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Management summary
Op 15 november 2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant bij de
behandeling van Statenvoorstel 58/13 inzake de begroting voor 2014 en
najaarsbrief een motie aangenomen, waarbij wordt verzocht een onderzoek te laten
uitvoeren naar de, door de Provincie Noord-Brabant in gebruik zijnde, scenario’s
voor demografische en economische groei- en verkeersmodellen binnen de BBMA.
Het onderzoek moet inzicht geven in de mate waarin scenario’s voor demografische
en economische groei realistisch zijn en de verkeersmodellen die worden ingezet
voor besluitvorming actueel zijn.
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft in 2014 een
onderzoekscommissie samengesteld om opvolging te geven aan de motie. De
onderzoekscommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen, verbonden aan
(semi-) publieke organisaties (waaronder universiteiten, Commissie MER).
Provincie Noord-Brabant voert het secretariaat. TNO is gevraagd om de commissie
te ondersteunen door een audit op de BBMA uit te voeren en een rapportage van
bevindingen op te stellen (voorliggend rapport).
De audit is gericht op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen
1. Sluiten de door de Provincie gebruikte scenario’s/prognoses in het BBMA
aan op de hedendaagse (wetenschappelijke) inzichten voor de input van
verkeers- en vervoersmodellen? Daarbij wordt gekeken naar alle inputdata
van het model:
2. Sluit het BBMA aan op de hedendaagse (wetenschappelijke) inzichten met
verkeers- en vervoersmodellen? Daarbij wordt gekeken naar werkwijze, de
techniek en de samenhang van de verkeersmodellen. Als referentie kan het
landelijk gebruikte model worden gebruikt.
3. Is het gebruik van verkeersmodellen voldoende geregeld om te komen tot
goede kwaliteit van verkeerskundige analyses die aansluiten op de
behoeften van verkeers- en ruimtelijk beleid?
Door middel van deskresearch, interviews met 5 betrokkenen en de analyse van
twee regionale modellen is TNO tot de volgende bevindingen gekomen.
Op hoofdlijnen kan op basis van de audit gesteld worden dat de onderzoeksvragen
grotendeels positief kunnen worden beantwoord, maar dat er wel een aantal
belangrijke aandachtspunten zijn, die verbeterd zouden moeten worden om de
onderzoeksvragen volledig positief te kunnen beantwoorden. De aandachtspunten
hebben betrekking op:
 de scenario’s, beleidsinstellingen en modelinvoer: tijdwaardering in het basisjaar
en consistentie ten aanzien van gebruik van gegevens uit externe modellen
(bijvoorbeeld NRM) en het hanteren van een bandbreedte rondom het eigen
trendscenario;
 verschillende aspecten van de modeldoorvoer waaronder vertrektijdstipkeuze,
kentallen logistiek en gevoeligheidsanalyses.
 de governance: kwaliteitsborging en het vaststellen van (afwijkingen van)
uitgangspunten op bestuurlijk niveau.
 overeenstemming SRE-model met de BBMA afspraken.
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Zolang de aandachtspunten nog niet zijn verbeterd, is het van belang om bij de
interpretatie van de modelresultaten rekening te houden met mogelijk implicaties
van de aandachtspunten. Voor de ene toepassing hebben de aandachtspunten
immers grotere consequenties dan voor de andere toepassing. Het advies van de
onderzoekscommissie geeft een nader oordeel over de mate waarin het model fitfor-purpose is voor verschillende toepassingen.
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1

Inleiding
In 2011 is het initiatief binnen de Provincie Noord-Brabant genomen tot de BBMA
(Brabantbrede Modelaanpak). Eén van de belangrijkste doelen van de BBMA is dat
voor alle regionale verkeersmodellen (zowel provinciaal als regionaal) één
lijn/werkwijze is bepaald zowel qua systematiek als qua input. Op 15 november
2013 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant bij de behandeling van
Statenvoorstel 58/13 inzake de begroting voor 2014 en najaarsbrief een motie
aangenomen, waarbij wordt verzocht een onderzoek te laten uitvoeren naar de,
door de Provincie Noord-Brabant in gebruik zijnde, scenario’s voor demografische
en economische groei- en verkeersmodellen binnen de BBMA.
Het onderzoek moet inzicht geven in de mate waarin scenario’s voor
demografische en economische groei realistisch zijn en de verkeersmodellen
die worden ingezet voor besluitvorming actueel zijn. Realistische scenario’s en
actuele modellen zijn essentieel om te voorkomen dat gemeenschapsgeld niet
doelmatig wordt ingezet en er infrastructuur wordt aangelegd waarvoor geen
noodzaak is.
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft in 2014 een
onderzoekscommissie samengesteld om opvolging te geven aan de motie. Doel
van deze commissie is de onafhankelijkheid van het onderzoek te borgen en de
inzichten
uit
wetenschap
en
praktijk
optimaal
te
benutten.
De
1
onderzoekscommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen, verbonden aan
(semi-) publieke organisaties (waaronder universiteiten, Commissie MER).
Provincie Noord-Brabant voert het secretariaat. TNO is gevraagd om de commissie
te ondersteunen door een audit op de BBMA uit te voeren en een rapportage van
bevindingen op te stellen. De onderzoekscommissie heeft het door TNO
gehanteerde plan van aanpak en de toetsingscriteria vastgesteld. Tevens heeft zij
commentaar geleverd op de concept rapportage. Deze adviezen zijn overgenomen
in de finale versie van de rapportage.
De onderzoeksvragen zoals verwoord in het Statenvoorstel luiden als volgt:
1 Sluiten de door de Provincie gebruikte scenario’s/prognoses in het BBMA aan op
de hedendaagse (wetenschappelijke) inzichten voor de input van verkeers- en
vervoersmodellen? Daarbij wordt gekeken naar alle invoer van het model:
a demografie (inwoners en arbeidsplaatsen);
b infrastructuur (toekomstige infrastructurele projecten);
c beleidsinstellingen (autobezit, brandstofkosten, tijdwaardering, enz).
2 Sluit het BBMA aan op de hedendaagse (wetenschappelijke) inzichten met
verkeers- en vervoersmodellen? Daarbij wordt gekeken naar werkwijze, de
techniek en de samenhang van de verkeersmodellen. Als referentie kan het
landelijk gebruikte model worden gebruikt.
Uit ervaringen elders blijkt dat voor een goed oordeel over het gebruik van
verkeersmodellen nog een derde aandachtspunt van belang is:

1

Zie Bijlagen B (hoofdstuk 11) voor een overzicht van leden.
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3 Is het gebruik van verkeersmodellen voldoende geregeld om te komen tot goede
kwaliteit van verkeerskundige analyses die aansluiten op de behoeften van
verkeers- en ruimtelijk beleid?
Deze vraagt heeft de commissie toegevoegd aan het onderzoek.
Om de bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden, heeft TNO de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
 beoordelen van de algemene aanpak van BBMA, vastgelegd in een drietal
2
handboeken ;
 interviews (5) met de belangrijkste partijen betrokken bij de totstandkoming van
3
de BBMA ;
 beoordelen
van
2
regiomodellen,
te
weten
het
model
van
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en het model van ‘sHertogenbosch.
Het resultaat van deze werkzaamheden is vastgelegd in voorliggende rapportage.
Op basis van deze rapportage kan de Onderzoekscommissie haar conclusies
formuleren. Hiermee kan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
op haar beurt invulling kan geven aan de motie betreffende scenario’s en
verkeersmodellen van 15 november 2013.

2
3

Zie Bijlagen B (Hoofdstuk 12) voor een gedetailleerd overzicht van studiemateriaal.
Zie Bijlagen B (Hoofdstuk 13) voor een overzicht van de geïnterviewde personen.
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2

Toelichting en Gebruiksdoel BBMA
Dit hoofdstuk beschrijft de achtergrond en opzet van de BBMA. Het geeft nader
inzicht in de reden waarom de BBMA is opgezet, de belangrijkste onderdelen van
de BBMA en waarvoor de modellen worden ingezet (gebruiksdoel). Tevens wordt
kort beschreven wat de huidige status is.

2.1

Wat houdt de BBMA in?
De aanleiding en toelichting op de BBMA wordt passend beschreven in Heynickx,
4
Van Egeraat en Kiel 2013 .
“In 2012 is de Provincie samen met de Brabantse regio’s gestart met de
implementatie van BrabantBrede ModelAanpak (BBMA). Het algemene doel van de
BBMA is een Brabants, samenhangend regionaal modelsysteem te creëren met
consistentie en transparantie in data-inwinning en modelbouw. Dit moet leiden tot
meer efficiëntie bij de bouw en toepassing van verkeersmodellen en betere en
betrouwbare resultaten voor gebruikers. Risico’s en vertraging voor planvorming
worden hierdoor geminimaliseerd. Daarmee verandert de aanpak sterk ten aanzien
van de oude generatie verkeersmodellen en beogen we de kwaliteit van de
regionale verkeersmodellen sterk te verbeteren.
De aanpak is opgebouwd uit de volgende fasen:
1 Voorbereidingsfase:
a handboeken verkeersmodel, BBMA-database, implementatieplan
b BBMA-database
c BrabantBrede Modelbasis (BBMB)
2 Bouwfase: bouw van regionale modellen.
3 Beheerfase: toepassing BBMA en regionale modellen.
Hieronder worden de resultaten - zijnde de handboeken, BBMA-database, BBMB
en de regionale modellen - nader beschreven.
 Handboeken:
De BrabantBrede ModelAanpak is samen met de regionale partners uitgewerkt in
drie handboeken. Hiermee is de aanpak éénduidig beschreven.
 BBMA-database:
Het doel van de BBMA-database is de eerste stap naar consistentie, namelijk om
de modelinput op een uniforme wijze tot stand te laten komen. De data wordt
voor heel Noord-Brabant in één keer verzameld, zodat ook alle partijen van een
dataset met dezelfde kenmerken (ook buiten hun studiegebied) gebruik kunnen
maken. Doordat de totstandkoming van data inzichtelijk wordt gemaakt en de
data bij de ambtelijke partijen beschikbaar is, ontstaat er meer transparantie en
inzicht in deze informatie. De dataverzameling en bouw van de database is
uitgevoerd en is inmiddels helemaal gereed.

4

Heynickx, M., M. van Egeraat en J. Kiel (2013). De BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) –
nieuwe toekomstinzichten in de praktijk gebracht. Bijdrage aan: het Colloquium
Vervoersplanologisch Speurwerk 2013, 21 en 22 november, Rotterdam.
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 BBMB:
In de BBMB wordt het verplaatsingsgedrag in de hele provincie Noord-Brabant
gemodellereerd, welke de basis vormt voor de regionale modellen. Het doel van
de BrabantBrede Modelbasis is om onderlinge afstemming in de regionale
verkeersmodellen te verkrijgen. De BBMB wordt momenteel definitief gemaakt
[opm: deze is inmiddels definitief opgeleverd].
 Regionale modellen:
De regionale modellen zijn in principe een verfijning van de BBMB op basis van
de verfijnde data. De regionale modellen zijn het eindproduct in de BBMA. De
BBMA is als een dynamische, levende aanpak vormgegeven en dus ook een
cyclisch proces. Vanuit de bouw van de regionale modellen komen bevindingen
die weer naar de database teruggekoppeld worden en op termijn ook naar de
BBMB. Op deze wijze worden de handboeken, database, BBMB en dus ook de
regionale modellen continu verbeterd. Er wordt periodiek geactualiseerd;
prognoses om de 1 a 2 jaar, basisjaar om de 4 jaar. De GGA-regio’s dienen op
basis van de database en de BBMB zelf de bouw van hun regionale
verkeersmodel ter hand te nemen. De bouw van verschillende regionale
modellen zijn inmiddels op de markt gebracht.”

