s en daarmee voor extra reistijd zonder dat dat als verlo-

ren tijd wordt ervaren. Er kan zelfs nog een extra positieve lading worden gegeven 

aan de verplaatsing door een groter gevoel van veiligheid en vertrouwen in de tips en 

aanwijzingen van de systemen; 

 de invloed van nieuwe vervoerwijzen, zoals de snelfiets. De fiets wordt door de ho-

gere snelheid een aantrekkelijker alternatief op afstanden tot zo ’n 15 kilometer. Dit 

effect wordt nog versterkt door de aanleg van snelfietsroutes, die de doorstroming en 

het comfort voor de fietser verder verhogen.  

 de invloed van deelauto’s, waardoor het eigen autobezit kan afnemen en reizigers per 

rit bewuster kiezen om al dan niet gebruik te maken van de auto.  

 het thuisblijven / het online vergaderen, mogelijk  gemaakt door de steeds betere ICT 

communicatietechnologie.  

 de invloed van apps die maatadvies geven per dag, per verplaatsing.  

De keuzes die we als reizigers maken, zijn steeds diverser, complexer en dynamischer. Een 

verkeersmodel zoals het NRM blijft daar eigenlijk bij achter. Daarom hebben we ons bij de 

berekeningen ten behoeve van de MKBA A67 noodgedwongen beperkt tot een pragmatische 

aanpak, waarbij Smart Mobility effecten zijn omgezet in een aanpassing van de resultanten I 

en C. En dan nog met de nuancering dat waar geen bewezen kwantitatief effect beschikbaar 

was, is terugvallen op (zo goed mogelijk onderbouwde) inschattingen / ambitieniveaus.  

Welke aanbevelingen doen we? 

Aanpassing MKBA systematiek voor effectuering en waardering van Smart Mobility m aatre-

gelen: 

 Ander investerings- en effectpatroon  

o Daarbij rekening houden met kort-cyclisch effect van Smart Mobility maatre-

gelen  

 Wisselwerking tussen fysieke en slimme maatregelen  

o Daarbij onderscheid maken in doelbereik:  

 wisselwerking tussen fysieke en sl imme maatregelen met name in re-

latie tot doorstroming,  

 en veel minder in relatie tot verkeersveiligheid en duurzaamheid  

 Parameters in modellen  

o Daarbij vertaling van Smart Mobility maatregelen naar de inputs voor ver-

keersmodellen verfijnen. Niet alleen aanpassing van I en C.  


