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Voorwoord

De fiets vormt een belangrijk alternatief voor de auto voor met name korte-afstandverplaatsingen. Door middel van gericht fietsbeleid trachten overheden, met name
gemeenten, de concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto verder te
versterken. Het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid dat MuConsult in opdracht
van l-ce, Interface for Cycling Expertise, en met financiële ondersteuning van NOVEM
heeft ontwikkeld, geeft gemeenten een instrument waarmee zij alternatieve maatregelen
in het kader van fietsbeleid tegen elkaar af kunnen wegen.
Aanleiding voor het opstellen van een Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid was
een verkennende studie die l-ce heeft opgezet om de kosten en baten van fietsen in
kaart te brengen. In deze studie is gebruik gemaakt van voorbeelden uit alle
werelddelen. Tevens zijn voor vier steden berekeningen uitgevoerd van de kosten en
baten van fietsen, te weten: Amsterdam, Bogota, Delhi en Morogoro (Tanzania).
De resultaten van deze studies en het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid zijn
gepresenteerd op de Velo Mondial 2000 conferentie die in juni in Amsterdam
plaatsvond. Tezamen vormen de studies en het Handboek kosten-batenanalyse
fietsbeleid een drieluik dat gemeenten in staat stelt hun eigen kosten-batenanalyse
fietsbeleid op relatief eenvoudige wijze uit te voeren en de uitkomsten ervan te
vergelijken met resultaten van andere steden.
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1.

Inleiding

Binnen het verkeer- en vervoerbeleid speelt de fiets een belangrijke rol, met name waar
het gaat om het terugdringen van het autogebruik voor verplaatsingen over korte
afstand. Maar ook kan de fiets, in combinatie met het openbaar vervoer, in een aantal
gevallen een alternatief voor de auto vormen bij verplaatsingen over lange afstand.
Door middel van gericht fietsbeleid trachten overheden de concurrentiepositie van de
fiets ten opzichte van de auto te versterken. Daarbij moet onder meer gedacht worden
aan het aanleggen van fietsinfrastructuur en het treffen van voorzieningen die het
fietsgebruik bevorderen, zoals het bouwen van fietsenstallingen. De invulling van dit
beleid vindt vooral op gemeentelijk niveau plaats.
Doel kosten-batenanalyse fietsbeleid
Evenals een ondernemer een rentabiliteitsanalyse zal uitvoeren om investeringsprojecten
te beoordelen, heeft de gemeente een instrument nodig om de kosten en effecten van
maatregelen in het kader van het fietsbeleid te vergelijken en tegen elkaar af te wegen.
Daarbij volstaat het niet alleen te kijken naar de kosten die met de uitvoering van de
maatregelen zelf gemoeid zijn, maar zullen alle maatschappelijke kosten en baten die
aan deze maatregelen verbonden zijn, maar waar in eerste instantie geen prijskaartje
aanhangt, in beschouwing moeten worden genomen.
De kosten-batenanalyse (KBA) is een methode die beoogt vast te stellen of een pakket
van maatregelen voldoende aantrekkelijk is vanuit een maatschappelijk economisch
perspectief. Daartoe worden de maatschappelijke effecten van deze maatregelen op een
systematische wijze in kaart te gebracht, en wordt de omvang van deze effecten
ingeschat en zo mogelijk voorzien van een financiële waardering. Daarbij moet op
voorhand worden opgemerkt dat niet alle maatschappelijke effecten in geld zijn uit te
drukken.
Wanneer kosten-batenanalyse
Niet alle fietsmaatregelen lenen zich voor een kosten-batenanalyse. Van bepaalde
maatregelen zullen de kosten en/of baten op voorhand zo laag zijn dat zij de inspanning
van de kosten-batenanalyse niet rechtvaardigen. De kosten-batenanalyse is bedoeld
voor die maatregelen, waarbij de verwachting bestaat dat zij een substantieel effect op
bijvoorbeeld milieu of verkeersveiligheid hebben. In dat geval kunnen de uitkomsten van
de kosten-batenanalyse een belangrijke rol spelen bij de afweging tussen alternatieve
manieren om het fietsbeleid vorm te geven.
Doel Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid
Doel van het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid is gemeenten van een
instrument te voorzien met behulp waarvan zij alternatieve maatregelen in het kader van
het fietsbeleid tegen elkaar af kunnen wegen. Om gebruik van het handboek door
gemeenten te bevorderen, is ernaar gestreefd een relatief eenvoudig toe te passen
instrument te ontwikkelen, dat niettemin rekening houdt met lokale omstandigheden.
Zoals de titel aangeeft, biedt het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid gemeenten
een instrument om het fietsbeleid op een vanuit maatschappelijk economisch oogpunt
zorgvuldige wijze vorm te geven. Het handboek is uitsluitend bedoeld voor de
beoordeling van maatregelen die het fietsgebruik op een directe wijze bevorderen,
waaronder de aanleg van fietsinfrastructuur en fietsenstallingen, het opzetten van
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promotiecampagnes, en de organisatiekosten (waaronder de kosten van beleidsambtenaren). Daarmee is het handboek niet geschikt voor het bepalen van de
maatschappelijke kosten en baten van maatregelen die het fietsgebruik wellicht op
indirecte wijze beïnvloeden, zoals parkeermaatregelen en afsluiting van wegen voor
auto's.

Opzet handboek
Het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid is verder als volgt opgebouwd.
Hoofdstuk 2 schetst in het kort de economische theorie achter de kosten-batenanalyse,
en geeft aan welke aspecten bij een kosten-batenanalyse van fietsbeleid moeten worden
meegenomen. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 3 op hoofdlijnen de stappen die tijdens
een kosten-batenanalyse doorlopen moeten worden. De uitwerking van deze stappen,
inclusief de daarbij benodigde kengetallen, wordt in hoofdstuk 4 gegeven. Vervolgens
wordt de uitvoering van de kosten-batenanalyse in hoofdstuk 5 geïllustreerd aan de
hand van een voorbeeld. Hoofdstuk 6 geeft tot slot nog enkele aandachtspunten bij het
gebruik van het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid.
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2.

KBA: De theorie

De (maatschappelijke) kosten-batenanalyse (KBA) beoogt alle positieve en negatieve
effecten van een project of een pakket maatregelen in beeld te brengen en vergelijkbaar
te maken door ze in monetaire waarden uit te drukken. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de
aard van de kosten en opbrengsten die bij fietsbeleid een rol spelen.
Uitgangspunt bij de inventarisatie van kosten en baten van fietsbeleid is dat dit beleid
gericht is op het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto voor
verplaatsingen over korte afstand (= verplaatsingen korter dan 5 kilometer). De
maatschappelijke kosten en baten van de effecten van het fietsbeleid op het gebruik van
het openbaar vervoer worden daarmee buiten beschouwing gelaten.

2.1

Kosten van fietsbeleid

Bij de kosten van beleid gericht op een toename van het fietsgebruik moeten zowel de
kosten voor de gemeente, de kosten van het toegenomen fietsgebruik voor de fietsers
(interne kosten), als de kosten die verbonden zijn aan de negatieve externe effecten van
het toegenomen fietsgebruik (externe kosten) worden meegenomen.