Figuur 1: 6 regio's waarvoor regionale modellen worden uitgewerkt volgens de BBMA systematiek

2.2

Gebruikersdoel
Het doel van de modellen (BBMB, SRE en ‘s-Hertogenbosch) die volgens de BBMA
tot stand komen is het ondersteunen van besluitvorming en het maken van
analyses voor meerdere vervoerwijzen (auto, ov, fiets, vracht) ten aanzien van:
 autonome ontwikkelingen (verkeer, ruimtelijk ontwikkeling, demografie) hun
effect op het wegennet/milieu (knelpuntanalyse);
 gebiedsontwikkeling: woningbouw en bedrijventerreinen en hun effect op het
wegennet/milieu;
 infrastructuurplanning (inclusief OV);
 emissieberekeningen voor lucht en geluid (De BBMB en de regionale modellen
leveren verkeerscijfers voor separate emissiemodellen. De emissiemodellen
zijn dus geen onderdeel van de BBMA/BBMB).
Daarnaast van secundair belang:
 modal shift beleid (waaronder P+R voorzieningen);
 OV-maatregelen;
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vrachtmaatregelen;
tariefmaatregelen voor auto en OV;
grensoverschrijdende projecten;
fietsmaatregelen;
verkeersmanagement (waaronder ITS), hetzij in mindere mate. De BBMB en de
regionale modellen leveren input voor modellen die meer geschikt zijn voor
verkeersmanagement;
op termijn: mobiliteitsmanagement en gedrag.

Daarnaast heeft het BBMA/BBMB een functie qua informatievoorziening voor wat
betreft vragen over telwaarden, gebieds- en infrastructuurontwikkeling.
2.3

Status
Figuur 2 beschrijft de status van de BBMA. Ten tijde van het onderzoek vonden er
werkzaamheden plaats aan verschillende onderdelen van de BBMA, waaronder de
5
update van de handboeken en oplevering van de regionale modellen. Omwille van
praktische uitvoerbaarheid van het onderzoek en transparantie is de status van de
BBMA aangehouden zoals die was op 1 juli 2014. Uitzondering hierop zijn de
keuzes ten aanzien van het scenario voor de beleidsinstellingen en het regionale
model ‘s-Hertogenbosch. Dit model is inclusief technische documentatie uitgeleverd
op 30 juli 2014. Omdat nog geen eerdere versies beschikbaar waren is dit
6
bronmateriaal alsnog meegenomen in het onderzoek .

Figuur 2: Statusoverzicht van verschillende BBMA onderdelen (Bron: M. Heynickx 27 juni 2014)

5

Een van de wijzigingen daarin is de aanpassing van de beleidsinstellingen. In het bestudeerde
bronmateriaal werd het GE-scenario gehanteerd. In de bijgewerkte versies het TM-scenario.
6
Bijlagen B (Hoofdstuk 12 geeft het overzicht van bronmateriaal per 1 juli.

10 / 76

TNO-rapport R11318 I Audit BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)

3

11 / 76

Toetsingscriteria
Voor de audit is een set van toetsingscriteria opgesteld, waarop de BBMA wordt
getoetst. In samenspraak met de onderzoekscommissie zijn hierin vervolgens
prioriteiten aangebracht. Tabel 1 beschrijft alle toetsingscriteria. Onder de tabel zijn
de prioriteiten aangeven. In de tabel is onderscheid naar de BBMA/BBMB en de
regionale modellen voor ‘s-Hertogenbosch en SRE. Bij de toetsing van de regionale
modellen ligt de focus op in hoeverre de modellen zijn ontwikkeld volgens de
BBMA-systematiek.
In Tabel 1 wordt onderscheid gemaakt naar:
1. scenario’s en beleidsinstellingen;
2. invoer;
3. doorvoer (modeltechniek);
4. uitvoer en kalibratie;
5. de governance van de modellen.
De uitkomsten van de toetsing op criteria 1 en 2 worden gebruikt voor de
beantwoording van de eerste onderzoeksvraag (aansluiting BBMA-scenario’s en
invoer bij (wetenschappelijke) inzichten voor modelinvoer). De uitkomsten van
criteria 3 en 4 worden gebruikt voor de tweede onderzoeksvraag (aansluiting BBMA
bij (wetenschappelijke) inzichten voor modeltechniek/-bouw). Criterium 5 wordt
gebruikt voor de beantwoording
van de aanvullende vraag van de
onderzoekscommissie of de governance van BBMA goed is geregeld. Het geheel
van de uitkomsten is input voor de onderzoekscommissie om te komen tot een
oordeel over de ‘fit for purpose’.
Tabel 1: Toetsingstabel
BBMB

‘s-Hertogenbosch en
SRE

Model invoer,
Scenario’s en
beleidsinstellingen

Segmentatie:
Jaren (basisjaar en zichtjaren)
Vervoerwijzen
Motieven
Periodes
Bevolkingssegmentatie
Zone-indeling
Invoer, scenario:
Scenario/trend/prognose-keuzes.
Sociaal Economische Gegevens (SEG’s)
(basisjaar en zichtjaren) – waaronder
ontwikkeling aantal inwoners en
arbeidsplaatsen en ruimtelijke verdeling
hiervan.
Netwerk (capaciteitswaarden, keuze welke
projecten wel en niet in de toekomstige
netwerken zijn opgenomen, etc.)
Telgegevens
Beleidsinstellingen (brandstofkosten,
tijdwaardering, enz.)
Koppeling NRM Zuid

Controle op consistentie
met BBMB en
argumentatie voor
afwijkingen
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Doorvoer

Uitvoer en
Kalibratieresultaten

Submodellen en functies:
Autobezitmodel
Generatie/attractie
Distributie
Vervoerwijzekeuze
Vertrektijdstipkeuze
Toedeling (per voervoerwijze)
Groei- kalibratiefactormethode
Kalibratie op telgegevens
Kostenfunctie
BPR-functie
Indicatoren – voor zover beschikbaar:
Ritlengteverdeling
Modal split
Gevolgde routes
Intensiteiten per vervoerwijze
Congestie - weg
Voertuigverliesuren - weg
Filelocaties - weg
Gem. snelheden/reistijden –weg
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Controle op consistentie
met BBMB en
argumentatie voor ander
modelkeuzes

Idem controles BBMB
Controle op consistentie
met BBMB en
argumentatie voor
afwijkingen

Koppeling NRM Zuid
Governance/

Organisatie

verantwoorde-

Protocollen

lijkheden

databeheer

zoals

Gebruik van de modellen

Update frequentie & versiebeheer:
Netwerken
SEG’s
Beleidsinstellingen
Documentatie

Koppeling NRM

Prioriteiten Modelinvoer, Scenario’s en beleidsinstellingen:
 Is het juist dat de provincie haar eigen trends gebruikt en niet de ‘standaard’
7
WLO scenario’s in tegenstelling tot bijvoorbeeld het NRM? Voor welke
vraagstukken is het trendscenario wel/niet bruikbaar? Hoe om te gaan met
onzekerheden over toekomst?
 Is het trendscenario realistisch ten aanzien van:
 de ontwikkeling van inwoners, arbeidsplaatsen en de ruimtelijke verdeling
daarvan?
 de infrastructuur die opgenomen is in het scenario?
 technologische ontwikkelingen zoals ICT, In-car, brandstof-efficiency, etc?
7

“Welvaart en Leefomgeving (WLO) scenario’s:
Langetermijnverkenningen van het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het
Ruimtelijk Planbureau tot 2040. Getracht is om gezamenlijk een aantal lange termijn prognoses op
te stellen omtrent ruimtelijk relevante ontwikkelingen. Er is aandacht besteed aan demografische,
economische, verkeerskundige, sociale en tal van andere elementen. Op basis van twee
sleutelonzekerheden, de mate van internationale samenwerking (internationaal versus nationaal)
en het voortbestaan/hervorming van de verzorgingsstaat (publiek versus privaat), zijn vier
scenario’s op Europees niveau opgesteld. Deze zijn vervolgens voor Nederland uitgewerkt op
nationaal niveau en op het niveau van drie zones: de Randstad, Overgangszone en Overig
Nederland. De vier scenario’s bevatten een inschatting van de ontwikkeling van bevolking en
werkgelegenheid en mogelijke consequenties op een aantal voor de leefomgeving belangrijke
onderwerpen zoals ruimtebeslag, mobiliteit en milieu. De vier scenario’s zijn (van groot naar klein
in termen van verkeersprestatie):
1. Global Economy (GE): privaat – internationaal;
2. Strong Europe (SE): publiek – internationaal;
3. Transatlantic Market (TM): privaat – national;
4. Regional Communities (RC): publiek – nationaal.”
Bron: Bewerking op basis van Handboek VENOM Versie 2.0, 17 Oktober 2013
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 maatschappelijke ontwikkelingen (zoals autobezit en houding, flexibilisering
samenleving, etc) en maatschappelijke organisatie (thuiswerken, flexibilisering
werk- en openingstijden, etc?
 Hoe verhoudt het trendscenario zich tot prognoses van andere wegbeheerders
De toetsing van de modelinvoer, scenario’s en beleidsinstellingen vindt plaats op
basis van een expertbeoordeling van de documentatie (logica gevolgde processen
– passend bij het doel van de BBMA) en een vergelijking met referentiemateriaal.
Prioriteiten doorvoer, uitvoer en kalibratieresultaten:
 Is sprake van een goede beschrijving van de mobiliteit met de
verplaatsingspatronen in het basisjaar (basismatrices)?
 Wordt de groei van de mobiliteit naar 2020 en 2030 op een adequate manier
berekend?
De toetsing van de doorvoer, uitvoer en kalibratieresultaten vindt plaats op basis
van een expertbeoordeling van hoe de gekozen modeltechnieken aansluiten bij de
state of the art en state of practice, een expertbeoordeling van de gerapporteerde
toetsing die voor de modellen is uitgevoerd (toetsingskader van de BBMA) en een
steekproefsgewijze toetsing van de uitvoer met referentiemateriaal (data of
resultaten andere modellen) dat TNO beschikbaar heeft.
Prioriteiten Governance/verantwoordelijkheden:
 Is de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot het gebruik goed
geregeld? Wie besluit over de bij een studie gehanteerde uitgangspunten?
 Is goed afgesproken wanneer de BBMA wordt ingezet en wanneer de regionale
modellen? Hoe verhoudt zich dit tot het gebruik van het NRM?
 Zijn actualisatie en andersoortige verbeteringen adequaat georganiseerd? Dit
betreft zowel zaken als de invoer als van modellen zelf (zones, netwerken,
vullingen, etc). Wat gebeurt er als nieuwe trends opdoemen?
De bevindingen ten aanzien van de bovenstaande prioriteiten zijn beschreven in
het volgende hoofdstuk. De onderbouwing daarvan staat in Bijlagen A.
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4

Bevindingen
Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste bevindingen ten aanzien van de
onderstaande onderzoeksvragen:
1 Sluiten de door de Provincie gebruikte scenario’s/prognoses in het BBMA aan op
de hedendaagse (wetenschappelijke) inzichten voor de input van verkeers- en
vervoersmodellen?
2 Sluit het BBMA aan op de hedendaagse (wetenschappelijke) inzichten met
verkeers- en vervoersmodellen?
3 Is het gebruik van verkeersmodellen voldoende geregeld om te komen tot goede
kwaliteit van verkeerskundige analyses die aansluiten op de behoeften van
verkeers- en ruimtelijk beleid?
De BBMA modellen (BBMB, ’s-Hertogenbosch, SRE) geven een redelijk goede
benadering van de mobiliteit in het basisjaar (2010) en de zichtjaren 2020 en 2030.
Op hoofdlijnen kan op basis van de audit gesteld worden dat de onderzoeksvragen
grotendeels positief kunnen worden beantwoord, maar dat er wel een aantal
belangrijke aandachtspunten zijn, die verbeterd zouden moeten worden om de
onderzoeksvragen volledig positief te kunnen beantwoorden. Zolang de
aandachtspunten nog niet zijn verbeterd, is het van belang om bij de interpretatie
van de modelresultaten rekening te houden met mogelijk implicaties van de
aandachtspunten. Voor de ene toepassing hebben de aandachtspunten immers
grotere consequenties dan voor de andere toepassing. Het advies van de
onderzoekscommissie geeft een nader oordeel over de mate waarin het model fitfor-purpose is voor verschillende toepassingen.
De aandachtspunten komen in de volgende paragrafen, geordend naar de
prioriteiten die in hoofdstuk 3 zijn aangegeven, aan bod.

