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SAMENVATTING
Deze rapportage geeft een overzicht van de maatschappelijke kosten en baten die spelen bij de
alternatieven voor versterking van de Delflandse kust. De MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten
Analyse) is opgezet volgens de OEEI (Onderzoeksprogramma Economische Effecten
Infrastructuur), maar aangepast op een voor dit project en daarmee samenhangende keuzes
relevante indeling van economische effecten. Er is daarbij onder meer expliciet aandacht
besteed aan de voorinvesteringen die aanwezig zijn in de verschillende alternatieven.
Een MKBA is een instrument waarmee huidige en toekomstige maatschappelijke voor- en nadelen
van verschillende alternatieven met elkaar kunnen worden afgewogen door deze voor- en
nadelen zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Voor het uitvoeren van MKBA's voor
infrastructuur is een leidraad OEEI ontwikkeld. Deze leidraad vormt ook uitgangspunt voor het
waarderen van de effecten in het versterkingsproject Delflandse kust. De leidraad wordt
voortdurend uitgebreid en gecomplementeerd (zie ook www.minvenw.nl/oei).
Het ambitie- en abstractieniveau van de MKBA moet aansluiten bij de beslissingen die in het
project aan de orde zijn. In de startnotitie is al een overzicht gegeven van de beslissingen en van
economische effecten die naast de directe investeringen daartoe in beeld dienen te worden
gebracht. Ook de gehanteerde indeling in effecten is hierop toegesneden. Het gaat daarbij om:
•

•
•
•

Veiligheid en afslagrisico en daarmee samenhangende effecten op:
•
de waarde van grond en vastgoed in de afslagzone en reserveringszone en;
•
de schadeverwachting in de afslagzone en in het achterland.
Waarde van recreatie en natuurgebieden en extra strand.
Voorinvesteringen in kustonderhoud en kustversterking op basis van restwaarde of
doordat aanleg leidt tot vermindering van kustonderhoud.
Effecten op functies recreatie, visserij en glastuinbouw.

Tabel 0-1 geeft een overzicht van investeringen en alle relevante economische effecten,
ingedeeld naar effecten op functies (horeca, glastuinbouw, visserij), waardeverandering in de
waarde van natuur en recreatiegebieden, van onroerend goed in afslagzone en reserveringszone,
verandering schadeverwachting afslagzone Kijkduin en achterland en voorinvesteringen in
kustonderhoud en kustversterking. Voor enkele belangrijke effecten waarbij sprake is van
onzekere uitgangspunten is een hoge en een lage schatting aangegeven.
Wat betreft investeringsniveau verschillen de alternatieven aanzienlijk. De alternatieven Royaal
zeewaarts zijn tot dubbel zo duur vooral vanwege de grotere hoeveelheden zand die worden
aangebracht. De alternatieven Verhoogde duinen en Zeewaarts verbreden schelen minder in
investeringsniveau waarbij de laatste tot 25% goedkoper is.
Wat betreft de economische effecten zien we een vergelijkbaar beeld. Ook in dit geval zijn de
baten van de royale alternatieven tot twee zo groot, vooral vanwege de met het grotere
zandvolume samenhangende grotere voorinvesteringen. Wat betreft de overige economische
effecten zijn de verschillen minder groot.

MKBA versterking Delflandse kust
WGSE20061129

19 (ebruarl 2007. versie definitief
- 5 -

KUSTVISIE

DHVBV
H»N*S landschapsarchitecten
Alterra

Royaal zeewaarts voorduinen

E
|
e.

Royaal zeewaarts strandvlakte

6
E
•2

Verhoogde duinen hard

Verhoogde duinen zacht

E

•e
•

Zeewaarts verbreden

ZUID HOLLAND

Economische effecten en voorinvesteringen
Effecten horeca (tabel 3-3 t / m tabel 3-6)
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Veiligheid en afslagnsico itabel 4-1 en 4-3)

Investeringen (inclusief BTW)

Kosten - baten totaal
Kosten
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1/.9