Kosten voor de gemeente
Een eerste kostenpost voor een gemeente bestaat uit de kosten van de aanleg van extra
fietsinfrastructuur en fietsenstallingen; voorzieningen die minimaal nodig zijn om de
extra fietsverplaatsingen als gevolg van een actief fietsbeleid te verwerken. Wordt dit
fietsbeleid ondersteund door een gemeentelijke voorlichtingscampagne, dan moeten de
kosten hiervan worden meegenomen bij de gemeentelijke kosten. Verder moeten de
organisatorische kosten in de kosten-batenanalyse worden betrokken. Daarbij kan onder
andere gedacht worden aan de inzet van beleidsambtenaren tijdens de ontwikkeling en
uitvoering van het fietsbeleid.
De kosten voor de gemeente beperken zich echter niet tot deze kosten. Indien
fietsbeleid succesvol is, zal dit ertoe leiden dat het aantal autoverplaatsingen binnen de
gemeente afneemt. Ook de derving van parkeergelden die hiermee gepaard gaat, is een
kostenpost voor de gemeente.

Interne en externe kosten
De toename van het fietsgebruik zelf zal tot een toename van de interne en externe
kosten van fietsgebruik leiden. Interne kosten zijn kosten die rechtstreeks ten laste van
de gebruiker vallen. Bij fietsen gaat het daarbij om de kosten van onder andere
aanschaf, gebruik en onderhoud van de fiets. Onder externe kosten worden kosten
verstaan die verbonden zijn aan de ongewenste negatieve gevolgen van het fietsgebruik
zonder dat daar direct een vergoeding van de fietser tegenover staat. Omdat aan
fietsgebruik echter nauwelijks negatieve externe effecten zijn verbonden, laten we de
externe kosten van fietsgebruik tijdens de kosten-batenanalyse verder buiten
beschouwing.

2.2

Baten van fietsbeleid

Uitgangspunt van dit handboek is dat fietsbeleid erop gericht is mensen te motiveren bij
verplaatsingen over korte afstand vaker voor de fiets in plaats van de auto te kiezen. Dit
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betekent dat tot de baten van fietsbeleid zowel de extra baten ten gevolge van het
toegenomen fietsgebruik als de verminderde kosten ten gevolge van het afgenomen
autogebruik gerekend moeten worden. Net als bij de kosten kan ook bij deze baten een
onderscheid worden gemaakt tussen de baten voor de gemeente (en andere overheden),
de interne baten (voor de fietsers) en de externe baten (voor de maatschappij).

Baten voor de gemeente (en andere overheden)
Gemeenten (en andere overheden) zien zich genoodzaakt maatregelen te treffen
teneinde het autoverkeer in goede banen te leiden. Deze maatregelen, hier aangeduid
met de term accommoderend beleid, vallen in drie categorieën uiteen:
>
Aanleg van infrastructuur en functieverandering van wegen,
>
Aanleg van parkeerplaatsen, en
t
Onderhoud van wegen.
Beleid gericht op substitutie van autoverplaatsingen door fietsverplaatsingen draagt bij
aan een besparing op de kosten van dit accommoderend beleid. Bij een kostenbatenanalyse van fietsbeleid worden deze besparingen als baten van het fietsbeleid
meegenomen.

Interne baten
Bij de interne baten van fietsbeleid kan allereerst gedacht worden aan de voordelen die
het fietsen en het fietsbeleid voor fietsers met zich meebrengen. Allereerst kan de
aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur (bijv. fietssnelwegen), zowel voor de huidige als
de nieuwe fietsverplaatsingen tot reistijdwinst leiden. En de schade die fietsers met
name in de grote steden ondervinden als gevolg van het grote aantal fietsendiefstallen
zal verminderen wanneer extra (bewaakte) fietsenstallingen geopend worden.
Verder verbetert regelmatig fietsen de conditie van fietsers, hetgeen resulteert in een
algemene verbetering van de kwaliteit van leven. Ook kan de aanleg van aantrekkelijke
fietsvoorzieningen een verbetering van de omgevingskwaliteit van fietsers tot gevolg
hebben.
Naast deze verbeteringen, zullen bij substitutie van de auto door de fiets de kosten van
het autogebruik afnemen. Ook deze besparing op de interne kosten rekenen we tot de
interne baten van het fietsbeleid.

Externe baten
Bij
1.
2.
3.

de externe baten van fietsbeleid worden twee typen baten onderscheiden, te weten:
Vermindering van de externe kosten van het autogebruik; en
Externe baten van het fietsgebruik.
Externe baten van (bewaakte) fietsenstallingen.

Ad 1.
Vermindering externe kosten van het autogebruik
Aan het gebruik van de auto voor verplaatsingen zijn ongewenste negatieve effecten
verbonden die niet direct aan de automobilist worden doorberekend. Daaïbij kan
gedacht worden aan:
>
Geluidhinder,
>
Luchtverontreiniging,
>
Verkeersonveiligheid,
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>
>
>
>
t
>
>

Geuremissies,
Uitputting natuurlijke hulpbronnen,
Congestie,
Verlies van landschappelijke en cultuurhistorische waarde,
Verstoring van het ecologisch systeem,
Ruimtebeslag en barrièrewerking, en
Afvalstoffen (autowrakken, schroot, oude banden, afgewerkte olie, weglekkende
benzine, bodem- en waterverontreinigende stoffen, pekel).

De kosten waartoe deze negatieve externe effecten van het autogebruik leiden, zullen
verminderen wanneer de auto bij verplaatsingen over korte afstand vervangen wordt
door de fiets. Daarmee kan de vermindering van de externe kosten van het autogebruik
worden gezien als externe baten van het fietsbeleid.

Ad 2.

Externe baten van het fietsgebruik

Zoals eerder is aangegeven leidt regelmatig fietsen tot een betere conditie, versterkt het
de spieren en vermindert het de kans op hart- en vaatziekten aanzienlijk. Daarmee leidt
vaker fietsen tot lagere kosten van de volksgezondheid. Deze kostenbesparing kan
gezien worden als een externe baat van fietsgebruik.
Daarnaast resulteert een betere conditie in een algemene verbetering van de kwaliteit
van het leven. Hoewel het hier om een verbetering voor de fietsers gaat, en dus om een
interne baat, kan de verbetering van de kwaliteit van leven onder andere leiden tot een
hogere arbeidsproductiviteit, waarvan niet alleen de fietser zelf profiteert. De positieve
effecten van een verbetering van de kwaliteit van leven worden ook tot de externe
baten van fietsgebruik gerekend.

Ad 3.

