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MAATSCHAPPELIJKE A F W E G I N G TUSSEN INVESTERING E N
O P B R E N G S T VOOR N A T U U R E N RECREATIE

De rolvande
kosten-batenanalyse
inhetNoord-Hollandse
kustbeleid
DeNederlandsekustisopeenaantalplaatsenonvoldoendesterkomgeziendeverwachtezeespie^elnjztn^j enklimaatverandering,opeentermijn vancirca20jaardewettelijkvastgelegdebescherming
tebiedente^enoverstromingvanuitzee.HetRijkhee/tdaarommetdedriekustprovinciesa/spraken
gemaaktomvoorachtprioritairezwakkeschakelsuiterlijk in2007metverbeteringsplannente
komen.OokindeProvincieNoord-Holland bevindenzichkwetsbarestukkenindewaterkering.
DezezwakkeschakelszijndesmalleduinentussenHuisduinenenCallantsoogendeHondsbossche
enPettemerZeewering.
Naeenverkenningsfase, waarin diverse
oplossingen afvielen vanwegetehogekosten
en/ofonvoldoende bijdrage aandeverbeteringvanderuimtelijke kwaliteit,heeft de
ProvincieNoord-Holland een integrale
beoordelinglatenopstellen vandeovergeblevenlandwaartse,consoliderendeenzeewaartsealternatieven.Dit ten behoevevan
debestuurlijke besluitvormingovereen
kustverdedigingstrategie oplange termijn
vootveiligheide'nruimtelijke kwaliteitvan
hetnoordelijk kustdeelvandeprovincie.
Eenmaatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA)moetonderdeeluitmaken vandeze
integrale beoordeling.Gezienhet abstractieniveau vandeplanfase isgekozenvooreen
kengetallen kosten-batenanalyse,volgensde
richtlijnen vandeleidraadOEI(Overzicht
ffecten Infrastructuur), eenleidraaddie
primair opgesteldenverplicht isvoorgrote
infrasttuctuurprojecten in Nederland.

Alternatieven
Inhetonderzoekzijn een nulalternatief
envierhoofdalternatieven uitgewerkt:

m

Hetnulalternatief bestaatuit eenzeewaartsestrand-enduinverbreding van
60meter bijCallantsoogéneenverhogingvandeHondsbosscheen Pettemer
Zeewering;
DeGladdeKustomvateenzeewaartse
strand-enduinverbreding van200
meter vanPetten totaanDen Helder
(duslangsdegehelekustlijn) eneen bin-
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Naastdezehoofdalternatieven zijn nog
diversesubalternatieven envarianten meegenomen,waarondereenplan voorde
mogelijkeaanlegvaneennieuwe zeejachthaven bij Petten.

nieuwenatuut. Deregionaleeconomie
wordtgestimuleetd doorextra inkomsten en
werkgelegenheid. 'DeGladdeKust'leidt tot
kilometers nieuwstrand- enduingebied. Dit
trektnieuwebezoekersaanwaarvan hotels,
campingsen horecaprofiteren. Het nieuwe
strand-enduingebied leidtverder toteen
verbetering vanderuimtelijke kwaliteit van
hetgebied,hetgeen vooralpositiefwordt
gewaardeerd doordebewoners.Ookdeze
batenzijn -zijhetopbasisvaneeneerste
vingeroefening enkengetallen -ingeld uitgedrukt.Vaakwordenditsoort natuurbaten
inkosten-batenanalyses diein Nederland
worden uitgevoerd alleenalsPM-postmeegenomen.Dat wilzeggendatzo'n batenpost
welwordtopgemerkt,maardatdezenietof
alleenkwalitatiefwordtgewaardeerd. Dankzijdezeaanpak konden debaten vandeprojectalternatieven goedmet elkaar vergeleken
wordenenblijkt dat het alternatief'De
GladdeKust'totdegrootste positievebaten
leidt.Daarbij dient weltewordenopgemerktdat indestudiedebaten in 'Duinzoomindelift' vrijwelgeheel wegvielen,
omdat inditalternatiefde landwaartse
duinverbreding grotendeels pasvanaf2060
zouplaatsvinden.'DeHardeKust'bleekzelfs
totnegatievebaten teleiden,omdat deaanlegvanviermeter hogestrekdammen ophet
strand vanCallantsoogdetoeristen eerder
wegjaagt dan aantrekt.Bij'DeZachte Kust'
blijken debaten minimaal.Zoalsgezegd
betrofditgeen integraleoplossing;er ontstaatslechtseenstrand bijde Hondsbossche
enPettemerZeewering.