[ 65,4 | 64.8 |

37.3

| 242.6 | 258,5

Tabel 0-1 Overzicht van investeringen en economische effecten
De voorinvesteringen zijn de grootste concrete batenpost gevolgd door veiligheid en afslagrisico
en de waardering van natuur- en recreatiegebieden. Daarnaast is sprake van beperkte negatieve
baten voor de horeca tijdens aanleg. Kosten en baten na aanleg zijn beperkt omdat push (grotere
afstand tot parkeervoorzieningen) en pull factoren (breder strand en meer duingebied) elkaar
waarschijnlijk grotendeels opheffen.
Met uitzondering van de schadeverwachting achterland en de voorinvesteringen in onderhoud en
versterking zijn de directe en economische effecten voor zover deze in geld zijn uit te drukken
een orde kleiner dan de investeringskosten. Dit betekent dat ze maar van beperkte invloed zijn
op de keuze van het voorkeursalternatief.
De alternatieven zijn zo ontworpen dat ze mee kunnen groeien met de veiligheidsopgave doordat
door middel van natuurlijke duinvorming de kust zeewaarts blijft groeien. Dit vertaalt zich in een
aantal belangrijke voorinvesteringen in kustonderhoud en kustversterking die ook een groot deel
van de totale economische effecten innemen.
De schadeverwachting achterland kent een grote bandbreedte vanwege onzekerheden omtrent
een groot aantal aannames. Ook kunnen de kansen van alternatieven maar indicatief worden
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aangegeven. De schattingen in vermindering in schadeverwachting zijn daarom indicatief en
aanzienlijk minder hard dan de voornoemde voorinvesteringen.
De maatschappelijke baten van extra ruimtelijke kwaliteit zijn aanzienlijk. De extra
maatschappelijke baten wegen goeddeels op tegen de extra kosten die voor deze extra
maatregelen moeten worden gemaakt. Voor het alternatief Zeewaarts verbreden geldt dat de
extra baten in dezelfde orde van grootte liggen dan de extra kosten.
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1

ROL EN WERKWIJZE MKBA

1.1

Rol MKBA in de planstudïe

Hoofddoelstellingen voor de versterking van de Delflandse kust zijn het waarborgen van de
veiligheid voor 50 jaar en het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit. Voor versterking zijn
verschillende oplossingsrichtingen voorhanden die verschillen in kosten en in baten. Het
aanbrengen van extra ruimtelijke kwaliteit brengt extra kosten maar ook extra baten met zich
mee. De investeringen maken het leeuwendeel uit van de kosten. Maar de keuze voor het
voorkeursalternatief wordt veeleer gemaakt op basis van het totaal aan maatschappelijke kosten
en baten. Een wat betreft investeringen duurder alternatief kan bij veel maatschappelijke baten
toch de voorkeur genieten.
Het ambitie- en abstractieniveau van de MKBA moet aansluiten bij de beslissingen die in het
project aan de orde zijn. In de startnotitie is al een overzicht gegeven van de beslissingen en van
economische effecten die naast de directe investeringen daartoe in beeld dienen te worden
gebracht.

1.2

Werkwijze

1.2.1 Onderscheiden effecten
Deze rapportage geeft een overzicht van de MKBA aspecten die spelen bij de alternatieven voor
versterking van de Delflandse kust. De MKBA is opgezet volgens de OEEI, maar aangepast op een
voor dit project en daarmee samenhangende keuzes relevante indeling van economische
effecten. OEEI staat voor Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur.
Ook de gehanteerde indeling in effecten is hierop toegesneden. Het gaat daarbij om:
•
Effecten op functies recreatie, visserij en glastuinbouw. Deze categorie is relevant
vanwege de randvoorwaarde in de beschikking dat de continuïteit van economische
activiteiten is gewaarborgd en er is een directe link met schadecompensatie.
•

Veiligheid en afslagrisico en daarmee samenhangende effecten op de waarde van grond
en vastgoed in de afslagzone en reserveringszone en de schadeverwachting in de
afslagzone en in het achterland. Deze informatie is van belang aangaande beslissingen
bij Kijkduin.

•
•

Waarde van recreatie en natuurgebieden en extra strand.
Voorinvesteringen in kustonderhoud en kustversterking op basis van restwaarde of
doordat aanleg leidt tot vermindering van kustonderhoud
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