Externe baten van (bewaakte) fietsenstallingen

Wanneer fietsen in de nieuwe of grotere (bewaakte) fietsenstallingen geplaatst worden,
zal het straatbeeld er verzorgder uit komen te zien. Daarnaast zullen voetgangers minder
hinder ondervinden van de fietsen die voorheen lukraak op de trottoirs werden gestald.
Ook zullen er door de extra mogelijkheden voor het stallen van fietsen minder fietsen
voor etalages staan, waardoor het voor het winkelende publiek makkelijk wordt de in de
etalages uitgestalde waar te bekijken. Dit kan vervolgens in hogere omzetcijfers voor de
betreffende winkeliers resulteren.
Tenslotte merkten we eerder al op dat de extra (bewaakte) fietsenstallingen tot minder
fietsendiefstallen zal leiden. In diverse steden belandt een groot deel van de gestolen
fietsen in de gracht. Naast een te verwachten verfaging van de verzekeringspremie kan
het verminderde aantal fietsendiefstallen er in deze steden toe leiden dat er minder
fietsen uit de grachten gevist moet worden.
Hoewel deze voordelen deels subjectief en in het algemeen moeilijk kwantificeerbaar
zullen zijn, kunnen zij allen als externe baten van het gemeentelijk fietsbe'eid gezien
worden.
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2.3

Kosten-batenanalyse fietsbeleid

Tabel 2.1 vat de afzonderlijke kosten en baten van fietsbeleid die in dit hoofdstuk zijn
besproken, overzichtelijk samen.
Tabel 2.1: Overzicht kosten en baten fietsbeleid
Gemeente en
andere
overheden

Intern (fietser)

Extern
(maatschappij)

2.4

Kosten
> Aanleg fietsinfrastructuur en
fietsenstallingen
> Promotiecampagnes
> Organisatiekosten
> Derving parkeergelden
Aanschaf, gebruik &
onderhoud fiets

Baten
> Besparing kosten accommoderend beleid
( = onderhoudskosten wegen & kosten van
aanleg parkeerplaatsen en infrastructuur)

Toename voordelen gebruik fiets
(reistijdwinst, kwaliteit van leven &
omgevingskwaliteit)
Vermindering kosten autogebruik
Vermindering externe kosten autogebruik
( = geluidshinder, luchtverontreiniging,
verkeersonveiligheid, geuremissies,
congestie, ruimtebeslag/fysieke
aanwezigheid voertuigen)
Externe baten fietsgebruik (= verbeterde
volksgezondheid & effecten kwaliteit van
leven)
Externe baten fietsenstallingen ( =
verzorgder straatbeeld, minder hinder voor
voetgangers, minder fietsen voor etalages,
lagere verzekeringspremie & minder fietsen
in de grachten)

Begunstigden van fietsbeleid

Een belangrijke kanttekening bij de baten zoals die in tabel 2.1 zijn opgenomen, is dat
de gemeente in lang niet alle gevallen de (enige) begunstigde zal zijn. Tabel 2.2 geeft
aan welke partijen profiteren van de afzonderlijke baten van gemeentelijk fietsbeleid. In
deze tabel wordt bij de vermindering van de externe kosten van het autogebruik
onderscheid gemaakt naar preventie-, vermijdings- en schadekosten.
Zoals in tabel 2.2 is weergegeven komen de interne baten van fietsverkeer rechtstreeks
ten goede komen aan de fietsende burgers. Van de interne baten van extra fietsenstallingen profiteren zowel burgers als bedrijfsleven (= verzekeringsmaatschappijen).
De kosten van accommoderend beleid komen grotendeels voor rekening van gemeenten.
Dit geldt niet voor de kosten die met de negatieve externe effecten van autogebruik
gepaard gaan. Preventie- en vermijdingskosten worden vaak door de overheid gedragen,
zij het dat ook individuele burgers maatregelen gericht op het vermijden van deze kosten
kunnen treffen. Zij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om in een schonere of stillere
omgeving te gaan wonen, maar de kosten die hieraan verbonden zijn worden in de
kosten-batenanalyse buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 2.2:

Begunstigden van baten van succesvol
Type kosten
Interne baten fietsverkeer
Reistijdwinst
Kwaliteit van leven
Omgevingskwaliteit
Besparing autokosten
Interne baten fietsenstallingen
Minder fietsendiefstallen
Schadekosten
Besparing kosten accommoderend beleid
Vermindering slijtage
Onderhoudskosten
Ruimtebeslag
Grondkosten
Weginfrastructuur en
Aanlegkosten
parkeerplaatsen
Vermindering externe kosten autogebruik
Geluidshinder
Preventiekosten
Vermijdingskosten
Schadekosten
Verkeersonveiligheid
Preventie- en
vermijdingskosten
Schadekosten
Luchtverontreiniging
Preventie- en
vermijdingskosten
Schadekosten

Geuremissies

Congestie

Preventie- en
vermijdingskosten
Schadekosten
Preventie- en
vermijdingskosten
Schadekosten

Externe baten fietsverkeer
Kosten gezondheidzorg
Verbeterde gezondheid
Verbetering leefkwaliteit
Omgevingskwaliteit
Externe baten fietsenstallingen
Verzorgder straatbeeld
Minder hinder voetgangers
Minder fietsen voor
etalages
Lagere verzekeringspremie
Minder fietsen in grachten Schoonmaakkosten

fietsbeleid
Voorbeeld

Begunstigde
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers/bedrijven
Gemeente/provincie
Gemeente/bed rijven
Gemeente/bedrijven

Stiller wegdek
Saneringskosten

Rijk/gemeente
Rijk (VROM)/gemeente
Burgers
Rijk/provincie/gemeente

Verkeersveiligheidsvoorzieningen
Zuinigere/schonere
auto's
Aantasting leefmilieu,
gezondheidseffecten &
schade aan gebouwen

Burgers
Rijk/burgers
Burgers/eigenaren
gebouwen
Rijk/burgers

Stankhinder

Burgers
Rijk/gemeente

Tijdverlies

Burgers/bedrijven
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers
Burgers/bedrijven
Burgers
Gemeente

De schadekosten zijn altijd voor rekening van de burgers, oftewel de ingezetenen van de
gemeenten. Omdat zij deze kosten niet op de veroorzakers kunnen verhalen, zullen en
kunnen zij druk uitoefenen op de politiek om deze schade te verminderen. Eén van de
instrumenten daarbij is een adequaat fietsbeleid. De vermeden schadekosten maken dan
ook onderdeel uit van de kosten-batenanalyse fietsbeleid. Hetzelfde geldt voor de
externe baten van het toegenomen fietsgebruik, die ook volledig ten goede van de
burgers komen.
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3.

KBA: Uitwerking op hoofdlijnen

Om een overzicht te verkrijgen van de kosten en baten die verbonden zijn aan
gemeentelijk fietsbeleid dient een drietal stappen te worden doorlopen. Figuur 3.1 geeft
hiervan een overzicht. In dit hoofdstuk gaan we in het kort op de inhoud van elk van de
stappen in. In het volgende hoofdstuk wordt een meer gedetailleerde uitwerking van de
afzonderlijke stappen, inclusief de benodigde kengetallen gegeven.

Stap O.

Uitwerken fietsbeleid

Alvorens van start te kunnen gaan met de uitvoering van de kosten-batenanalyse van
haar fietsbeleid, zal een gemeente eerst mogelijke varianten van het voorgenomen
fietsbeleid tot in redelijke mate van detail moeten uitwerken. De typen maatregelen die
in het kader van het gemeentelijk fietsbeleid getroffen gaan worden, bepalen namelijk
voor een belangrijk deel de bereidheid van mensen om meer van de fiets gebruik te gaan
maken, en daarmee de baten van het fietsbeleid. Het spreekt daarbij voor zich dat ook
de kosten die met de uitvoering van het fietsbeleid gepaard zullen gaan, afhangen van
de typen maatregelen die doorgevoerd zullen gaan worden.