Baten

Veiligheid

Depositieveeffecten vandeverschillendekustvetdedigingstrategieènbestaan inde
KopvanNoord-Holland vooraluit baten
voorrecreatieen toerismeen baten van

Hetbelangrijkste aspect vaneen kustverdedigingsproject isnatuurlijk deveiligheid.Allealternatieven,inclusiefhet nulalternatief,moeten voldoenaandeWetopde

nendijkse verbredingvandeHondsbosscheenPettemerZeewering;
• Duinzoom indelift, wat bestaatuiteen
landwaartseduinverbreding bijCallantsoogenoptermijn (vanaf2060)ook
tussen PettenenCallantsoogenCallantsoogenDenHelder,verdereenbinnendijkse verbredingvandeHondsbosscheenPettemerZeewering;
• DeHardeKustomvatdeaanlegvan honderden meters langestrekdammen van
viermeter hoogbijdeHondsbosscheen
PettemerZeeweringenCallantsoog;
• DeZachteKuststaatvootdeaanlegvan
een 130tot 140meter breedstrand bijde
HondsbosscheenPettemer Zeewering
eneenstrand-enduinverbreding van50
tot75meter bijCallantsoog.Omdat dit
alternatiefvlakvoordestart vande
beoordelingopverzoekvandeCommissievoorde milieueffectrapportage
(m.e.r.)isopgenomen, ishetgeen integraaluitgewerkte oplossing.

PM-posten, namelijk veiligheid enextra ontwikkelingskansen voorderegionaleeconomie.Indien hetplanvoordejachthaven in
Petten in'DeGladdeKust'zou wordenopgenomen,danzoudit leiden toteen nogbeter
resultaat.'DeGladdeKust'kandusalseen
zeergoede,structureleoplossing worden
beschouwd voordekustverdediging vande
Kopvan Noord-Holland.

Waterkering,waarbij een veiligheidsniveau
wordtgehandhaafd tegen overstromingen
meteenjaarlijkse kansvan 1:10.000.Dealternatievenzijn dusophetgebied vanveiligheidnietonderscheidend.Waarwelin het
project naar isgekeken isofophetgebied
vanveiligheid sprakeisvan overdimensionenng,waardoor veiligheidsmaatregelen opde
langetermijn (inditgevaltussen 2060tot
2210)kunnen worden voorkomen.Dit blijkt
hetgevalbijdealternatieven 'DeGladde
Kust'en'Duinzoom indelift'. Dezebaten
2
'jn alspositievePM-post meegenomen.
DeCommissiem.e.r.gafinzijn eindadviesaandateenhoger veiligheidsniveau
y
iaeenlagereschadeverwachting ookeen
belangrijkeeconomischebaatis.Voorde
berekening had hiervoordemethode kunnenwordengebruikt vanVeiligheid NederlandinKaart.Omdateendergelijke exercitie
naarverwachtinggeen informatie zouopleverendiedescoresvande verschillende
alternatieven significant zou wijzigen, is
dezeniet meer uitgevoerd.

Dekrachtvandezemaatschappelijkekosten-batenanalyse(MKBAJvooreenkustverdedigingsproject zit inhetfeitdatgetrachtis
zoveelmogelijk baten tenbehoevevande
welvaartvandemensingelduittedrukken.
Eenzwakpunt isdatsprakeisvaneenaantal
onzekerhedendiemogelijk vaninvloed zijn
opdeuitkomst.Debatenvandealternatievenzijn relatiefbeperkt,medeookomdat
geenharderuimtelijke economische ontwikkelingen indeplannenworden betrokken.
Juistopditpunt kan,naasthetveiligheidsperspectief heteconomischperspectiefvan
kustversterkingwordenvergroot.Ditismet
namevanbelanginsituatieswaardemaatschappelijke kostenrelatief(te)hoogzijn.