4.1

Prioriteiten scenario’s, beleidsinstellingen en modelinvoer
Is het juist dat de provincie haar eigen trends gebruikt en niet de ‘standaard’
WLO-scenario’s in tegenstelling tot bv het NRM?
Provincie Noord-Brabant heeft met haar partners gekozen voor een eigen
trendscenario (ook wel trendprognose), omdat de provincie bij haar besluitvorming
zo goed mogelijk wil aansluiten bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen (RO-plannen)
van de provincie. Die RO-plannen zijn daarom in het trendscenario opgenomen.
Daarnaast is uit de interviews gebleken dat men voor bij de besluitvorming graag
een zo realistisch mogelijke verwachting wil hebben en het lastig is om besluiten te
nemen op basis van meerdere scenario’s. Het trendscenario van de BBMA ligt
tussen het de GE- en RC- scenario (WLO-scenario’s) in.
Volgens wetenschappelijke inzichten zou met meer dan één scenario gerekend
moeten worden (state-of-the-art), omdat dit inzicht biedt in de bandbreedte van de
modelresultaten en daarmee in de bandbreedte van het mogelijke effect van een
project. Het risico van het hanteren van één trendscenario bij modeltoepassingen is
dat het vooronderstelt dat de toekomst voorspelbaar en zeker is.
In praktijk wordt soms met één en soms met meerdere scenario’s gerekend (stateof-practice). De keuze voor één trendscenario is in lijn met de state-of-practice van
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onder andere de gemeente Amsterdam, Provincie Utrecht en regio zuid Limburg.
In dit onderzoek is geen vergelijk gemaakt tussen de gehanteerde uitgangspunten
van de BBMA en de respectievelijke modellen. Wél wordt door Panteia aangegeven
dat de werkwijze toegepast voor de BBMA vergelijkbaar is met die van de Provincie
Utrecht.
Stadsregio Amsterdam heeft bij de ontwikkeling van haar model (VENOM) er juist
voor gekozen om met twee gangbare WLO-scenario’s te rekenen (GE en RC). De
reden hiervoor is dat hiermee wordt aangesloten bij de werkwijze zoals gevolgd
door het Rijk. Ondertussen wordt ter aanvulling op deze scenario’s nu door de
Stadsregio ook een eigen trendscenario ontwikkeld.
Het modelsysteem is zodanig ingericht dat de mogelijkheid bestaat om meerdere
scenario’s, waaronder de WLO-scenario’s, door te rekenen. In praktijk zal dit echter
lastig zijn omdat geen regionale vertaling is gemaakt van deze scenario’s. Het
uitvoeren van gevoeligheidsanalyses is eenvoudiger omdat dan de invoer generiek
gevarieerd kan worden.
Uit het interview met de gemeente ‘s-Hertogenbosch is gebleken dat doorgaans
geen gevoeligheidsanalyses uitgevoerd worden. Men geeft wel aan dat bij het
presenteren van de modelresultaten en de interpretatie daarvan rekening wordt
gehouden met het feit dat modelresultaten onzeker zijn.
Conclusie: gebruik maken van een eigen trendscenario kan, gebeurt in meerdere
regio’s en biedt het voordeel dat aangesloten wordt bij de geplande ruimtelijke
ontwikkelingen. Dit neemt niet weg dat het ook belangrijk is de bandbreedtes
rondom het trendscenario te kennen (bijvoorbeeld GE- en RC-scenario) en met
deze bandbreedtes in de besluitvorming rekening te houden.
Het feit dat in de BBMA met een andere scenario gerekend wordt dan in het NRM
maakt het vergelijken van de uitkomsten van de twee modellen lastig. Dit is relevant
bij de besluitvorming rondom infrastructuurprojecten die zich aan de rand van het
8
studiegebied bevinden en zowel hoofd- als onderliggend wegennet beïnvloeden .
Is het trendscenario realistisch ten aanzien van de ontwikkeling van
inwoners, arbeidsplaatsen en de ruimtelijke verdeling daarvan?
Binnen het studiegebied
Voor het aantal inwoners en huishoudens is gebruik gemaakt van de informatie van
het CBS (2010) voor het basisjaar. Voor de prognosejaren 2020 en 2030 is voor
9
inwonersaantallen gebruik gemaakt van de provinciale bevolkingsprognose . Deze
is leidend geweest, gemeenten hebben vervolgens hun woningbouwplannen
ingebracht op de juiste locaties. Binnen het studiegebied is dus gebruik gemaakt
van de meest recente inzichten ten aanzien van de ontwikkelingen in
inwoneraantallen. Qua omvang benadert het trendscenario van de provincie het
TM-scenario.

8

De wijze waarop en wanneer verschillende instrumenten (BBMB, GGA-modellen, NRM) in deze
situaties moeten worden ingezet is geregeld in de governance van de BBMA (zie ook paragraaf
4.4).
9
Bron: De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant actualisering 2011, PNB)
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Voor het basisjaar heeft de provincie de arbeidsplaatsen bepaald op basis van
10
LISA-gegevens . Binnen het studiegebied is het trendscenario door de Provincie
en gemeenten samen opgesteld. Aangezien er behoorlijke verschillen waren in de
verwachting voor 2030 zijn er sessies met de betreffende gemeenten en de
provincie georganiseerd waarin de ontwikkelingsprogramma’s en bijhorende
ambities scherp tegen het licht zijn gehouden met behulp van de regionale
afspraken over bedrijventerreinen. Dit heeft geresulteerd in een scenario dat er
plausibel uit ziet en gedragen wordt door alle regio’s. Het volgt de curve van de
ontwikkeling van de beroepsbevolking en ligt qua groei tussen het RC- en GEscenario (dichter bij GE dan bij RC).
Tot slot heeft het SRE binnen het studiegebied het GE-scenario gehanteerd ten
aanzien van arbeidsplaatsen en daarmee wijkt het dus af van de andere modellen
uit de BBMA. Deze keuze is gemaakt omdat SRE al gebouwd werd voordat de
BBMA-handboeken en BBMB-data er lagen. Deze arbeidsplaatsen uit het SREgebied zijn in de BBMA overgenomen. In het SRE-model worden dus meer
verplaatsingen gemaakt dan gemaakt zouden worden als het SRE dezelfde
methode voor het opstellen van het scenario had gehanteerd als de andere regio’s.
In de overige GGA-modellen worden dan ook meer verplaatsingen van en naar het
SRE-gebied gemaakt. De omvang van deze overschatting is speculatief.
Goudappel Coffeng verwacht dat dit voor vracht ongeveer +30% zal zijn en voor de
auto ongeveer +15 tot +20%. Dit kan uiteraard van invloed zijn op de besluitvorming
rondom verschillende projecten. Bij de volgende actualisatie gaat SRE over op de
aanpak zoals voorgeschreven in de BBMA.
Buiten het studiegebied
Voor het invloeds- en buitengebied is voor de verkeerstotalen gebruik gemaakt van
het GE-scenario van het NRM-zuid. De zonale verdeling komt aan de west- en
Noordzijde uit het NRM en aan de oost- en zuidzijde uit de modellen van Limburg
en van Vlaanderen. Hierbij is gebruik gemaakt van de versie van het NRM-zuid die
vigerend was tijdens de ontwikkeling van de BBMA (versie 2012 met basisjaar
2010). Figuur 3 laat zien dat volgens recente inzichten van het PBL het GEscenario voor zowel inwoners als arbeidsplaatsen een paar procent naar beneden
zou moeten worden bijgesteld voor inwoners en arbeidsplaatsen voor NoordBrabant. Hetzelfde geldt voor de andere provincies. Procesmatig is het logisch dat
dergelijke aanpassingen pas in de volgende actualisatie gebeuren.
De consequentie van het gebruik van het GE-scenario buiten het studiegebied is
dat dit niet consistent is met het gebruik van een trendscenario binnen het
studiegebied. Het trendscenario zou buiten het studiegebied naar verwachting lager
zijn dan het GE-scenario. Volgens PBL (2013) liggen de bevolkingsprognoses van
Brabant en de andere provincies ook tussen het GE en RC-scenario. Het gevolg
van een overschatting van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen buiten het
studiegebied is dat er te veel verplaatsingen van en naar Brabant worden gemaakt.
Dit zal met name van invloed zijn op projecten op de rand van het studiegebied.

10

LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk
wordt verricht. De kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke component
(adresgegevens) en een sociaal-economische component (werkgelegenheid en economische
activiteit) (www.lisa.nl).
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Figuur 3: Groeipaden inwoners, huishoudens en banen (Bron: PBL, 2013)11

Conclusie: binnen het studiegebied is het trendscenario realistisch ten aanzien van
de ontwikkeling van inwoners, arbeidsplaatsen en de ruimtelijke verdeling daarvan.
Buiten het studiegebied is dat niet het geval omdat daar met een hoger GEscenario is gewerkt. Het zou dus plausibeler en consistenter geweest zijn om ook
buiten het studiegebied een trendscenario op te stellen in plaats van daar voor het
GE-scenario te kiezen.
Is het trendscenario realistisch ten aanzien van de infrastructuur die
opgenomen is in het scenario?
In de BBMB zijn netwerken opgenomen voor fiets, OV, auto en vracht. De
netwerken voor het basisjaar 2010 zijn afgeleid uit de GGA netwerken (auto, vracht
en fiets) en het NRM-zuid. Daarna zijn aanpassingen gedaan aan de snelheden,
aantal rijstroken, linktypering, kruispunten en aansluitingen van zones. Het
gevolgde proces is logisch.
Voor het OV geldt dat het busverkeer gebruik maakt van het reguliere
wegennetwerk. Voor het treinverkeer is een apart netwerk toegevoegd vanuit het
SRE-model. Vervolgens is de lijnvoering (inclusief haltes) voor heel Nederland van
zowel bus als trein geïmporteerd. De netwerken zijn in deze audit niet in detail
getoetst.
Voor de zichtjaren zijn de infrastructurele ontwikkelingen die zijn aangedragen door
de Brabantse gemeenten, de provincie Noord-Brabant en het Rijk opgenomen in de
netwerken. Hiervoor is als criterium gehanteerd dat er minimaal plan- of
besluitvorming aan ten grondslag moet liggen. De provinciale aanpassingen zijn
gebaseerd op projecten in het Brabantse Meerjarenprogramma Infrastructuur en
Transport 2014-2018 (PNB, 2013). Voor het openbaar vervoer is ervoor gekozen
om alleen maatregelen toe te voegen gericht op Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Voor 2030 zijn geen extra infrastructurele maatregelen voor auto en vracht vanuit
de provincie Noord-Brabant aangeleverd. Vanuit het Rijk is aangesloten bij de
11