Stap 1.

Bepaling van de reactie van potentiële gebruikers op
het fietsbeleid

De baten van fietsbeleid hangen volledig af van de wijze waarop en de mate waarin
(potentiële) fietsers op het beleid en de daarmee gepaard gaande investeringen in
fietsinfrastructuur en fietsenstallingen reageren. Voor het bepalen van deze reacties
wordt gebruik gemaakt van gedrags- en verkeersmodellen om de vervoerstromen in de
gemeente in kaart te kunnen brengen. Door de vervoerstromen zowel voor de situatie
met als voor de situatie zonder fietsbeleid te bepalen kunnen de vervoerkundige
effecten van het fietsbeleid worden vastgesteld.
Naast vervoerkundige effecten zal het fietsbeleid, en dan met name investeringen in
fietsenstallingen, ook een effect hebben op het straatbeeld binnen de gemeente (minder
gestalde fietsen en mooiere fietsroutes). Omdat cijfermateriaal met betrekking tot dit
effect ontbreekt, besteden we er in het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid
verder geen aandacht aan.

Stap 2.

Bepaling van de kosten en baten van het fietsbeleid

De laatste stap van de kosten-batenanalyse van het fietsbeleid bestaat uit een zevental
onderdelen die elk betrekking hebben op specifieke kosten en baten van het fietsbeleid.
Het gaat daarbij om:
0. Bepaling van de kosten die gepaard gaan met de varianten van het fietsbeleid.
1. Bepaling van de met het (extra) fietsverkeer gepaard gaande interne kosten en
baten.
2. Bepaling van de effecten van het afgenomen autogebruik voor milieu en
verkeersveiligheid, en de hiermee gepaard gaande baten.
3. Berekening van de besparing op de onderhoudskosten van wegen en
parkeerplaatsen als gevolg van de vermindering van het aantal korte
autoverplaatsingen.
4. Bepaling van het verminderde ruimtegebruik als gevolg van de vermindering van het
aantal korte autoverplaatsingen waardoor minder parkeerplaatsen noodzakelijk zijn,
en de daarmee gepaard gaande baten.
5. Bepaling van mogelijke veranderingen in de auto-infrastructuur en de functies van
wegen, en de daarmee gepaard gaande kosten en baten.

HANDBOEK KOSTEN-BATENANALYSE FIETSBELEID

Figuur 3.1:

Stappenplan Kosten-batenanalyse fietsbe/eid
Stap 2.0
Bepaling kosten fietsbeleid
Stap 0.
Uitwerken varianten van fietsbeleid

Stap 1.
Bepaling reactie van potentiële gebruikers: volume en modal split

Stap 2.1 a
Bepaling v/d
reistijdwinsten
voor het (extra)
fietsverkeer

l
Stap 2.1 b
Berekening v/d
interne kosten en baten
v/h (extra) fietsverkeer

Stap 2.2a
Bepaling
effecten v/h afgenomen
autogebruik voor milieu
en verkeersveiligheid

Stap 2.3
Berekening v/d
besparing op de
onderhoudskosten van
wegen en
parkeerplaatsen

Stap 2.4a
Bepaling v/h
verminderde
ruimtegebruik

Stap 2.5a
Bepaling van
mogelijke veranderingen
in infrastructuur en
functies van wegen

Stap 2.6a
Bepaling v/d
externe effecten v/h
extra fietsverkeer

Stap 2.4b
Berekening v/d
opbrengsten behorende
bij het verminderde
ruimtegebruik

Stap 2.5b
Berekening v/d
kosten en opbrengsten
behorende bij deze
veranderingen

Stap 2.6b
Berekening v/d
opbrengsten
behorende bij deze
externe effecten

l
Stap 2.2b
Berekening v/d
opbrengsten
behorende bij de
vermindering van deze
externe effecten
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6. Bepaling van de externe effecten van het extra fietsverkeer en de daarmee gepaard
gaande baten.
Een belangrijk hulpmiddel bij de bepaling van de kosten en baten zijn de gemeentelijke
milieumodellen aangevuld met een module voor de verkeersveiligheid. Deze modellen
zijn met name bruikbaar om de externe effecten van het verminderde autogebruik als
gevolg van het fietsbeleid te bepalen.
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4.

KBA: Uitwerking in detail

Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is het uitgangspunt van dit handboek dat het
fietsbeleid erop gericht is mensen te motiveren bij verplaatsingen over korte afstand
vaker voor de fiets in plaats van de auto te kiezen. Dat wil zeggen, (meer aandacht
voor) betere, mooiere, veiligere en snellere fietsroutes en betere voorzieningen voor het
stallen van fietsen moet mensen ertoe aanzetten vaker van de fiets gebruik te maken.
Naast het effect op het fietsverkeer zal het fietsbeleid ook effect hebben op het gebruik
van de fietsenstallingen. De kosten en baten die met deze veranderingen in het gedrag
van mensen gepaard gaan, worden in dit handboek niet gekwantificeerd omdat
cijfermateriaal op dit gebied ontbreekt.
De opbouw van dit hoofdstuk is verder als volgt. In paragraaf 4.1 wordt een methodiek
beschreven om de reacties van mensen op het fietsbeleid te bepalen. De bepaling van
de kosten en baten die gepaard gaan met het veranderde reisgedrag is onderwerp van
paragraaf 4.3. In deze paragraaf wordt tevens kort ingegaan op de verschillende
kostenposten van het fietsbeleid waarmee een gemeente rekening moet houden. Aan de
uitwerking van verschillende varianten van fietsbeleid besteden we in dit hoofdstuk
verder geen aandacht.

4.1

Bepaling reacties op het fietsbeleid (stap 1)

Meer aandacht voor betere, mooiere, veiligere en snellere fietsroutes en betere
voorzieningen voor het stallen van fietsen, zal in principe de volgende twee effecten op
de omvang van het fietsverkeer hebben:
> Er zullen nieuwe verplaatsingen gemaakt gaan worden (een generatie-effect), en
> Er zullen verplaatsingen per fiets in plaats van te voet, per auto of met het
openbaar vervoer, afgelegd gaan worden (een substitutie-effect).
Daarbij is het voorstelbaar dat een deel van de vermindering in het autogebruik als
gevolg van het fietsbeleid teniet wordt gedaan door nieuwe autoverplaatsingen. Immers,
als gevolg van het verminderde autogebruik door een deel van de bevolking zullen de
doorstroming en parkeermogelijkheden in de binnenstad toenemen, waardoor het voor
andere bewoners aantrekkelijker wordt om de auto te pakken. Het kan hierbij zowel om
een generatie- (= nieuwe verplaatsingen) als om een substitutie-effect gaan ( =
verandering van vervoerwijze).
Uitgangspunt bij de bepaling van de generatie- en substitutie-effecten van het fietsbeleid
is dat het fietsbeleid leidt tot een verandering in de totale mobiliteit en de modal split.
Om deze veranderingen te kunnen bepalen moeten voor zowel de uitgangssituatie als de
situatie na effectuering van het fietsbeleid de vervoerstromen in kaart gebracht worden.
Daarbij is de uitgangssituatie niet gelijk aan de huidige situatie, maar wordt in de
uitgangssituatie reeds rekening gehouden met de effecten van autonome ontwikkelingen
en van reeds voorgenomen beleidsmaatregelen en investeringen op de vervoerstromen.
De vervoerstromen kunnen met behulp van (gemeentelijke) verkeersmodellen en/of
verkeersmilieukaarten worden vastgesteld. Hiertoe moeten voor de uitgangssituatie en
voor de afzonderlijke varianten van het fietsbeleid de volgende handelingen worden
verricht:
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2.