Conclusies
Uitdemaatschappelijke kosten-batenanalyseblijkt dat'DeGladdeKust'het beste
uitdebuskomt (zietabel).Dekosten zijn
ongeveergelijk aan'Duinzoom inde lift',
maardebatenvalleneenstuk hogeruit.'De
HardeKust'met strekdammen leidtverreWegtotdehoogstekosten enzelfs tot negatievebaten.

MKBA besluitvormingsinstrument
Deopdracht vanhetMinisterievanVerkeerenWaterstaat aandedrie kustprovincieswaskortwegomeenintegraal plan te
leverenvooreenduurzame versterkingvan
zoweldeveiligheid alsderuimtelijke kwaliteitvandezwakkeschakels,waarbijdekeuzevooreenlandwaartse,consoliderendeof
zeewaartsestrategieonderbouwd diende te
worden meteenmaatschappelijke kostenbatenanalyse.Vantevoren heerstebij velen
hetbeelddatdeMKBAdaarmeehét besluitvormingsinstrument wasgeworden.Inde

Hetresultaat van'DeGladdeKust'ligttekeninghoudend metonzekerheden -tussende-57miljoen en+12miljoen euro.Hierm
ee komtditalternatiefernietslecht uit
ten
opzichtevanhetnulalternatief omdater
ooknogsprake isvaneenaantal positieve

Nettocontantewaarden2005-2060.Projcctalternatieven tenopzichtevannulalternatie/finmiljoeneneuro'5).
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MKBAzoudenallecriteria,alle afwegingen
samenkomen. Debeslisser hoefde slechts te
kijken welkalternatief'onder destreep'het
hoogstescootdeenhetbesluit zou duidelijk
zijn. Dit iseenillusie.Veelzaken, waaronder
maatschappelijk draagvlak ofjuist weerstand, landschappelijke schoonheid en het
'geenspijtgehalte' vanmaatregelen, komen
niettotuitdrukking ineenMKBA.Tochisde
kosten-batenanalyse voorde besluitvorming
overdevetsterkingvandeNoord-Hollandse
zwakkeschakelszeerwaardevolgebleken.
Overspannen verwachtingen met betrekkingtotdetoeristische aantrekkingskracht
vanduinverbredingen enstrekdammen zijn
tot reëleproporties teruggebracht. Enhet
toont aandatdemeerkosten vanderobuustestrategie'GladdeKust' tenopzichte van
eenminimalezandigeoplossingopnationaalmaatschappelijk niveaudubbelen
dwarsworden terugverdiend.

Toekomstige MKBA's voor
kustbeleid
Uitditproject blijkt hoedemaatschappelijkekosten-batenanalyse als instrument
goedgebruikt kanworden ter ondersteuningvandebesluitvormingvoordeNederlandsekustverdediging.Ookvoorandere
nier-infrastructuurprojecten heeft deMKBA
volgensdeOEI-leidraadmeerwaardeals
beslissingsondersteunendmiddel voor
beleid.ZoheefrArcadisdeMKBAook ingezet
vooreenaantal waterprojecten, zoalshet
pilotproject inRoosendaal ronddeimplementatievandeKaderrichtlijn Waterende
waterkwaliteitsstudie Apeldootnskanaal,
Grift endeWeteringen.
Uit hetproject ZwakkeSchakels NoordHollandzijn ookenkeleaandachtspunten en
intetessanteonderzoeksvraagstukken naar
vorengekomendievanbelangzijn voor
andereenaanvullende projecten.Zobestaan
nogkennislacunes metbetrekking totde
effecten oprecreatieentoerisme.Ennaarde
waarderingvan natuurbaten zou per project
empirisch onderzoekgedaan moeten worden,waarbij dekernvraagishoedelokale
bevolkingdebestaandeennieuwe natuur
waardeert.Totslotishetaanteradenom bij
dekuststudies deruimte tebiedenom het
verschilinveiligheid temodelleren enop
basishiervan ookdebaten ingelduit te
dtukken.Juistdezebaten kunnen eengroor
verschiluitmaken.Almetalmooie uitdagingenenvraagstukken voorandereen
komende(kust)studies. f
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