PBL (2013), Notitie Actualisatie Sociaal-Economische Invoergegevens Verkeers- en
vervoersmodellen
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MIRT-projecten die voor Noord-Brabant gepland staan en die zich in de planfase of
voorbereidingsfase bevinden. Dit zijn eveneens logische keuzes.
Is het trendscenario realistisch ten aanzien van de technologische
ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijke
organisatie?
De tijdwaarderingen zijn voor het basisjaar gebaseerd op CPB (2007) en wat er in
LMS2010 werd gebruikt. Tijdwaarderingen voor 2006 zijn hierbij opgewaardeerd
naar waarden voor 2010 op basis van het TM-scenario. De in de BBMA gebruikte
inzichten ten aanzien van tijdwaarderingen wijken tussen de -16% en +30% af van
12
de meeste recente inzichten (KIM, 2013) en ze wijken ook af van de oude
13
tijdwaarderingen zoals vermeld in KIM (2013) . Het gevolg van het gebruik van
niet-recente tijdwaarderingen is dat de model-split niet correct wordt berekend (de
procentuele verschillen tussen de tijdwaarderingen verschillen tussen de
vervoerwijzen). Bij de kalibratie lijkt hiervoor gecorrigeerd te zijn, omdat de
kalibratieresultaten wel een plausibele modal-split laten zien. Desondanks
beïnvloedt dit de modal-shift als gevolg van maatregelen die met de BBMAmodellen worden doorgerekend. Bovendien is het gebruik van een niet-recente
tijdwaardering van invloed op de baten die deels worden onderschat en deels
worden overschat (afhankelijk van vervoerwijze en motief). Voor de toekomstjaren
is het TM-scenario gehanteerd. Actuele ontwikkelingen liggen momenteel dichter bij
het RC-scenario dan het TM-scenario. De keuze voor een TM-scenario is daarmee
inconsistent ten opzichte van de keuze voor een trendscenario.
De beleidsinstelling voor de BBMA ten aanzien van het aantal auto’s, de groei van
het vrachtverkeer binnen het BBMA-gebied, en de trein en BTM-tarieven zijn
gebaseerd op het TM-scenario of een middeling van het GE- en RC-scenario. Voor
brandstofkosten is het GE-scenario gehanteerd, maar procentueel gezien wijkt dit
slechts 2 procentpunt af van het TM-scenario. SRE hanteert het GE-scenario voor
beleidsinstellingen.
Trends op gebied van technologie, maatschappij en organisatie zijn niet expliciet
meegenomen. Impliciet zitten veranderingen in bijvoorbeeld de samenstelling en
inkomensontwikkeling van de bevolking (bijvoorbeeld relevant voor vergrijzing) wel
in
de
modellen
(verklarende
variabelen
productie
en
attractie).
Gedragsveranderingen zitten niet in de modellen. Deze keuze is state of the
practice. Het is lastig om deze trends in de scenario’s op te nemen, omdat veelal
niet bekend is hoe het gedrag zal veranderen. Er zijn/worden wel diverse studies
uitgevoerd naar de effecten van technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen, maar de resultaten daarvan zijn niet altijd eenduidig en daarnaast is
nog niet duidelijk hoe dit vertaald kan worden naar invoer voor het model.
Wel kan de BBMA indicatief ingezet worden voor verkenningen van de effecten van
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en maatschappelijk organisatie
op de netwerkprestatie. Als aannames worden gedaan over hoe de invoer van het
12

Kennisinstituut voor Mobliteitsbeleid KIM (2013), De maatschappelijke waarde van kortere en
betrouwbaardere reistijden
13
Zoals toegelicht in KIM (2013): “Met de oude reistijdwaarderingen worden de
reistijdwaarderingen bedoeld die tot nu toe in de KBA zijn toegepast (jaarlijks opgehoogd met
inflatie en loonontwikkeling) en die zijn gepubliceerd op de website van het Steunpunt
Economische Evaluatie (SEE) van Rijkswaterstaat: (www.rws.nl/see).”
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model verandert, kunnen de effecten worden berekend. Bijvoorbeeld: “Wat zijn de
verkeerskundige effecten als x% van de werknemers één dag in de week gaat
thuiswerken?”
4.2

Prioriteiten doorvoer, uitvoer en kalibratieresultaten
Is sprake van een goede beschrijving van de mobiliteit met de
verplaatsingspatronen in het basisjaar (basismatrices)?
In de BBMA is expliciet gekozen voor bewezen technologie, omdat procesmatig en
op het vlak van data al veel werd vernieuwd. Wel is in de BBMA
kruispuntmodellering, een OV-toedeling en een fietstoedeling aan het model
toegevoegd. Deze drie modelleringen zitten bijvoorbeeld nog niet in het NRM. In het
model van ‘s-Hertogenbosch is bovendien P+R-modellering toegevoegd.
Deze modellen geven in principe voor de standaardtoepassingen (primaire doelen)
een redelijk goede benadering van het aantal verplaatsingen en de intensiteiten.in
het basisjaar. Op basis van de kalibratieresultaten (T-waarden, symmetrie,
ritlengten, modal split) kan geconcludeerd worden dat de ‘structuur’ van de matrices
redelijk tot goed overeenkomen met het verplaatsingsgedrag zoals waargenomen in
gangbaar onderzoek naar verplaatsingsgedrag (MON/OViN).
Aandachtspunten bij deze modellen zijn:
 Vertrektijdstipkeuze wordt niet gemodelleerd (in tegenstelling tot het NRM) in
de BBMB en het model voor ‘s-Hertogenbosch. De BBMA werkt met vaste
dagdeelfracties. Als gevolg van de vaste dagdeelfracties worden bij een situatie
met veel congestie in spitsen de dalperiodes afgevlakt, terwijl dit niet het geval
hoeft te zijn. Ook de verschuiving naar de andere modaliteiten wordt daardoor
onderschat. Het niet meenemen van vertrektijdstipkeuze leidt tot overschatting
van de baten van een project.
Het SRE-model werkt niet met vaste dagdeelfactoren, maar met een aparte
matrixschatting per periode. Dit betekent - naast de vraag of hiervoor wel
voldoende data aanwezig is - dat uitwijken uit de spits niet wordt gemodelleerd.
Het gevolg hiervan is dat het oplossend vermogen van infrastructuurprojecten
wordt overschat. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie
van de resultaten.
Er zijn in principe methoden voorhanden om vertrektijdstipkeuzes en
uitwijkgedrag te modelleren. Eén van de weinige modellen die dit toepast is het
NRM. Het wel of niet meenemen van vertrektijdstipkeuzemodellering is een
afweging tussen kwaliteit, data-beschikbaarheid en rekentijd.
 Congestiemodellering: de fileopbouw, –afbouw en -terugslag zijn niet
gemodelleerd. Als gevolg van de statische modellering worden reistijden minder
goed gemodelleerd. Hoewel congestie zich in mindere mate voordoet op het
onderliggend wegennet dient hiermee wel rekening gehouden te worden bij de
interpretatie van de resultaten. Zeker in situatie rondom ringwegen en waar het
onderliggend en het hoofdwegennet elkaar mogelijk beïnvloeden. Voor zover
bekend wordt congestiemodellering in regionale modellen niet toegepast. In het
NRM wordt dit wel toegepast. Naast de techniek die in het NRM gebruik wordt
zijn andere semi-dynamische en dynamische technieken beschikbaar die de
kwaliteit van de congestiemodellering verbeteren, maar ook een hogere rekentijd
hebben.
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 Convergentie: In het handboek staat dat met een stopcriterium voor
convergentie gewerkt moet worden tenzij dit te veel rekentijd vraagt. Uiteindelijk
is voor een vast aantal iteraties gekozen (25 iteraties in de spits; 15 iteraties in
de restdag auto, 10 iteraties bij restdag vracht), waarbij het uitgangspunt is dat
dan convergentie bereikt is. Verwacht wordt dat er een evenwicht wordt bereikt.
Er wordt echter niets gerapporteerd over het daadwerkelijk bereiken van
evenwicht. Hier lijkt een vergelijking tussen de laatste en voorlaatste iteratie op
zijn plaats om het vermoeden dat er evenwicht bereikt is, bevestigd te krijgen.
Gegevens hierover zij van belang om eventuele onzekerheden die hierdoor
kunnen ontstaan uit te sluiten.
 Parkeren. Het model bevat parkeertarieven per zone. De tarieven hebben
invloed op de vervoerwijze- en bestemmingskeuze. Echter wordt daarin geen
rekening gehouden met parkeercapaciteit en het parkeerzoekgedrag. Hierdoor
kunnen effecten van parkeermaatregelen minder goed worden gemodelleerd.
 Aankomsten en vertrekken van specifieke locaties zoals publiekstrekkers en
distributiecentra (locaties met specifieke logistieke bedrijvigheid) verdienen
specifieke aandacht. Ziekenhuizen, attractieparken, luchthavens, worden
handmatig ingevoerd en worden bepaald op basis van beschikbare onderzoeken
(diverse onderzoeken met ‘echte data’ worden gerapporteerd). Indien deze niet
beschikbaar zijn worden kentallen gebruik (zoals beschikbaar in het ASVV en
CROW publicatie 317 over ziekenhuizen). Voor distributiecentra wordt het
gebruikmaken van echte data zoals bij andere publiekstrekkers onvoldoende
gedaan. Met als gevolg een onder- overschatting van verkeer rondom deze
locaties. Voor de distributiecentra waar voldoende tellingen in de buurt zijn wordt
dit in de kalibratie deels gecorrigeerd voor het basisjaar.
Aandachtspunten bij de modeluitkomsten zijn:
 De reistijden worden structureel onderschat in de ochtendspits, avondspits en
restdag. In de spitsperiode is dit gemiddeld 23% en in de restdag 14%. Hoewel
dit een bekend probleem is van statische modellen zijn er deels wel oplossingen
mogelijk. Een verklaring voor het feit dat de reistijden bijvoorbeeld ook in de
restdag worden onderschat kan gezocht worden in de free-flow snelheden en de
vertraging bij kruispunten. Onderschatting van reistijden moet in acht worden
genomen bij de interpretatie van de modeluitkomsten ten aanzien van de
verwachte modal-shift (verschuiving van en naar de auto) als gevolg van
projecten.
 Korte ritten. In regionale verkeersmodellen wordt binnenstedelijk verkeer
regelmatig te laag ingeschat. Bij het ontwikkelen van de GGA-modellen is
gekozen om dit probleem op te lossen door de korte ritten op te hogen (het
toepassen van andere oplossingen was niet mogelijk binnen de BBMA
systematiek). Een meer structurele oplossing is wenselijk waarbij dit aspect van
het model wordt verbeterd (bijvoorbeeld door de korte ritten opnieuw te
schatten). Dit draagt bij aan de transparantie van het model.
Overige aandachtspunten:
 Routekeuze. De kwaliteit van de routekeuze is geen onderdeel van het
toetsingskader. Uit het interview met Goudappel Coffeng is echter wel gebleken
dat de routekeuze van het verkeer niet altijd correct wordt gemodelleerd. Zeker in
geval van parallelstructuren (bijvoorbeeld een randweg Eindhoven of waar
‘binnendoorwegen’ beschikbaar zijn naast doorgaande routes) volgt het verkeer
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niet altijd de logische route. Dit kan betekenen dat het verkeer op
binnendoorwegen in beperkte mate kan worden overschat.
 Telwaarden OV: De normen ten aanzien van afwijkingen tussen de
modelresultaten en de tellingen worden voor de het openbaar vervoer over het
algemeen gehaald. Bij de BBMB zit de avondspits zit op de rand van de norm en
bij het model voor den Bosch geldt dit voor de ochtendspits. Er is geen
eenduidige reden waarom deze periodes minder goed voldoen aan de
telgegevens dan de andere dagdelen.
 Kalibratie. De BBMA systematiek verschaft beperkte mogelijkheid om
aanpassingen door te voeren in het modelsysteem. Het is alleen mogelijk om de
distributie aan te passen door kalibratie. Maar het kan soms wenselijk zijn om
daar kleine aanpassingen op door te voeren om zo een realistischere model
output te verkrijgen. Dit zou wenselijk zijn om de routekeuze te verbeteren bij de
parallelstructuur randweg Eindhoven.
Wordt de groei van de mobiliteit naar 2020 en 2030 op een adequate manier
berekend?
De groeifactor methode is plausibel en leidt tot een adequate berekening van de
mobiliteit in 2020 en 2030 mits de invoer goed is.
Kanttekeningen hierbij zijn:
 Ten aanzien van de invoer en de scenario’s zijn in het voorgaande verschillende
aandachtspunten genoemd.
 De basismatrix waar de groeifactormethode op wordt toegepast is afkomstig uit
het NRM. Deze keuze is gemaakt om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het NRM,
maar als gevolg van deze keuze wordt wel een extra bron van onzekerheid in het
systeem toegevoegd. Het is ook mogelijk om rechtstreeks te kalibreren op basis
van de uitkomsten van de BBMB.
 Er is een plausibiliteitscheck op de resultaten voor 2020 en 2030 uitgevoerd.
Voor de BBMB blijkt hieruit dat voor 2020 de resultaten plausibel zijn. Voor 2030
lijkt de toename voor het autoverkeer fors. Dit gaat ten koste van de fiets. Ten
opzichte van 2020 is zelfs een daling te zien in het fietsverkeer. Daarnaast is de
omvang van het vrachtverkeer aan de hoge kant als gevolg het gebruik van GEscenario uit het NRM buiten het BBMA-gebied (doorgaand verkeer).
 Er zijn nog geen gevoeligheidsanalyses uitgevoerd en de elasticiteiten van het
model zijn niet bekend. Hierdoor kan niet worden gecontroleerd of het model
logisch en consistent reageert op aanpassingen aan de invoerkant.
4.3