3.

Bepaling van de reistijd per herkomst-bestemmingspaar (i) en per modaliteit (m) in
het netwerk (respectievelijk rum.; en rfm.i voor de uitgangssituatie en de situatie na
doorvoering van het fietsbeleid).
Bepaling van de afstand per herkomst-bestemmingspaar (ƒ) en per modaliteit (m) in
het netwerk (respectievelijk aum.i en afm.i voor de uitgangssituatie en de situatie na
doorvoering van het fietsbeleid).
Bepaling van de omvang van de vervoerstromen per herkomst-bestemmingspaar (i),
modaliteit (m) en per gebruikersgroep (g) in het netwerk (respectievelijk vug.m.i en
vfg,m.i voor de uitgangssituatie en de situatie na doorvoering van het fietsbeleid).
Levert het verkeerskundige model gegevens per etmaal dan dienen zij met een
factor 300 opgehoogd te worden om te komen tot jaartotalen. Voor avondspitsgegevens bedraagt de ophoogfactor 2700.

Zoals aangegeven kan het effect van (een variant van) het fietsbeleid vervolgens
worden bepaald door de vervoerstromen in de uitgangssituatie te vergelijken met de
vervoerstromen bij doorvoering van dit beleid. Bovenstaande informatie is echter niet
alleen van belang voor het bepalen van de vervoerkundige effecten van het fietsbeleid,
maar ook voor de berekening van met name de interne kosten en baten van het
fietsbeleid, zoals we in de volgende paragraaf zullen zien.

4.2

Bepaling kosten en baten fietsbeleid (stap 2)

Zoals we in hoofdstuk 3 hebben aangegeven onderscheiden we bij de uiteindelijke
bepaling van de kosten en baten van het fietsbeleid een zevental onderdelen. In deze
paragraaf gaan we per onderdeel in op de methodiek die gehanteerd moet worden om
deze specifieke kosten en baten van het fietsbeleid voor zover mogelijk te kwantificeren
en in monetaire waarden uit te drukken.
(2.0) Gemeentelijke kosten van het fietsbeleid
De kosten die een gemeente moet maken tijdens de uitvoering van haar fietsbeleid
hangen vanzelfsprekend af van de invulling van dit fietsbeleid. We beperken ons daarom
in dit Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid tot een overzicht van de kostenposten
waar een gemeente rekening mee zou moeten houden, zonder de bepaling van deze
kosten verder uit te werken. De volgende kostenposten zijn in de kosten-batenanalyse
opgenomen:
> Kosten voor de aanleg van extra fietsinfrastructuur en fietsenstallingen.
> Kosten voor een eventuele voorlichtingscampagne.
> Organisatorische kosten, zoals de inzet van beleidsambtenaren tijdens de
ontwikkeling en de uitvoering van het fietsbeleid.
> De derving van parkeergelden.
( 2 . 1 ) Interne kosten en baten van fietsbeleid
De interne kosten van fietsbeleid bestaan uit de kosten die gemoeid zijn met de
aanschaf, het gebruik en het onderhoud van de fiets. Het gaat hierbij om de stijging van
de kosten als gevolg van het toegenomen fietsverkeer. Om deze stijging te bepalen
dient het extra aantal fietskilometers dat na effectuering van het fietsbeleid wordt
afgelegd, te worden vermenigvuldigd met de variabele kosten per fietskilometer (poets).
In formulevorm:
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Interne kOSten

= ptiets X Igli (Vfg.fiets.i X affiets.i ~ VUg.fiets.i X aunetsj)

(1)

Op dit moment ontbreekt informatie met betrekking tot de variabele kosten per
fietskilometer, pnets; informatie die voor modaliteiten als auto, trein en bus wel bekend
is. Hierdoor is de praktische toepasbaarheid van formule (1) vooralsnog beperkt.
Met betrekking tot de interne baten van het fietsbeleid kunnen de volgende posten
worden onderscheiden:
>
Interne baten van het extra fietsverkeer als gevolg van een verandering in reistijd en
afstand;
>
Besparing op de interne kosten van het autogebruik (en het gebruik van andere
modaliteiten);
>
Vermindering van het aantal gestolen fietsen;
>
Een betere kwaliteit van leven als gevolg van een betere conditie; en
>
Een verbetering van de omgevingskwaliteit door de aanleg van mooiere fietspaden.
Voor de laatste drie baten van fietsbeleid voor fietsers geldt dat informatie ontbreekt om
deze baten te kunnen kwantificeren. We beperken ons hier daarom tot de bepaling van
de interne baten van het extra fietsverkeer en de besparing op de interne kosten van het
gebruik van andere modaliteiten dan de fiets.

Interne baten extra fietsverkeer
De veranderingen in het fietsgebruik als gevolg van doorvoering van het fietsbeleid
kunnen worden gekwantificeerd en in monetaire waarden worden uitgedrukt door
gebruik te maken van de volgende formule1:
Interne baten = ZgZ '/2 x (vfg.nets.i + VUg.fiets.i) x (kfgjets.i + kug.nets.i),

(2)

waarbij kfg.nets.i staat voor gebruikerskosten voor groep g op herkomst-bestemmingspaar
ƒ na doorvoering van het fietsbeleid. Deze kosten worden als volgt berekend:
kfg.fiets.i

=

tg.fiets X rfm,i + P fiets X afm,i

(3)

met tg.fiets is de tijdwaardering van gebruikersgroep g en pnets de afstandskosten voor de
fiets (zie tabel 4.1).
Tabel 4.1

Gemiddelde tijdwaardering en afstandskosten in het personenvervoer

Tijdwaardering (per uur)
Afstandskosten
Woon-werk
Zakelijk
Overig
(per kilometer)
Auto
f 13,50
f45,10
f 10,80
f 0,20
Trein
f 13,75
f39,75
f 9,35
f 0,13
Bus/tram
f 11,25
f39,50
f 6,65
f 0,18
Fiets
f 11,25
f 39,50
f 6,65
?
Bron: Handboek Economische Effecten Infrastructuur, AGV (1996 i.o.v. AVV), waarbij is aangenomen dat de
tijdwaardering van fietsers vergelijkbaar is aan die van bus- en trampassagiers.

1

Ontleend aan het Handboek Economische Effecten Infrastructuur, AGV (1996 in opdracht van AVV).
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Besparing interne kosten autogebruik (en andere modaliteiten)
Voor de bepaling van de besparing op de interne kosten van het autogebruik (en
eventueel andere modaliteiten) kan gebruik worden gemaakt van de formule die ook is
gehanteerd voor de bepaling van de toename van de interne kosten als gevolg van het
extra fietsverkeer. Voor de auto ziet deze formule er als volgt uit:
Interne kosten = pauto x ZgL' (vfg.auw.i x afauto,/ - vug,auto,i x auauto,:)

(4)

De afstandskosten voor de auto, pauto, zijn net als de afstandskosten voor trein, bus en
tram, weergegeven in tabel 4.1.

