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Aanvullingop quick scan MKBA RijnlandRoute

Geachte leden van de ProvincialeStaten.
Op 20 mei 2008 hebben GS een besluitgenomen ten faveure van het voorkeursalternatiefvan
de StuurgroepRijnlandRoute,
mede op basisvan een herzieneMKBA. Eindjuni zullenPS een
besluitnemen over dit voorkeursalternatief
voor de RijnlandRoute.
Op verzoekvan de commissieMKE heeftde Rekenkameru eind april een quick scan doen
toekomenover de MKBA (versie november 2007) en enkele contra-expertises.Naderhand
hebben GS een herziene MKBA (mei2008) laten opstellen.De Rekenkamerheeft de herziene
MKBA in het lichtvan haar bevindingen,conclusiesen aanbevelingenuit de quick scan
beoordeelden geconstateerddat enkele kritiekpuntenniet zijn weggenomen.Met deze brief wil
de RekenkamerPS hiervan op de hoogte stellen.
Stand van zaken
Wij merken op dat de reactievan GS en het nawoordvan de Rekenkamerin onze quick scan
nog uitgaan een zogenoemdeoplegnotitiebij de MKBA, waarin een aantal kritiekpuntenvan de
contra-expertises
zoudenworden behandeld.InmiddelshebbenGS voor een anderevorm
gekozen, namelijkeen herzieneMKBA.
De herzieneMKBA bevat ten opzichtevan de eerdere versie enkelewijzigingenen
aanvullingen,
waarvande voornaamstezijn:
- een voorwoord ter toelichtingop wat wel en wat (nog) niet is gewijzigd;
een beschrijvingvan het referentiealternatief
/ nulalternatief;
(m.n. de reistijdbaten);
een veranderingvan de batenbepaling
In algemenezin constaterenwij overigensdat de herzieneMKBA tekstueelgrotendeels
ongewijzigdis gebleven.Voor een aantal onderwerpenis de provincievan mening dat deze
niet in de MKBA, maar in de fase van de m.e.r. (milieueffectrapportage)
een plaats moeten
hebben.
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De aanbiedingvan de herziene MKBA aan PS gaat vergezeldvan een aantal begeleidende
documenten.tDe Rekenkamerstelt vast dat GS hierintoelichtenhoe zij met de contraexpertisesen onze quick scan zijn omgegaan.Bovendienworden het proces en de
vervolgstappenbeschreven.Hiermeewordt naar onze meningin voldoendemate invulling
gegeven aan de kanttekeningvan de Rekenkamer,dat de informatievoorzieningrichtingPS
voor verbeteringvatbaar is, zoals verwoord in de aanbevelingen1 en 3 van de quick scan. De
Rekenkamerhooptdat GS dit ook in de toekomstblijvendoen.
"Op
GS schrijvenin een persberichtvan 20 mei 2008 over de herziene MKBA het volgende:
de MKBA en de nut- en noodzaaknotitieis de afgelopentijd kritiek geuit, onder andere door de
RandstedelijkeRekenkamer.GedeputeerdeStaten hebben zich deze kritiekter harte genomen
en daarom de MKBA herzien.Zo is het nulalternatiefexplicietuitgewerkten tot op effectniveau
beschreven.Dit is de referentiesituatiewaarbij geen RijnlandRoutewordt aangelegd.De
onderzochtealternatievenin de MKBA zijn met dit alternatiefvergeleken."
De Rekenkamerwil hierbijnadrukkelijkeen voorbehoudmaken, omdat naar onze overtuiging
ook in deze MKBA de richtlijnenvan de OE|-systematiekniet in voldoende mate zijn toegepast.
Hierna zullen wij uitvoerigeringaan op twee onderwerpen,namelijk de referentievariantc.q. het
nulalternatief
en de bepalingvan kostenen batenvan de RijnlandRoute.
Referentievariant en/of n u l(plus)alternatief
In de herzieneMKBA (p. 65) is nu een referentiesituatiebeschrevenen op onderdelen
uitgewerkt,waartegende verkeerskundigeanalysesten behoeve van de onderscheiden
"de
alternatievenkunnen worden afgezet en vergeleken.Deze referentieis omschrevenals
situatiewaarin de RijnlandRouteniet wordt aangelegd".De uitwerkinglaat zien dat in het
huidige nulalternatiefgeen pakket van maatregelenis opgenomenom de bestaande
verkeersproblematiekaan te pakken.
(zie quick scan
volgensde OE|-systematiek
Gelet op de definitievan het nulalternatief
hoofdstuk 2, p.10) stelt de Rekenkamervast dat het huidige nulalternatiefin de herziene
MKBA niet voldoet aan wat hiermee in de OE|-systematiekwordt bedoeld. ln dat geval had niet
alleen de bestaandesituatiein ogenschouwgenomen dienen te worden, maar had ook een
alternatiefpakket van maatregelenmoeten worden doorgerekend,waarmee de bestaande
verkeersproblematiekwordt aangepakt. Pas dan zijn de kosten en baten van de aanleg van
een nieuwe verbindingmet een gelijkwaardignulalternatiefte vergelijken.Het nulalternatiefis
nu te mager ingevuld,waardoor een overschattingdreigt van de baten van het bepaalde
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De Rekenkamer heeft na contact met de ambtelijke projectleidingop 27 mei 2008 de volgende stukken ontvangen:

quick
(1) GS (14 mei 2088),AanbiedingsbriefMKBA RijnlandRouteen toelichtingn.a.v. ingebrachtecontra-expertises,
scan RandstedelijkeRekenkameren toetsingbatenbepalingEcorys.(2) GS (27 mei 2008) VaststellingMKBA
RijnlandRoute- s-minutenversie voor PS (vergadering25 juni 2008).(3) Voordrachtaan PS voor vaststellingMKBA
RijnlandRoute en bijbehorende nut- en noodzaaknotitie,alsmede voorkeurstracébepalingvoor de vervolgfase van de
(vergaderingPS 25 juni 2008). (4) Ecorys(í3 mei 2008), Toets op bepalingreistijdwinstenin
planstudie(project-m.e.r.)
MKBA RijnlandRoute.
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voorkeursalternatief.In ons nawoord bij de reactievan GS op de quick scan vestigdenwe al de
aandachtop dit vraagstuk.
GS hebbenhet voornemenom pas later,namelijkin de m.e.r.-fase,het nul(plus)alternatief
nader uit te werken. Dit heeft als consequentiedat het huidigevoorkeursalternatieften opzichte
van de huidigereferentievariantnaar alle waarschijnlijkheideen te positieveweergave van de
baten laat zien.
(aanwezigheid,begrijpelijkheid,
Vanuit het oogpunt van de kwaliteitvan informatievoorziening
vergelijkbaarheiden tijdigheid)bij de besluitvormingover het voorkeursalternatiefvoor de
RijnlandRoutevindt de Rekenkamerdeze gang van zaken onwenselijk.Adequate informatie
achten wij vereist, alvorenste kunnen
over een voldoendeuitgewerktnul(plus)alternatief
beslissenof het voorkeursalternatiefalles afwegendeook daadwerkelijkwenselijk is. Met deze
herzieneMKBA wordt naar onze overtuiging(nog) niet aangetoond,dat het
voorkeursalternatiefkosteneffectieveris dan een uitgewerktnul(plus)alternatief.
Bepaling van kosten en baten
Een ander elementwaarop in de quick scan over de oorspronkelijkeMKBA de aandacht wordt
gevestigd,betreftde negatievesaldi van alle onderscheidenalternatieven,voorzoverdeze in
geld zijn uitgedrukt.Een toelichtingop de scoretabelontbrak en ontbreektin de MKBA.
ln de bepalingvan de baten in de herzieneMKBA is het meest opvallendeverschilmet de
eerdere MKBA, dat de reistijdbatensterk zijn gestegen (i.c. meer dan verdubbeld).Hierdoor is
voor een aantal alternatievennu ook sprake van positievesaldi (voorzovereffecten in geld zijn
uitgedrukt).De beknoptetoelichtingin de herzieneMKBA (p. 6) maakt nauwelijksinzichtelijk
waaraan deze stijging is toe te schrijven.In de begeleidendedocumenten(zie noot 1) wordt dit
wel nadertoegelicht,m.n. in de toets van Ecorys.Hieruitblijktdat de batenbepalingv.w.b.
reistijdwinstenniet voldeed en op onderdelen(volgens Ecorys) nog steeds niet voldoet aan de
voorschriftenvan de OÊl-systematiek.Wel kan worden vastgestelddat de reistijdbatenvan de
onderscheidenalternatievenvan de RijnlandRouteveel hoger zijn dan de eerdere versie van
de MKBA (november2007) deed vermoeden.
Een kanttekeningblijft overigensdat de onderscheideneffectenten dele zijn gekwantificeerd
en in geld zijn uitgedrukt.lndirecteeffectenzijn niet meegenomen.Hierdoorbestaat op dit
moment nog geen integraalbeeld van kostenen baten.
Aanbevelingen
Rekenkamerziet in het voorgaandeaanleidingom aanbeveling2 aan PS
De Randstedelijke
"overweeg
GS te vragenom een aangevuldec.q.
van de quick scan te handhaven,namelijk:
herzienerapportageMKBA, opdat de MKBA voldoet aan de in dit kader relevanterichtlijnen".
In aansluitinghierop geeft de RekenkamerPS in overwegingde herzieneMKBA (mei 2008)
niet vast te stellen en pas te besluitenover het door GS voorgesteldevoorkeursalternatiefvoor
is uitgewerkten de MKBA voldoet aan de
de RijnlandRoute,nadat het nul(plus)alternatief
kan worden
hieraanconformde leidraadOEI te stelleneisenen aldus in een m.e.r.-procedure
opgenomen.
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Voor de goede orde vestigenwij hierbijnog uw aandachtop aanbeveling4 van de quick scan,
"overlegop welke wijze PS inzake de RijnlandRouteom willen gaan met de
te weten:
bepalingenvan de procedureregeling(grote) projecten".
Wij hopen dat deze aanvullendebrief en de eerder aangebodenquick scan u zullen
MKE en in
in de commissievergadering
ondersteunenbij de behandelingvan de RijnlandRoute
ProvincialeStaten.Wij stellen het op prijs de gelegenheidte krijgen onze bevindingen
mondelingtoe te lichtenen hieroverdesgewenstuw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijkegroet,

Dr.G.
DirectielidRandstedelijkeRekenkamer
PortefeuillehouderZu id-Holland