Prioriteiten Governance

Is de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot het gebruik goed
geregeld? Wie besluit over de bij een studie gehanteerde uitgangspunten?
De wijze waarop de verantwoordelijkheidsverdeling is geregeld, staat beschreven in
het handboek Implementatieplan.
14

In de praktijk worden in principe alleen de regionale modellen toegepast . Jaarlijks
worden de uitgangspunten voor de prognoses en het gebruik van de modellen
opgesteld door het Kernteam BBMA. In het kernteam hebben medewerkers van de
14

De BBMB is feitelijk slechts ondersteunend aan de bouw van de regionale modellen. Alleen bij
grensoverschrijdende projecten wordt de BBMB ingezet voor modelstudies.
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GGA-tafels zitting die inhoudelijk kennis en ervaring hebben met de GGA-modellen.
De uitgangspunten worden vastgesteld door de GGA-Tafels. De GGA-tafels
bestaan uit medewerkers van betrokken gemeenten (zij zorgen ook voor bestuurlijk
draagvlak binnen de gemeenten). Het is de taak van de Projectmanager GGAmodel om de uitgangspunten ten aanzien van de modellen te communiceren naar
de gebruikers. Gebruikers van de modellen bestaan uit onderwijs, onderzoek,
overheid en ondernemers.
Op grote lijnen is de verantwoordelijkheidsverdeling geregeld. Er zijn echter enkele
aandachtspunten.
 De uitgangspunten worden jaarlijks vastgesteld door de GGA-tafels. Hoewel het
de taak is van de leden van deze tafels (medewerkers van de gemeenten) om
bestuurlijk draagvlak te organiseren, wordt het bestuurlijk vaststellen van de
uitgangspunten niet expliciet benoemd. Het verdient de aanbeveling om de
uitgangspunten bestuurlijk vast te stellen en in de relevante protocollen hiervoor
(protocol 5 actualisatie en protocol 6 gebruik model) expliciet op te nemen op
basis waarvan de besluitvorming moet plaatsvinden.
 Wanneer het voor specifieke studies noodzakelijk is aanpassingen te doen op de
jaarlijks vastgestelde uitgangspunten, is het van belang om dit op adequate wijze
te organiseren en de aanpassingen ook bestuurlijk vast te stellen. De huidige
protocollen voorzien hier niet in en zou hierop aangepast moeten worden.
15
Voorbeelden die kunnen worden gebruikt zijn het VENOM-handboek en de
16
werkwijze die wordt gehanteerd bij het toepassen van het NRM .
 Bij het uitvoeren van modelstudies en opleveren van modelresultaten is
kwaliteitscontrole essentieel. In het huidige gebruikersprotocol is beperkte
aandacht voor kwaliteitscontrole en procedures voor de acceptatie van de
resultaten opgenomen. Er is bijvoorbeeld wel een toetsingskader opgesteld,
maar dit is niet geborgd in het protocol. De procedures zouden kunnen worden
versterkt door bijvoorbeeld een partij of inhoudelijk expert (bij voorkeur extern) te
betrekken bij het controleren van de resultaten van actualisaties en
modelstudies. .
Voorts is het nu zaak de organisatie zoals beschreven in het
implementatiehandboek ook als zodanig in de praktijk te borgen. Zeker nu de
eerste GGA-modellen worden opgeleverd is het zaak dat de beheerorganisatie gaat
werken zoals op papier is uitgewerkt. Hoewel actoren impliciet bewust zijn van
taken en rollen, is het nodig de organisatie (taken en verantwoordelijkheden) zoals
uiteengezet in het implementatiehandboek uit te rollen opdat verschillende
betrokkenen ook handelen naar hun taken en verantwoordelijkheden. Daarbij is het
raadzaam om (eind)verantwoordelijkheden te verduidelijken, expliciet te benoemen
en expliciet te koppelen aan personen bij de provincie en gemeenten.
Is goed afgesproken wanneer de BBMA wordt ingezet en wanneer de
regionale modellen worden ingezet? Hoe verhoudt zich dit tot het gebruik van
het NRM?
Ja. De afspraken hierover zijn gebaseerd op rapport ‘Kwaliteitsplan
Verkeersgegevens’ van Rijkswaterstaat (2012) en betreffen:

15
16

Stadsregio Amsterdam (2013) Handboek VENOM Versie 2.0
Rijkswaterstaat (2013) Protocol NRM gebruik
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 Voor lokale projecten met weinig of geen effect op het hoofdwegennet worden de
GGA-modellen gebruikt.
 Voor projecten met capaciteitsuitbreiding op het hoofdwegennet wordt het NRM
ingezet.
 Voor projecten op het onderliggende wegennet met relatief beperkte effecten op
het hoofdwegennet wordt het GGA-model ingezet. Uitspraken over het
hoofdwegennet worden gedaan op basis van de referentiesituatie uit het NRMZuid, gecombineerd met het projecteffect uit het betreffende GGA-model.
 Voor projecten op het hoofdwegennet met een relatief beperkt effect op het
onderliggende wegennet wordt gebruik gemaakt van het NRM-Zuid. Uitspraken
over het onderliggende wegennet worden gebaseerd op de resultaten van het
NRM-Zuid
 Voor projecten waarbij grote effecten op zowel hoofdwegennet als onderliggende
wegennet worden verwacht, worden meerdere modellen parallel gebruikt om de
effecten van een project in beeld te brengen. Om het aantal modelberekeningen
te beperken ligt het voor de hand om alleen de voorkeursvariant of de meest
waarschijnlijk variant met beide instrumenten door te rekenen. Uitspraken over
het hoofdwegennet worden gedaan met NRM-Zuid. Voor het onderliggende
wegennet wordt het GGA-model gebruikt. Op het grensvlak van beide modellen
kan worden gekozen voor een ‘worst case’ benadering.
Hoewel staat beschreven hoe de modellen moeten worden ingezet, wordt niet
expliciet benoemd welke modeluitkomsten leidend zijn bij eventuele
meningsverschillen ten aanzien van de interpretatie. Dit punt is met name relevant
voor projecten die impact hebben op zowel het hoofd- als onderliggend wegennet.
Zijn actualisatie en andersoortige verbeteringen adequaat georganiseerd? Dit
betreft zowel de invoer als de modellen zelf Wat gebeurt er als nieuwe trends
opdoemen?
De actualisaties (aanpassen basismatrices, SEGs, algemene uitgangspunten,
kleine correcties) zijn adequaat georganiseerd. De volgende cycli zijn beschreven in
het implementatiehandboek:
 Eens per ongeveer 4 jaar: Bouw van nieuwe basismatrices en opname van het
resultaat in de BBMA-database. Het verdient aanbeveling hier de cyclus van
Rijkswaterstaat te volgen in verband met consistentie van invoer van het NRM
(hoewel er ook een risico van afhankelijkheid ontstaat).
 Eens per ongeveer 2 jaar: Actualisatie RO via de sociaal-economische gegevens
voor het basisjaar en toekomstjaar.
 Eens per jaar: Actualisatie uitgangspuntendocument door het Kernteam BBMA.
Dit omvat ook het bijstellen van plannen die in de prognose netwerken zijn
opgenomen.
 Eens per jaar: Kleine aanpassingen aan invoer basis- en toekomstjaar: sociaaleconomische gegevens, netwerken, tellingen, parkeerdata, flankerende
beleidsmaatregelen als gevolg van fouten. Het resultaat wordt geleverd aan de
beheerder. LET OP: Belangrijke fouten moeten direct worden verwerkt en
gecommuniceerd aan de deelnemers.
Het Kernteam BBMA (bestaande uit vertegenwoordigers van de provincie NoordBrabant, SRE, de GGA’s en Rijkswaterstaat) bereidt beslissingen voor ten aanzien
van de periodieke update van de data en de uitgangspunten van de BBMA. Daarbij
kunnen actuele trends en eventuele implicaties voor de uitgangspunten worden
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meegenomen. Voorts zorgt het Kernteam periodiek voor aanpassingen aan de
BBMA. De GGA-tafels (medewerkers van de betrokken gemeenten) accorderen de
aangepaste uitgangspunten voor het maken van de prognoses.
De aandachtspunten die staan genoemd bij het gebruik van het model gelden ook
voor actualisaties, beheer en onderhoud. Het betreft de aandachtspunten ten
aanzien van het expliciet borgen van besluitvorming op bestuurlijk niveau en de
procedures voor het borgen van de kwaliteit bij opleveren en accepteren van de
resultaten.
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Bijlagen A: Toetsing BBMA
Bijlagen A bestaat uit hoofdstukken 5 t/m 10 en geven een nadere toelichting op de
bevindingen in hoofdstuk 4. Deze hoofdstukken beschrijven de toetsing van de
verschillende onderdelen van de BBMA. Voor de toetsing zijn de criteria toegepast
zoals beschreven in hoofdstuk 3.

25 / 76

TNO-rapport R11318 I Audit BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)

5

Modelinvoer, Scenario’s en Beleidsinstellingen
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de toets op de scenario’s
beleidsinstellingen en modelinvoer van de BBMA. Achtereenvolgens komen aan
bod de in het model gehanteerde segmentatie, de wijze waarop het scenario is
ontwikkeld, hoe de modelinvoer tot stand is gekomen en op welke wijze de
koppeling is gemaakt met het NRM. In elke paragraaf wordt steeds kort beschreven
welke werkwijze is gevolgd, of de werkwijze volgens de BBMA systematiek is
uitgevoerd en de expert opinion van TNO.