(2.2)

Externe effecten verminderd autogebruik

In hoofdstuk 2 is een groot aantal externe effecten onderscheiden die verbonden zijn
aan het autogebruik. We beperken ons in dit handboek tot de relatie tussen het
autogebruik en geluidhinder, luchtverontreiniging, verkeersonveiligheid en congestie.
Andere externe effecten als geuremissies, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, en
afvalstoffen worden in het handboek niet gekwantificeerd, omdat cijfermateriaal met
betrekking tot deze effecten ontbreekt.
De basis bij de bepaling van de externe effecten van het autogebruik wordt gevormd
door het aantal autokilometers dat wordt gereden. De afname van het aantal
autokilometers kan met behulp van de volgende formule worden berekend:
Afname autokilometers - IgL (vfg.auto,/ x af auto.: - vu9.auto,i x auauto.i)

(41

Geluidhinder
De afname van het aantal autokilometers zal gepaard gaan met een reductie van de
geluidshinder in de betreffende gemeente. CE2 heeft vastgesteld dat de waardering van
de externe kosten van geluidhinder binnen de bebouwde kom f 0,029 per autokilometer
bedragen.

Lu ch tveron t reinig ing
De belangrijkste emissies van het verkeer zijn COz, NOx (stikstofoxiden), HC
(koolwaterstoffen), PMio (vaste stofdeeltjes) en SCh De effecten van de afname van het
aantal autokilometers op de uitstoot van deze schadelijke stoffen en de hieraan
gekoppelde monetaire waardering kunnen met behulp van de kengetallen in tabel 4.2.
Tabel 4. 2:

C02
NOx
HC

PMio

Uitstoot schadelijke stoffen per autokilometer (incl. geldelijke waardering)
Kosten
Kosten
Uitstoot
per autokilometer
per kg
gram per autokilometer
f 0,027
f
0,11
248,8
f 15,40
f 0,025
1,6
f 0,040
f 15,40
2,6
f 330,00
Onbekend
f 0,0001
f
6,60
0,016

S02
Bron: Efficiënte prijzen voor het verkeer: Raming van maatschappelijke kosten van het gebruik van
verschillende vervoermiddelen, CE (1999), waarbij is uitgegaan van een gemiddeld verbruik van 12,5
kilometer per liter benzine.
CE (1999) Eficiënte prijzen voor het verkeer: Raming van maatschappelijke kosten van het gebruik van
verschillende vervoermiddelen.
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Verkeerson veilig h e/d
De gevolgen van de afname van het aantal autokilometers voor de verkeersonveiligheid
kan middels de gegevens in tabel 4.3 worden bepaald. In deze tabel is het aantal
(dodelijke) verkeersslachtoffers per miljoen autokilometers weergegeven. Tevens zijn de
kosten per (dodelijk) slachtoffer vermeld.
Tabel 4.3:

Doden
Gewonden

Verkeersslachtoffers per miljoen autokilometers (inct. geldelijke waardering)
Aantal slachtoffers
per miljoen autokilometers

Kosten
per slachtoffer

Kosten
per autokilometer

0,008
0,146

f2.961.200
f
239.800

f 0,024
f 0,035

Bron: Efficiënte prijzen voor het verkeer: Raming van maatschappelijke kosten van het gebruik van
verschillende vervoermiddelen, CE (1999).

Congestie
De externe kosten van congestie liggen tussen de f 0,00 en f 2,20 per 'filekilometer'
(= filelengte x aantal auto's)3. Als redelijk gemiddelde zou een congestieheffing van
f 0,55 per filekilometer kunnen worden gehanteerd, hetgeen neerkomt op f 0,01 per
autokilometer. Dit laatste bedrag kan gehanteerd worden om de afname van het aantal
autokilometers om te zetten in een te realiseren besparing op de externe kosten van
congestie. Het bepalen van de omvang van de congestie zelf, zal naar verwachting op
gemeentelijk niveau een lastige zaak zijn.
(2.3)
Besparing onderhoudskosten
Onderhoudskosten aan wegen en parkeerplaatsen bestaan uit een vaste en een
variabele component. Vaste kosten, zoals kosten aan bruggen en straatmeubilair,
worden niet door het aantal autokilometers beïnvloed. De variabele kosten kunnen
verder worden onderverdeeld in kosten van klein en van groot onderhoud. Deze kosten
hangen onder andere af van het weer (bijvoorbeeld, de kosten van gladheidbestrijding),
type en ouderdom van de weg, de ondergrond en de verkeersintensiteiten, waarbij een
verder onderscheid kan worden gemaakt tussen personenauto's en vrachtauto's.
Van de variabele kosten voor groot onderhoud wordt 80 a 90% toegewezen aan het
vrachtverkeer, terwijl de variabele kosten voor klein onderhoud voor 85% worden
toegewezen aan personenauto's. Op basis van cijfers uit het verleden kan met behulp
van deze toedelingregels de variabele onderhoudskosten per personenautokilometer
worden berekend. Om een indruk van de orde van grootte te geven, in de periode 19891992 lagen de variabele onderhoudskosten per autokilometer in de gemeente Dordrecht
tussen de f 0,005 en f 0,011 (zie ook hoofdstuk 5).
(2.4)
Verminderd ruimtegebruik/aanleg parkeerplaatsen
Meer autoverkeer leidt tot extra vraag naar parkeerplaatsen, met name aan de
bestemmingskant van de verplaatsingen (bijv. winkelcentra, werkgebieden en
recreatieve voorzieningen). Met behulp van de verkeersmilieukaarten kan op basis van
de vermindering in het aantal autoverplaatsingen berekend worden wat het verschil is in
de behoefte aan parkeerplaatsen in een situatie met en zonder fietsbeleid. Hiervoor is
inzicht nodig in het aantal aankomende auto's en de gemiddelde parkeerduur.

