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Onderwerp: Standpunt minister A13A16  

 

Op 24 mei 2013 heeft minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) haar standpunt over 

de A13/A16 naar de Tweede Kamer gestuurd. Zij geeft hierin aan verder te gaan met de variant 

uit de bestuurlijke principeafspraken van december 2011 (een combinatie van variant 2 en 3 uit de 

Trajectnota/MER van 2009, plus een aantal extra inpassingsmaatregelen). Volgens de planning 

van de minister wordt het ontwerp-tracébesluit eind 2014 ter visie gelegd. 

 

Vragen: 

1. Bent u bekend met het standpunt (24 mei 2013) van de minister over de A13/A16? 

 

  

Toelichting: Actuele verkeersprognoses 

 

Bij de onderbouwing van nut en noodzaak van de A13/A16 in de Trajectnota/MER is uitgegaan 

van verkeersprognoses volgens het zogenaamde EC scenario. Tegenwoordig wordt gebruikt 

gemaakt van de meer actuele WLO scenario’s. De verkeersprognoses van het EC scenario gaan 

uit van een veel grotere groei van het verkeer dan de WLO scenario’s en de werkelijke 

ontwikkeling (zie figuur 1.)  

 

Cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (Mobiliteitsbalans 2012) laten zien dat de 

groei van het autoverkeer als sinds 2005, dus voor de aanvang van de economische crisis, is 

gestagneerd. Cijfers van de provincie Zuid-Holland ( zie figuur 2.) tonen aan dat de 

verkeersontwikkeling in de provincie zelfs een dalende trend laat zien en zich onder de 

bandbreedtes van de WLO scenario’s bevindt. 

  

Bovendien laten ook cijfers van Rijkswaterstaat (Jaarboek Verkeer Rijkswegen Zuid-Holland 

2011) zien dat het verkeer op de snelwegen rond Rotterdam (met uitzondering van de A15) in de 

periode 2007-2011 met ruim 2% is gedaald. 

 

 
Vragen: 

2. Bent u bekend met deze actuele inzichten in de verkeersontwikkeling? 

3. Bent u het met D66 eens dat het wenselijk is de huidige plannen voor de A13/16 opnieuw te 

bekijken in het licht van realistische prognoses en de werkelijke ontwikkeling van het 

autoverkeer?  

4. Bent u bereid om er bij de minister op aan te dringen nut- en noodzaak van de A13/A16 

grondig te herzien op basis van de nieuwe verkeersprognoses en de werkelijke ontwikkelingen? 

Zo nee, waarom niet? 

 



Toelichting: Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) 

 

In haar standpunt geeft de minister aan dat er sprake is van een kosteneffectieve investering. 

Daarbij is echter geen rekening gehouden met tolheffing op alleen de A13/A16, waardoor de 

baten lager uit zullen vallen, zo schrijft de minister zelf al in haar standpunt. In de MKBA is, 

evenals in de andere analyses die deel uitmaken van de Trajectnota/MER, uitgegaan van het EC 

scenario. Indien de groei lager uitvalt zal dit leiden tot nog lagere baten. 

 

Vragen: 

5. Bent u bekend met de MKBA van de A13/A16 uit 2009 die deel uitmaakt van de TN/MER? 

6. Bent u het met D66 eens dat de voorgenomen tolheffing en de actuele inzichten in de 

verkeersontwikkeling aanleiding zijn tot het opstellen van een geactualiseerde versie van de 

MKBA? Zo nee, waarom niet?  

7. Bent u het met D66 eens dat door het gebruik van verouderde verkeersprognoses en het 

ontbreken van een analyse waarbij tolheffing op alleen de A13/A16 uitgangspunt is, op basis van 

de MKBA uit 2009 niet geconcludeerd kan worden dat de A13/A16 een kosteneffectieve 

investering is? Zo nee, waarom niet? 

8. In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ staat over infrastructuurprojecten:  

“Projecten met een gunstige maatschappelijke baten/kostenverhouding voeren we volgens plan 

uit”. Bent u het met D66 eens dat het de vraag is of het standpunt van de minister voor de 

A13/A16 voldoet aan deze voorwaarde uit het regeerakkoord? 

9. Bent u bereid om bij de minister aan te dringen op actualisatie van de MKBA?  

 

Toelichting: Robuustheid wegennet 

 

De minister geeft in haar standpunt als argument voor de A13/A16 dat deze snelweg het 

verkeersnetwerk robuuster maakt. Een nieuwe alternatieve route maakt een netwerk echter niet 

per definitie robuuster. Door een nieuwe weg kan juist ook een complexere verkeerssituatie 

ontstaan waarbij de kans op ongelukken toeneemt en het netwerk juist minder robuust wordt. Het 

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft een methode ontwikkeld om de robuustheid van een 

nieuwe verbinding te kwantificeren (‘De betekenis van Robuustheid’). Deze kwantitatieve analyse 

is echter voor de A13/A16 niet uitgevoerd.  

 

Vragen: 

10. Bent u het met D66 eens dat het voor de bereikbaarheid van Lansingerland van belang is dat 

het wegennet juist robuuster wordt en niet kwetsbaarder? 

11. Bent u het met D66 eens dat een kwantitatieve analyse naar de bijdrage van de A13/A16 aan 

de robuustheid van het verkeersnetwerk uitgevoerd zou moeten worden? Zo ja, bent u bereid hier 

bij de minister op aan te dringen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage: 

 

Figuur 1.  
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