5.1

Segmentatie
In de modelbouw wordt met segmentatie de verdeling bedoeld van modelkeuzes in
relatief homogene groepen. In workshops met de regio’s is een keuze voor de
volgende onderstaande segmentatie voor de BBMA gemaakt:
 jaren: basisjaar 2010, prognosejaar 2020, prognosejaar 2030;
 vervoerwijzen: auto, fiets en OV. Daarnaast wordt apart onderscheid gemaakt
tussen middelzwaar en zwaar vrachtverkeer over de weg.
 motieven:
 ritgeneratie: werk, zakelijk, onderwijs, winkel, overig;
 matrixschatting: werk, zakelijk, onderwijs, winkel, overig.
 toedelen: werk, zakelijk en overigtotaal (onderwijs, winkel en overig (inclusief
recreatie))
 netwerk: vervoerwijzen auto, vracht, openbaar vervoer en fiets;
 periodes dagdelen:
 ochtendspits 07.00-09.00 uur, gemiddelde werkdag
 avondspits 16.00-18.00 uur, gemiddelde werkdag
 restdagperiode, gemiddelde werkdag
 samen 24-uurs etmaalperiode, gemiddelde werkdag
 bevolkingssegmentatie: klassen uit het NRM
toegepast op bevolkingsaantallen (PC6: postcode 6
niveau), zie de tabel hiernaast
 zone-indeling: voor de gebiedsindeling voor de
modelbasis schrijft het handboek een zonering voor
op het niveau van detaillering van het NRM Zuid.
Voor de regionale modellen dient de gebiedsindeling
fijner te zijn voor het studiegebied.
Gezien de beoogde toepassingen van deze regionale
modellen is de gekozen segmentatie in principe
voldoende gedetailleerd. De segmentatie is conform handboek - zonder afwijkingen
of uitzonderingen - toegepast bij de ontwikkeling van de BBMB. Ter aanvulling
hierop zijn de volgende opmerkingen te plaatsen.
 Er is voor gekozen om lopen niet als afzonderlijke modaliteit te modelleren.
Lopen wordt alleen meegenomen als een voortransportmogelijkheid voor het
openbaar vervoer. Het weglaten van lopen als vervoermiddelkeuze is plausibel.
Over het algemeen wordt deze modaliteit uit modellen gelaten aangezien dit
voornamelijk intrazonale verplaatsingen betreft. In de ijking van het
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verkeersmodel worden deze dus ook niet meegenomen in de
ritgeneratiemodellen.
 Bij het vrachtverkeer wordt in BBMA onderscheid gemaakt tussen zwaar en
middelzwaar. Dat is van belang om te komen tot modeloutput die kan worden
gebruikt voor milieuberekeningen (een van de gebruiksdoelen van de BBMA
modellen).
 Motief ‘recreatief’ wordt in de BBMA niet als afzonderlijk motief meegenomen
maar onder motief ‘overig’. In de verschillende regio’s zijn verschillende
recreatieve voorzieningen met specifieke productie- en attractiekenmerken.
Voorbeelden zijn de Efteling, Brabanthallen en Eindhoven Airport. Het ontbreken
van een specifiek motief voor recreatie wordt voldoende ondervangen door de
handmatige aanpassingen die zijn gedaan in de productie/attractie kenmerken
van deze locaties.
 In de toedeling wordt de segmentatie op een geaggregeerd niveau toegepast.
Hiermee wordt de rekentijd verkort. Voor wat betreft de uitkomsten betekent dit
dat in de toedelingsresultaten geen onderscheid is te maken tussen bijvoorbeeld
de motieven onderwijs en winkel, of bijvoorbeeld huishoudgrootte.
5.2

Scenario/trend/prognose-keuzes
Provincie Noord-Brabant heeft met haar partners gekozen voor een eigen
trendscenario, omdat de provincie bij haar besluitvorming zo goed mogelijk wil
aansluiten bij RO-plannen plannen van de provincie. Die RO-plannen zijn daarom in
het trendscenario opgenomen. De reden om niet aan te sluiten bij de NRM
scenario’s is dat deze niet altijd aansluiten bij realiteit en beleving van de regio voor
wat betreft bestaand beleid, daadwerkelijke en verwachte groei.
Volgens wetenschappelijke inzichten zou met meer dan één scenario gerekend
moeten worden (state-of-the-art). In praktijk wordt soms met één en soms met
meerdere scenario’s gerekend (state-of-practice). Gebruik maken van een eigen
trendscenario kan dus en gebeurt in meerdere regio’s en biedt het voordeel dat
aangesloten wordt bij de geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Dit neemt niet weg
dat het ook belangrijk is de bandbreedtes rondom het trendscenario te kennen
(bijvoorbeeld GE- en RC-scenario) en met deze bandbreedtes in de besluitvorming
rekening te houden.
Trends op gebied van technologie, het nieuwe werken, mobiliteitsgedrag van
jongeren, etc. zijn niet afzonderlijk meegenomen in de ontwikkeling van het
scenario. Dit soort ontwikkelingen vertalen zich in principe in andere onderdelen
van de modelinvoer (arbeidsplaatsen, inwoneraantallen) en -doorvoer
(vertrektijdstipkeuze, vervoerwijzekeuze). Het expliciet meenemen van effecten van
afzonderlijke trends in scenario’s en modeltoepassingen vraagt om solide
onderbouwing daarvan. Deze is voor voorgenoemde trends nog onvoldoende
beschikbaar. Het niet expliciet meenemen van deze trends is daarom een
passende keuze. Mede gelet op het feit dat gebruikers van het model (gemeenten)
dit soort trends met name benaderen in termen van het verkennen van potentiele
effecten. “Wat zijn de verkeerskundige effecten als x% van de werknemers 1 dag in
de week gaat thuiswerken?”.
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5.3

Modelinvoer
De invoer van de Brabantbrede modellen dient te zijn gebaseerd op de
geprepareerde BBMA-database. Achterliggend idee is dat door gebruik van
dezelfde database consistente modellen kunnen worden ontwikkeld, en dat de data
continu wordt aangevuld, uitgebreid en geactualiseerd op één centrale plaats.
Bij het bouwen van de modelbasis en de regionale modellen zijn de richtlijnen in het
BBMA-handboek ‘Database’ leidend. Het BBMA-handboek beschrijft de functionele
specificaties van de invoer (verder aangeduid als de ‘database’). Hierin staat hoe
de database moet worden gebouwd (gebruikt en onderhouden). De BBMB
database wordt gevuld tot op PC6-niveau (hoogste detailniveau). Sommige regio’s
zijn al op PC6, anderen op PC4.
De database bestaat uit de volgende onderdelen:
 Gebiedsindeling;
 Zonale data;
 (Vracht-) autonetwerken, openbaar vervoer netwerk, fietsnetwerk
 Screenlines en tellingen;
 Parkeer data;
 Modelparameters;
 Basismatrix auto, vrachtauto, OV, fiets;
 Resultaten uit het model (geladen netwerken basisjaar en de referentie van een
toekomstjaar/scenario );
Het technisch ontwerp van de BBMA-database (de daarbij te gebruiken technieken,
de software en eventuele hardware) wordt niet beschreven in het handboek. Als
modelplatform voor het Brabantbrede modelbasis is OmniTrans gekozen. Dit is een
gangbaar platform: het wordt veel gebruikt binnen het vakgebied en biedt een
solide basis voor de modelontwikkeling.

5.3.1

Gebiedsindeling
De keuze voor het detailniveau van de BBMB en regionale modellen is plausibel.
Bij de ontwikkeling van de BBMB is de gebiedsindeling van het NRM-Zuid
(basisjaar 2010, versie 2012) gekozen als startpunt. Deze is vervolgens verfijnd van
2.000 tot 3.000 zones. Dit detailniveau is passend voor de BBMB. Voor de
regionale uitwerkingen dient de zonering verder te worden verfijnd. De regio’s
beslissen zelf op welk detailniveau zij het model ontwikkelen. Het handboek geeft
richtlijnen voor hoe te verfijnen en de zones in te richten. Ter illustratie: Noord
Brabant kent 15.000 zones op dit detailniveau. Data om te komen tot een verdere
verfijning is op PC6 niveau beschikbaar.

5.3.2

Inwoners en huishoudens
Voor het aantal inwoners en huishoudens is gebruik gemaakt van de informatie van
het CBS (2010). Waar nodig is deze informatie aangevuld met gemeentelijke
GBA-data. Dit is een logische werkwijze.
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Voor het opstellen van prognoses - 2020 en 2030 - van inwoners en huishoudens
(evenals arbeidsplaatsen, ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen) is een
zorgvuldig en interactief proces gevolgd, waarbij de provincie en alle gemeenten
zijn betrokken. Daarbij zijn alle gemeenten gevraagd om op een gestructureerde
wijze input te leveren ten aanzien van verwachte ontwikkelingen. De gemeenten
en provincie hebben de inputgegevens kritisch getoetst waarbij is gekeken of er
voldoende onderbouwing (plan- of besluitvorming) te grondslag ligt aan de cijfers.
Op deze manier is een gedragen én realistische set van gegevens opgesteld.
Deze werkwijze is een verbetering ten opzichte van de situatie vóór de BBMA. De
werkwijze leidt tot realistischere en breder gedragen prognoses. Dit wordt
onderschreven in de interviews met vertegenwoordigers uit de regio’s.
Toekomstige aantallen voor 2020 en 2030 zijn bij de Brabantse gemeenten
opgevraagd op basis van het beleidsdocument “bevolkings- en woningbehoefte
Noord-Brabant, actualisatie 2011”. Deze ontwikkelingen zijn vergeleken met
beschikbare provinciale gegevens voor 2020 en 2030 op gemeenteniveau en,
indien nodig, geschaald. Figuur 4 geeft een weergave van de groeiprognose van
inwoneraantallen in de BBMA ten opzichte van de GGA en de twee NRM-scenario’s
(versie 2012, met basisjaar 2010). De prognose ligt circa 5% boven het laagste
groeiscenario uit het NRM (RC scenario). Voorts is op te merken dat de BBMA
prognose lager uitvalt ten opzicht van de oude werkwijze (GGA). Mogelijke
verklaring hiervoor is dat in de nieuwe werkwijze kritischer wordt gekeken naar
ruimtelijk programma van de verschillende gemeenten.

Figuur 4: Groei inwonertal BBMA in vergelijking met GGA, NRM RC en GE. Bron: gegevens
aangeleverd door Provincie Noord-Brabant (Excel-bestand BBMA - MB segs)

5.3.3

Arbeidsplaatsen
De prognose voor de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen is tot stand
gekomen volgens het proces zoals beschreven in 5.3.2.
Voor het basisjaar is gebruik gemaakt van CBS data. Voor de zichtjaren hebben
zowel de provincie als de gemeenten een prognose opgesteld. De provincie heeft
de arbeidsplaatsen bepaald op basis van LISA-gegevens, ruimtelijk programma, en
het TM-scenario (‘Transatlantic markets’) uit de WLO-scenario’s. De gemeenten
ontvingen geprognotiseerde arbeidsplaatsen die op basis van het NRM waren
berekend. De gemeenten hebben vervolgens aangegeven in welke zones sprake is
van een verandering ten opzichte van de huidige situatie. Voorbeelden van
wijzigingen zijn een toename als gevolg van de ontwikkeling van een
bedrijventerrein of een afname als gevolg van een functieverandering. In enkele
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gevallen is afgeweken van de totalen zoals genoemd in het NRM omdat bij het
NRM sprake was van een duidelijke onderschatting van het totaal. De gemeenten
hebben zelfstandig aangegeven hoe de groei verdeeld moet worden over de
verschillende zones.
In Figuur 5 zijn de verwachtingen van de provincie en gemeentes weergegeven.
Aangezien er behoorlijke verschillen waren in de verwachting voor 2030 zijn er
sessies met de betreffende gemeenten en de provincie georganiseerd waarin
ruimtelijke programma’s en bijhorende ambities scherp tegen het licht zijn
gehouden met behulp van de regionale afspraken over bedrijventerreinen. Dit heeft
geresulteerd in de rode lijn in de figuur. De rode lijn volgt grotendeels de groei van
de beroepsbevolking (uit de RO-bevolkingsprognoses) wat plausibel is. Wel is te
zien dat de rode lijn van 2020 richting 2030 stijgt in plaats van daalt zoals te zien is
bij de beroepsbevolking. De verklaring hiervoor is dat SRE nog het GE-scenario
hanteert en dit in de BBMA is overgenomen. Als SRE ook het trendscenario zou
volgen zou de rode curve niet meer stijgen.
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Figuur 5: Ontwikkeling arbeidsplaatsen. Bron: gegevens aangeleverd door Provincie NoordBrabant (Factsheets 29052013.doc: ‘Toekomstige arbeidsplaatsen voor de
BrabantBrede ModelAanpak’)

In Figuur 6 (absoluut) en Figuur 7 (procentueel) is de groei van het aantal
arbeidsplaatsen in de BBMA weergegeven en afgezet tegen de GGA aanpak en de
NRM scenario’s. Hierbij wordt opgemerkt dat bij de oude GGA modellen de
bronnen kwalitatief minder goed waren, en dat het verschil tussen NRM en BBMA
met name zit bij definitieverschillen: ‘arbeidsplaatsen’ versus ‘banen’ in het NRM.
De procentuele groei van het aantal arbeidsplaatsen komt voor 2020 uit op ca 6%
en voor 2030 op 5%. Deze prognose ligt het dichtste bij het hoogste (GE)
groeiscenario uit het NRM. De groei van arbeidsplaatsen in Noord-Brabant wordt
met 5% ietwat hoger geraamd dan de ontwikkeling van het aantal inwoners (2-4%).
Bij een trendscenario is dit mogelijk.
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Figuur 6 Ontwikkeling arbeidsplaatsen (absoluut)

Figuur 7: Groei arbeidsplaatsen BBMA in vergelijking met GGA, NRM RC en GE. Bron:
aangeleverd Excel-bestand BBMA - MB segs

5.3.4

Beroepsbevolking
De omvang van de beroepsbevolking per zone is afgeleid uit het NRMbasisbestand (versie 2012) en is naar rato vertaald van PC4- (NRM) naar het
gedetailleerdere PC6-niveau van het BBMA. Dit geldt voor zowel het basisjaar als
de zichtjaren. Idealiter zou de werkzame beroepsbevolking in toekomst moeten
dalen volgens de RO-bevolkingsprognoses (zie ook Figuur 5). Het NRM en de
BBMA gaan echter uit van een gelijkblijvende werkzame beroepsbevolking (de
relatieve verhouding werkzame beroepsbevolking uit 2010 is ook op 2020/30
toegepast conform NRM).