CE (1999) Eficiënte prijzen voor het verkeer: Raming van maatschappelijke kosten van het gebruik van
verschillende vervoermiddelen.
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Het aantal parkeerplaatsen dat minder nodig is in een situatie met fietsbeleid kan
vervolgens vermenigvuldigd worden met de kostprijs per parkeerplaats. Ter indicatie, bij
de berekening van de kosten-batenanalyse voor fietsbeleid in de gemeente Dordrecht
(zie ook hoofdstuk 5) is uitgegaan van een kostprijs van f 2000,00 per parkeerplaats op
maaiveldniveau.
(2.5)
Veranderingen in auto-infrastructuur en functies van wegen
Bij de aanleg en functieverandering van wegen is een onderscheid te maken naar
ontsluiting van nieuwe gebieden en verlichting van knelpunten in het centrumgebied en
overige gebieden. Daarbij is een verder onderscheid te maken naar de functie van deze
gebieden, te weten: woongebieden, werkgebieden en voorzieningen (winkelcentra,
sportvelden, en dergelijke).
Met behulp van verkeersmilieukaarten kan de noodzaak tot uitbreiding van de autoinfrastructuur in de uitgangssituatie en in de situatie met fietsbeleid in kaart gebracht
worden. Door beide situaties te vergelijken wordt duidelijk welke infrastructurele
aanpassingen als gevolg van het fietsbeleid niet langer uitgevoerd hoeven te worden. De
kosten die hierdoor bespaard worden, kunnen globaal geraamd worden op f 70,00 per
vierkante meter.
(2.6)
Externe effecten extra fietsverkeer
In Engeland is onderzoek verricht naar de effecten van fietsen op de volksgezondheid.
Hieruit blijkt dat regelmatig fietsen de conditie verbetert, hetgeen de kans op hart- en
vaatziekten aanzienlijk vermindert. Ook versterkt regelmatig fietsen de spieren,
waardoor oudere mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Gedeeltelijk kan de verbetering van de gezondheid worden gezien als interne baten voor
de fietsers. De besparing op de kosten van de gezondheidszorg en Ziektewet kunnen
echter gezien worden als externe baten. Hetzelfde geldt voor de positieve gevolgen van
fietsen op de arbeidsproductiviteit als gevolg van het verminderde ziekteverzuim en de
verbeterde kwaliteit van leven. Voor beide externe baten geldt dat cijfermaterieel
ontbreekt om deze positieve effecten van fietsbeleid in geld uit te kunnen drukken.

4.3

Kosten-batenoverzicht

De diverse kosten en baten van fietsbeleid zoals die in de vorige paragraaf zijn
berekend, worden op de volgende pagina samengevat in de resultatenrekening
fietsbeleid. Deze resultatenrekening geeft in één oogopslag een overzicht van de
afzonderlijke kosten en baten die met het fietsbeleid zijn gemoeid.

HANDBOEK KOSTEN-BATENANALYSE FIETSBELEID

16

i
i
l

i
l

Tabel 4.4:

Resultatenrekening fietsbeleid

Kosten
Aanleg fietsinfrastructuur
^ .« Aanleg fietsenstallingen

g!
c S

Kosten voorlichtingscampagne

PM Opbrengsten Stallinggelden fiets
PM Onderhoudskosten wegen en
parkeerplaatsen
PM Kosten aanleg parkeerplaatsen

S °

l
l
l

E 2
a) aj Organisatorische kosten
CO

£

Derving parkeergelden
Interne kosten extra
fietsverkeer
Stallinggelden fiets

0)
*-•
<D
Ü_

l

l

PM Besparing interne kosten
autogebruik
Vermindering gestolen fietsen
Betere kwaliteit van leven
Verbetering omgevingskwaliteit
Geluidhinder
Luchtverontreiniging:
>

CO2

>
>
>

NOx
HC
PMio

>

SO2

'5.
Q.
CO
-C
O

(D

^
^^

m

Totale kosten

f 2000, OO/
parkeerplaats
f 70,001 m2

formule (2)
formule (4)
PM
PM
PM

f 0,029/km
f 0,027/km
f 0,025/km
f 0,04/km
f 0,0001 /km

Verkeersonveiligheid :
>
Doden
>
Gewonden
Congestie
Geuremissies
Uitputting natuurlijke
hulpbronnen
Afvalstoffen
Verbeterde volksgezondheid
Effecten kwaliteit van leven
Verzorgder straatbeeld
Minder hinder voor voetgangers
Minder fietsen voor etalages
Lagere verzekeringspremies
Minder fietsen in grachten

w
*-•
ro

*

PM Verandering auto-infrastructuur
en functies van wegen
PM
formule (1) Interne baten extra fietsverkeer

PM
f 0,008/km

f 0,024/km
/ 0,035/km
f 0,01/km
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

Totale baten

J
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5.

Case: Gemeentelijk fietsbeleid Dordrecht

In 1994 is de methodiek van de kosten-batenanalyse fietsbeleid toegepast voor de
gemeente Dordrecht. Anders dan in dit handboek was de insteek bij deze toepassing om
de kosten en baten in kaart te brengen die gepaard gaan met een vermindering van het
aantal korte autoverplaatsingen4. Dit is voor drie varianten berekend, te weten:
>
Variant l: Een reductie van het totaal aantal korte autoverplaatsingen « 5,25
kilometer) in 2000 ten opzichte van de uitgangssituatie met 50%.
>
Variant II: Vervanging van korte autoverplaatsingen door de fiets conform
onderzoek van ITS uit 1978 (zie tabel 5.1).
>
Variant III: Vermindering van de groei van het aantal korte autoverplaatsingen in de
periode 1989-2000 met 50%, waarbij het uitgangspunt is dat de groei in het aantal
autoverplaatsingen op een beperkt aantal herkomst-bestemmingsrelaties.
Tabel 5.1: Goede vervangbaarheid van korte autoverplaatsingen
Afstandsklasse

Percentage vervangbare autoritten

< 1,25 kilometer
1,25 - 2,50 kilometer
2,50 - 3,75 kilometer
3,75 - 5,00 kilometer
5,00 - 6,25 kilometer
6,25 - 7,50 kilometer

67%
56%
39%
33%
15%
17%

Bron: Vervangbaarheid van auto- door fietsverplaatsingen, ITS (1992). Voor specifieke gemeenten kunnen de
percentages sterk afwijken van de percentages in deze tabel.

Tabel 5.2 geeft het aantal korte autoverplaatsingen en de bijbehorende externe effecten
voor 1 989 en voor 2000 weer, zoals die met behulp van de verkeersmilieukaart voor
Dordrecht zijn berekend. Daarbij staat voor 2000 eerst het aantal korte
autoverplaatsingen in de uitgangssituatie vermeld en vervolgens de resultaten bij elk van
de varianten van het fietsbeleid.
Tabel 5.2:

Aantal korte autoverplaatsingen Dordrecht in 1989 en 2000
1989

Interne autoverplaatsingen per etmaal
Autokilometrage per etmaal
Aantal woningen met een
geluidbelasting > 65 dB(A)
Aantal meters wegvak met
overschrijding van de norm:
>
CO
>
NOz
^
Benzeen
Emissie CO (tonnen)
Emissie NOx
Emissie koolwaterstoffen
Aantal gewonden per jaar
Aantal doden per jaar

Uitgangssituatie
159.090
130.418
498.766
385.601
2.199
2.318

2000
Variant l
90.651
321.592
1.268

Variant II Variant III
53.093 141.150
169.570 449.320
925
2.117
"

0

1.800
1 1 .400
1.629'
200
325

0

0

0

0

3.100
13.400
2.107

1.600
8.000
1.358

1.600
3.200

1.700
6.300
1.893

259
421

167
271

148,6
4,1

130,3
3,7

716
88
143

115,1
3,3

233
379

143,4
4,0

Kanttekening: Bij de ontwikkeling van het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid is gebruik gemaakt
van kengetallen en rekenmethodieken die recentelijk zijn verschenen. Hierdoor wijken de uitkomsten van
de kosten-batenanalyse fietsbeleid Dordrecht op sommige punten af van de uitkomsten die verkregen
zouden zijn wanneer de in hoofdstuk 4 gepresenteerde methodiek zou zijn toegepast.
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De drie beleidsvarianten resulteren allen in een aanzienlijke reductie van het aantal korte
autoverplaatsingen binnen de gemeente Dordrecht. Bij variant I treedt een daling in de
autokilometrage op van 35,5% in vergelijking met de uitgangssituatie. Variant II geeft
een daling van 66% te zien en variant III een daling van 9,9%.