5.3.5

Netwerk
De gevolgde aanpak voor het ontwikkelen van de netwerken is plausibel.
Voor de netwerken voor 2010 zijn de bestaande GGA netwerken 2010 (auto,
vracht, OV en fiets) als basis genomen. Daarop is een koppeling gemaakt met het
NRM Zuid (versie 2012) en is het detailniveau aangepast. Daarna zijn
aanpassingen gedaan aan de snelheden, aantal rijstroken, linktypering, kruispunten
en aansluitingen van de zones. Verder zijn de wegen in het netwerk voorzien van
het aantal rijstroken per wegvak. Deze aantallen zijn afkomstig uit de NAVTEQ
data.
Voor het autoverkeer zijn geldende maximumsnelheden aangehouden (conform
NRM netwerk met maximum snelheden). Vrachtverkeer gebruikt aparte netwerken
welke zijn ingesteld op 80% van de wettelijk geldende maximumsnelheid en zijn
afgetopt op 90 km/u. De snelheid van de fiets is binnen de bebouwde kom ingesteld
op 12 km/u en buiten de bebouwde kom 15 km/u (conform handboek
Verkeersmodel).
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De buslijnen maken in hoofdzaak gebruik van de reguliere auto- en vrachtlinks in
het netwerk. Voor de trein is een aparte netwerk toegevoegd. Dit netwerk is
afkomstig vanuit het SRE-model. Vervolgens is de lijnvoering (inclusief haltes) voor
heel Nederland van zowel bus als trein geïmporteerd op basis van General Transit
Feed Specification (GTFS) data. Het betreft een gemiddelde werkdag in 2010.
Genoemde instellingen en keuzes zijn gangbaar.
Voor de totstandkoming van de prognosenetwerken is een kopie gemaakt van het
multimodale 2010 netwerk. Dit netwerk is verder opgebouwd met infrastructurele
ontwikkelingen die zijn aangedragen door de gemeenten, de provincie en het Rijk.
De gemeentelijke netwerkaanpassingen zijn groot in omvang en klein in
schaalniveau. Een beschrijving van al deze maatregelen is niet gedetailleerd
gedocumenteerd.
Provinciale aanpassingen zijn gebaseerd op projecten in het Brabantse
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2014-2018 (PNB, 2013). Voor het
openbaar vervoer is ervoor gekozen om alleen maatregelen toe te voegen gericht
op Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
Voor 2030 zijn geen extra (ten opzichte van 2020) infrastructurele maatregelen voor
auto en vracht meegenomen.
Vanuit het Rijk is aangesloten bij de MIRT projecten die voor de provincie NoordBrabant gepland staan. Het betreft projecten voor zowel 2020 als 2030, maar alleen
indien NRM Zuid (versie 2012) deze projecten heeft opgenomen (niet in een
planfase bevinden).
Door alleen de netwerkaanpassingen mee te nemen waaraan plan- of
besluitvorming aan ten grondslag ligt, ontstaat een realistisch toekomstbeeld van
het netwerk.
5.3.6

Tellingen
De aanpak voor het gebruik van tellingen en de gehanteerde bronnen zijn in
principe plausibel te noemen.
Tellingen worden gebruikt om de matrices te kalibreren. Voor de tellingen (auto en
vracht) is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:
 MTR+ tellingen voor het rijkswegennet
 provinciale tellingen voor het provinciale wegennet
 gemeentelijke tellingen voor het gemeentelijke wegennet
 tellingen voor het wegennet in België (aangeleverd door provincie NoordBrabant)
De cijfers komen uit 2010 en in sommige gevallen uit 2009 of 2011. Elke telling
krijgt een bepaalde betrouwbaarheidsscore afhankelijk van het aantal metingen, het
jaartal en detailniveau.
Voor de OV-tellingen is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:
baanvakbelastingen van de NS (trein), in- en uitstappers van de NS (trein),
stationrelatiematrix (NS), OV-chipdata van Veolia en Arriva (bus). De OV-chipdata
(november 2012) voor de bussen is per lijn gekoppeld aan het netwerk (2010)
in
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Omnitrans. Deze data is vervolgens gecorrigeerd i.v.m. verkeerd in- en uitchecken
en kaartverkoop (Veolia opgehoogd met 16,8% en Arriva met 18,7%). Deze
ophoogfactoren zijn aangeleverd door Provincie Noord-Brabant. Na deze
ophoogactie bleek de data in het netwerk nog niet het gewenste niveau te hebben
gelet op de daadwerkelijk getelde aantallen door INNOV (NVS data). Om die reden
is de data nogmaals gecorrigeerd om meer het niveau van de NVS tellingen te
halen. Hierbij is per lijn (waarvoor ook NVS data beschikbaar was) een
ophoogfactor gehanteerd. Voor de andere lijnen is een gemiddelde gebiedsfactor
bepaald. De ervaring vanuit het model van regio Amsterdam (VENOM) is juist dat
NVS-tellingen een overschatting kunnen geven. Bij het ontwikkelen van de BBMB is
hierover niets gerapporteerd.
Er was geen dekkend net met fietstellingen voorhanden. Om schijnnauwkeurigheid
te voorkomen is het fietsmodel daarom niet gekalibreerd.
Het SRE-model rapporteert dat er circa 290 fietstellingen in het netwerk zijn
gebruikt. Deze tellingen hebben betrekking op zowel afzonderlijke dagdelen als op
etmaal. In het SRE-model is het fietsmodel dus wel gekalibreerd.
5.3.7

Parkeren
De parkeergebieden zijn bepaald aan de hand van gegevens op de website van de
gemeenten en/of gegevens die door de gemeenten zijn aangeleverd. Voor elk
gebied is het uurtarief bepaald. Wanneer geen sprake is van een eenduidig tarief
(bijvoorbeeld bij verschillende tarieven in de diverse parkeergarages), is een
‘gemiddeld tarief’ bepaald. Voor de BBMA-database is het niet de bedoeling om
voor elke parkeervoorziening het exacte tarief op te nemen. Het gaat erom dat op
gebiedsniveau een redelijke inschatting wordt gegeven van de parkeerkosten.

5.3.8

Basismatrix
De methode voor het maken van de basismatrix plausibel.
Een basismatrix bevat het aantal ritten van elke herkomst naar elke zone voor een
bepaalde periode en voor een bepaalde vervoerwijze. De basismatrices voor auto,
OV en fiets zijn gemaakt op een geaggregeerd niveau en opgenomen in de BBMAdatabase. Om deze om te zetten naar een basismatrix die geschikt is voor het
studiegebied moet een conversie plaats vinden.
Voor de totstandkoming van de basismatrix 2010 voor het autoverkeer is met het
NRM Zuid eerst een modelrun gedraaid met het groeimodel om de mobiliteitsgroei
tussen 2004 (basisjaar NRM Zuid) en 2010 te bepalen. De resulterende dagdeel
automatrices 2010 (ochtendspits, avondspits, restdag) zijn gecorrigeerd voor de
wensvraag (in het NRM wordt gerekend met wensvraag en in de BBMA niet) en het
motiefonderscheid is conform de eisen aan de BBMA ingebracht (woon-werk,
zakelijk, winkel, onderwijs, overig). Deze matrices (‘NRM matrices 2010 op
postcode 4 niveau’) zijn conform de BBMA systematiek toegedeeld op de
netwerken uit de BBMA database en gekalibreerd op een selectie van tellingen uit
de database (circa 2.000 telpunten op hoofdwegennet en stadsontsluitingswegen in
Brabant). Voorafgaand aan de kalibratie zijn de totale vertrekken en aankomsten in
de matrix in overeenstemming gebracht met de vertrekken en aankomsten uit het
Zwaartekrachtmodel 2010. Hiermee is een koppeling tot stand gebracht tussen de
‘NRM lijn’ en de BBMA rekenmethodiek.

33 / 76

TNO-rapport R11318 I Audit BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)

Hieruit volgt de gegeneraliseerde reistijd (of kosten) per dagdeel per motief. Voor
het vervoerwijze/distributie model wordt de gemiddelde reistijd per etmaal gebruikt.
In de vervoerwijze/distributie model worden de ritten verdeeld over de modaliteiten
(per herkomst-bestemmingsrelatie en per motief).
De (gekalibreerde) basismatrices 2010 zijn voor openbaar vervoer en vracht
totstandgekomen door de matrices uit de zwaartekrachtmodellen 2010 rechtstreeks
te kalibreren op tellingen (en bij het openbaar vervoer heeft vooraf nog een
verrijking met de NS stationsrelatiematrix plaatsgevonden). Voor de vervoerswijze
fiets heeft geen kalibratie op tellingen plaatsgevonden. De fietsmatrix uit het ZK
model 2010 is direct ook de basismatrix voor 2010.
5.3.9

Beleidsinstellingen
In de BBMA database zijn de sociaaleconomische gegevens afgestemd op de
provinciale prognoses, hiermee volgt de BBMA een trendscenario conform de
meest recente ruimtelijke ontwikkelingen inzichten (zie paragraaf 5.3.2 en 5.3.3). Dit
trendscenario komt het meest overeen met het TM-scenario (Transatlantic
Markets). Voor de beleidsinstellingen is daarom gekozen om zoveel mogelijk aan te
sluiten bij het TM-scenario. Voor het aantal auto’s en het vrachtverkeer is door het
ontbreken van een TM-waarde de gehanteerde groei voor het vrachtverkeer
aangepast op basis van het gemiddelde van het RC en GC scenario. Buiten het
BBMA-gebied is voor vracht gebruik gemaakt van de NRM-matrices. Voor 2010 is
hierbij geïnterpoleerd tussen 2004 en 2020 (inclusief kalibratie-effect). Voor 2020
en 2030 is hierbij het GE-scenario gehanteerd uit het NRM. Dit is van invloed op het
doorgaande vrachtverkeer.
In Tabel 2 zijn de beleidsinstellingen samengevat. In tegenstelling tot wat in de
tabel en in de documentatie is aangegeven is voor brandstofkosten het GEscenario gehanteerd. Gezien de kleine verschillen tussen het GE- en RC-scenario
voor brandstofkosten (2 procentpunt) zal de invloed hiervan naar verwachting klein
zijn.
Tabel 2: Beleidsinstellingen BBMB (Bron: Goudappel Coffeng (2014) BBMB versie 7_1.pdf)

In Tabel 3 zijn de beleidsinstellingen samengevat waarbij geen veranderingen ten
opzichte van het basisjaar worden verondersteld. Dit betreft parkeerkosten, de
bezettingsgraden en dagdeelfactoren.
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Tabel 3: Beleidsinstellingen die niet zijn gewijzigd voor 2020/2030 (Bron: Goudappel Coffeng
(2014) BBMB versie 7_1.pdf)

Ten aanzien van de tijdwaarderingen, ofwel “values of time (VOT)” valt op dat deze
afwijken van de meest recente inzichten ten aanzien van tijdwaarderingen. In Tabel
4 staan de gehanteerde VoT’s per vervoerwijze en motief, gebaseerd op CPB
17
(2007) en opgehoogd naar waarden voor 2010 op basis van het TM-scenario.
Deze waarden voor 2010 wijken aanzienlijk af van de meest recente inzichten ten
18
aanzien van tijdwaarderingen (KIM, 2013) zoals weergegeven in Tabel 5.
Procentueel wijken de tijdwaarderingen die in de BBMA worden gebruikt tussen de
-16% en +30% af (zie Tabel 6).
Tabel 4: Gehanteerde VoT (Bron: Goudappel Coffeng (2014) BBMB versie 7_1.pdf)

Tabel 5: Meest recente inzichten ten aanzien van tijdwaarderingen in euro’s per persoon per uur,
prijspeil 2010 (Bron: KIM, 2013)

Auto
BTM
Trein
Vracht

Werk
9,25
7,75
11,50

Zakelijk
Overig
26,25
7,50
19,00
6,00
19,75
7,00
42,20 (geen motief onderscheid)

Tabel 6: Procentuele verschillen tussen de tijdwaarderingen uit (KIM, 2013) en de BBMB voor
2010.