Externe effecten verminderd autogebruik
De effecten op de milieuvariabelen zijn opmerkelijk. In plaats van een stijging van het
aantal te saneren woningen van 2.199 naar 2.318 bij ongewijzigd beleid tussen 1989
en 2000, treedt een daling op naar respectievelijk 1.268 (variant l), 925 (variant II) of
2.117 (variant III).
Verder daalt ook het aantal meters wegvak waar de normen voor luchtverontreiniging
worden overschreden en de emissies van koolmonoxyde, stikstofdioxyden en
koolwaterstoffen bij alle drie de varianten. Overigens wordt de norm voor CO nergens
overschreden, ook niet bij ongewijzigd beleid.
Tenslotte hebben de drie beleidsvarianten ook een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Variant l gaat gepaard met een daling van het aantal gewonden met 12,2%
en een daling van het aantal doden met 8,9% ten opzichte van de uitgangssituatie.
Voor variant II bedragen deze percentages 22,6% en 18,2%, en voor variant III 3,5%
en 2,7%.

Verminderde kosten accommoderend beleid
Ten aanzien van de kosten van accommoderend beleid kunnen drie posten
onderscheiden worden, namelijk:
> de onderhoudskosten van de auto-infrastructuur,
> de kosten verbonden aan extra parkeerruimte, en
> de kosten verbonden aan uitbreiding van de auto-infrastructuur.
Door de vermindering van het aantal korte autoverplaatsingen en de afname van het
aantal autokilometers nemen deze kostenposten onder elk van de drie varianten af.
Tabel 5.3 toont de afname van het aantal autokilometers in 2000 ten opzichte van de
uitgangssituatie. Tevens staat in deze tabel voor de drie beleidsvarianten het aantal
parkeerplaatsen dat niet hoeft te worden aangelegd.
Tabel 5.3:

Vermindering aantal autokilometers en aantal parkeerplaatsen in Dordrecht
in 2000 ten opzichte van de uitgangssituatie

Vermindering jaarlijkse autokilometrage
Vermindering aantal parkeerplaatsen

Variant 1
57.581.550
2.000

Variant II
106.988.700
3.500

Variant III
16.069.950
500

Resultatenrekening fietsbeleid Dordrecht
De baten die gepaard gaan met de vermindering van het aantal autoverplaatsingen en de
jaarlijkse autokilometrage zijn in tabel 5.4 voor de periode 1993-2000 in monetaire
waarden uitgedrukt. Niet alle kosten en baten die we in hoofdstuk 2 hebben
onderscheiden, zijn in deze tabel opgenomen. Zo worden de kosten en baten van het
fietsbeleid voor de fietsers niet meegenomen, en zijn ook de kosten die gemoeid zijn
met de ontwikkeling en uitvoering van het fietsbeleid niet meegenomen.
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Externe
effecten

Tabel 5.4:

Geluidshinder1
Luchtverontreiniging
Geuremissies
Congestie

Ruimtebeslag
Verkeersveiligheid
Vermindering onderhoud autoinfrastructuur
Vermindering kosten extra
parkeerplaatsen1
Vermindering kosten aanleg autoinfrastructuur1
Externe baten fietsverkeer
Totaal
Opbrengsten zijn eenmalig

Kosten
accommoderend beleid
1

Overzicht baten fietsbeleid in Dordrecht voor de periode 1993-2000 (in min guldens)
Variant 1
5,25
3,04
PM
PM

Variant II
6,97
5,65
PM
PM

Variant III
1,05
0,85
PM
PM

PM
17,34
1,68

PM
32,19
3,12

PM
1,32
0,47

4,00

7,00

1,00

PM

PM

PM

PM

PM

PM

31,31

57,93

7,69

Begunstigde
Rijk
Burgers
Burgers
Burgers/
bedrijven
Burgers
Burgers
Gemeente
Gemeente/
bedrijven
Gemeente/
provinicie/Rijk
Burgers

Uit tabel 5.4 blijkt dat het bij de baten van fietsbeleid om forse bedragen kan gaan. Een
aantal van deze baten is éénmalig, terwijl andere baten jaarlijks terugkeren. De totale
baten van het autogebruik reducerende fietsbeleid variëren van minimaal f 7,5 miljoen
(variant III) tot f 58 miljoen, afhankelijk van de mate waarin het autoverkeer wordt
teruggedrongen.
Bij deze rekenexercitie dient wel de kanttekening te worden geplaatst dat het hierbij om
globale schattingen van de afzonderlijke baten gaat. Verder is geen poging gedaan
invulling te geven aan het fietsbeleid dat noodzakelijk is om deze reductie in het
autoverkeer te bewerkstelligen. Daardoor was het ook niet mogelijk de kosten van dit
fietsbeleid te ramen. Anderzijds zijn ook niet alle baten van het fietsbeleid meegenomen,
omdat het niet altijd mogelijk was om tot een globale raming van de omvang van deze
baten te komen. Tenslotte blijkt uit de laatste kolom van tabel 5.4 dat niet alle baten
van het fietsbeleid aan de gemeente toevallen. Naast de gemeente profiteren ook
burgers, bedrijven, provincies en het Rijk van het gemeentelijk fietsbeleid.
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6.

Tot slot

Om tot een weloverwogen fietsbeleid te komen moeten de kosten van het fietsbeleid
worden afgezet tegen de opbrengsten die met dit fietsbeleid worden gegenereerd. Het
Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid onderscheidt een groot aantal kosten en
opbrengstenposten. Voor zover mogelijk is daarbij een methodiek aangereikt om deze
kosten en opbrengsten te kwantificeren en in monetaire waarden uit te drukken. Zoals
uit de opzet van de resultatenrekening fietsbeleid blijkt (tabel 4.4), is dit niet in alle
gevallen mogelijk gebleken.
Van belang bij de resultatenrekening is in het achterhoofd dat deze betrekking heeft op
fietsbeleid gericht op het stimuleren van het gebruik van de fiets in plaats van de auto.
Aanvullende (beleids)maatregelen die het autogebruik moeten ontmoedigen, zijn niet in
de kosten-batenanalyse fietsbeleid meegenomen.
Verder zal het Handboek kosten-batenanalyse fietsbeleid regelmatig moeten worden
aangepast voor veranderingen in aanleg- en onderhoudskosten en voor veranderingen in
de waardering van externe effecten. Hetzelfde geldt voor de methodieken die
gehanteerd zijn om op basis van de reductie in het aantal autoverplaatsingen en de
autokilometrage te komen tot de externe baten van het fietsbeleid. Kengetallen en
berekeningswijzen zullen in de loop der tijd aan verandering onderhevig zijn.
Tenslotte kan worden opgemerkt dat veel van de opbrengsten die verbonden zijn aan
een reductie van het autogebruik niet aan gemeenten toevallen, terwijl zij de kosten van
het fietsbeleid voor een belangrijk deel dragen. Idealiter zou fietsbeleid daarom een
inspanning van burgers, bedrijven, gemeenten, provincies en het Rijk moeten zijn.
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