Auto
BTM
Trein
Vracht

Werk
+3%
-8%
+27%

Zakelijk
-16%
+30%
+4%
-5%

Overig
+21%
+13%
+26%

In Tabel 7 is tot slot de gehanteerde groei van de tijdwaarderingen volgens het TMscenario weergegeven.
17

CPB (2007). Centraal economisch plan 2007. Den Haag
Kennisinstituut voor Mobliteitsbeleid| KIM (2013), De maatschappelijke waarde van kortere en
betrouwbaardere reistijden
18
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Tabel 7: Indices value of time conform TM scenario (Bron: Goudappel Coffeng (2014) BBMB
versie 7_1.pdf)

5.4

Koppeling NRM
Voor zover mogelijk is aansluiting gezocht met input van NRM. In het handboek
wordt als richtlijn gesteld dat de gebiedsindeling aansluit op PC4-indeling,
waarbinnen zones verfijnd kunnen worden. Buiten de provincie Noord-Brabant kan
gebruik worden gemaakt van de gebiedsindeling van de NRM’s, het LMS of nog
hogere administratieve niveaus.
De volgende elementen uit het NRM zijn als basis gebruikt en eventueel nader
aangepast voor de BBMA:
 Inwoners en huishoudens. Voor het invloeds- en buitengebied wordt gebruik
gemaakt van het NRM-basisbestand (2012, GE).
 Segmentatie. De in de BBMA toegepaste segmentatie heeft een grote gelijkenis
met de segmentatie van het NRM. Voor wat betreft de vrachtautotypes is een
nader onderscheid gemaakt in de BBMA
 Riteindberekening. Voor de riteindberekening is gebruik gemaakt van de
riteindparameters die zijn verkregen uit het OViN. Hierbij is per motief/richting
rekening gehouden met de verklarende waarde van de verschillende sociaal
economische gegevens ontleend uit het NRM.
 Zone-indeling. De zone-indeling is in het studiegebied op fijner niveau dan
NRM. Daarmee is het mogelijk om realistischer beeld te verkrijgen op het
onderliggend wegennet.
 Spitsmatrices. De bewerkingslagen die op NRM zijn toegepast ten aaanzien
van de spitsmatrices (wensvraag: latente vraag boven op de top van de spits)
sluit niet aan bij de regio.
 Randtotalen. De noord en west rand van de BBMB zijn overgenomen uit het
NRM. Randtotalen van het NRM zijn verdeeld naar de zones van de BBMB. De
zuid en oost rand zijn overgenomen vanuit modellen van Limburg en Vlaanderen.
 Doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer (herkomst en bestemming buiten
PNB) is overgenomen uit het NRM (GE). Intern-extern verkeer wordt door de
BBMA zelf gemodelleerd obv productie/attractie. Aangezien ervoor is gekozen
gegevens uit een hoog groeiscenario (GE) te hanteren wordt het doorgaande
verkeer op het hoofdwegennet mogelijk hoog ingeschat.
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6

Doorvoer
Onder de term doorvoer verstaan we alle methodes en technieken die te maken
hebben met de bepaling van de vervoersvraag en verdeling ervan over de
vervoerwijzen, dagdelen en wegvakken in het netwerk.
Bij het bouwen van de verkeersmodellen zijn de richtlijnen in het BBMA-handboek
‘Verkeersmodel’ leidend. Een op het BBMA gebaseerd verkeersmodel zal de
volgende elementen bevatten:
 autobezit en autobeschikbaarheidsmodel;
 generatie (productie/attractie);
 distributie en vervoerwijzekeuze;
 vertrektijdstipkeuze;
 toedeling;
 groei-kalibratiefactormethode;
 kalibratie op telgegevens;
 kostenfunctie;
 BPR-functie.
Bij de ontwikkeling van de BBMB en de regionale modellen is gekozen voor een
geaggregeerd 4 staps model (in tegenstelling tot een gedesaggregeerd model). Er
wordt geen gebruik gemaakt van een landuse- of ruimtelijk evenwichtsmodel
(ondervangen door ruimtelijke ontwikkelingen opgenomen in de scenario’s). Gezien
gebruikersdoelen en –behoefte is dit een logische keuze. Dit voorkomt complexiteit
voor gebruikers (voornamelijk gemeenten) en draagt bij aan een effectief en
doelmatig gebruik van de modellen in de praktijk.
In het algemeen is de verklarende kracht van gedesaggregeerde modellen hoger.
Ook kan dan in meer detail gekeken worden naar de effecten. Dergelijke modellen
hebben specifieke meerwaarde als er sprake is van beleidsvraagstukken zoals
gedetailleerd autobezit, rijbewijsbezit, etc. Dit vereist wel meer data.
Het vervolg van het hoofdstuk beschrijft de werking en bevindingen ten aanzien van
de verschillende onderdelen van de BBMA/BBMB.

6.1

Autobeschikbaarheidmodel en autobezettingsmodel
Het model voor de autobezitsontwikkeling brengt op basis van de groei van het
aantal auto’s in Nederland een groei van het autobezit per huishouden teweeg om
vervolgens per huishouden en modelzone de verandering tussen niet
autobeschikbaar en autobeschikbaar in beeld te brengen.
De gevolgde aanpak en implementatie sluit aan bij de huidige state of practice.
De autobeschikbaarheid is een parameter die in het regressiemodel wordt
toegepast van het productie-attractie-model voor personenvervoer en het
distributie-vervoerwijzekeuzemodel. Het doel van het autobeschikbaarheidsmodel is
om per zone een relatie te leggen tussen de autobeschikbaarheid per huishouden
en de verhouding tussen het aantal auto-beschikbare en niet auto-beschikbare
verplaatsingen. Per zone wordt het percentage verplaatsingen naar motief en
autobeschikbaarheid berekend. Deze is afgeleid uit aantal auto’s en het aantal
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huishoudens in een zone. Met het MON/OVG/OviN is een relatie te leggen tussen
de autobeschikbaarheid per huishouden en de verhouding tussen het aantal
‘autobeschikbare’ en ‘nietautobeschikbare’ verplaatsingen. Er wordt daarbij niet
specifiek gekeken naar herkomst- bestemmingsparen. Dit kan consequenties
hebben voor de schatting van het aantal ritten voor sommige relaties maar de
gekozen zonale aanpak is een transparante logische aanpak. Het handboek geeft
de parameters die met behulp van MON2004-2008 zijn vastgesteld voor de
provincie Noord-Brabant.
Het autobezettingsmodel bepaalt het aantal verplaatsingen per auto opgesplitst
naar het aantal verplaatsingen als autobestuurder en autopassagier. Per
verplaatsingsmotief zijn in het handboek parameters over de gemiddelde bezetting
vastgesteld met als bron ‘Analyse Goudappel Coffeng op MON2006-2010’. Het
model biedt de flexibiliteit om de autobezettingsgraden voor het toekomstjaar
te wijzigen.
De bezettingsgraden (personen/auto) komen uit het OViN (2006-2010). In de
prognoses zijn de bezettingsgraden constant verondersteld.
Aandachtspunt bij de voorgenoemde modellen is de wijze waarop nieuwe kennis
over effecten van bepaalde trends (autobezit en –bezetting onder jongeren, het
nieuwe werken etc.) worden verwerkt in dit model. Het model voorziet in ieder geval
in een functionaliteit om de autobezettingsgraden voor het toekomstjaar te wijzigen.
Instellingen voor deze parameters moeten echter voldoende worden onderbouwd
en eenduidig worden doorgevoerd.
Daarnaast is het zaak om consistent te zijn in het gebruik van data (MON/OViN) en
de bronjaren. Deze dienen daarnaast zo ver mogelijk gelijk te zijn aan het basisjaar
van het model.
6.2

Generatie (productie/attractie)
Het productie-attractie model van de BBMB is conform handboek opgesteld.
Het productie-attractiemodel voor personenvervoer heeft als doel om per zone, per
stedelijkheidsgraad, per autobeschikbaarheid en per motief het totaal aantal
uitgaande verplaatsingen (productie) en inkomende verplaatsingen (attractie) voor
een gemiddelde werkdag te berekenen. Voor de matrixschatting worden 3 iteraties
gedaan, hetgeen een logische keuze is.
De verklarende variabelen voor het P/A-model (Tabel 8) maken onderdeel uit van
de sociaal-economische gegevens uit de BBMA-database. In totaal zijn er per
motief tien P/A modellen (per stedelijkheidsgraad 5 en autobeschikbaarheid 2),
waaruit voor een zone een keuze moet worden gemaakt. Deze keuze is afhankelijk
van de stedelijkheidsgraad van de zone. Resultaat is een tabel met het aantal
vertrekkende en aankomende verplaatsingen per motief, per autobeschikbaarheid
en per zone. De modelparameters zijn geschat op basis van het OVG/MON/OViN
door middel van lineaire regressie en vervolgens opgenomen in de BBMAdatabase.

38 / 76

TNO-rapport R11318 I Audit BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)

Tabel 8: Gehanteerde verklarende variabelen voor het productie-attractiemodel (Bron: Goudappel
Coffeng (2013) Rapportage Modelbasis)

Voor het vrachtvervoer is een soortgelijke aanpak gehanteerd. Per type vrachtauto
(middelzwaar, zwaar) is er één P/A model beschikbaar dat voor alle zones wordt
toegepast.
De gekozen werkwijze voor het P/A model is logisch en plausibel. Wél dient
opgemerkt te worden dat de wijze waarop publiekstrekkers en specifieke locaties
worden gemodelleerd kunnen worden verbeterd. Het handboek stelt dat rekening
moet worden gehouden met ritgeneratie van publiekstrekkers (attractieparken,
ziekenhuizen, etc.). Publiekstrekkers zijn exogeen opgenomen. De toegepaste
methode is in principe plausibel voor wat betreft keuze (sluit aan bij CROW
handleiding) als implementatie. Verbeteringen zijn echter mogelijk voor specifieke
locaties zoals logistieke bedrijvigheid. Ter illustratie nu is er alleen segmentatie op
industrie, waarbij de ritgeneratie gebeurt op basis van arbeidsplaatsen. Logistiek
daarentegen is ander proces en heeft dus andere karakteristieken voor wat betreft
productie en attractie van verkeer. De implicatie hiervan is dat de omvang van
verkeer rondom dit soort locaties wordt onderschat.
Daarnaast kunnen algemene kentallen (zoals opgenomen in het ASVV), zeker
wanneer specifieke/regionale modellen worden ontwikkeld, afwijken van de
werkelijkheid, met onder- of overschatting van het verkeer tot gevolg.
6.3

Distributie-vervoerwijzekeuze
Het distributie-vervoerwijzekeuzemodel in de BBMB is conform handboek
opgesteld.
Het doel van het distributie-vervoerwijzekeuzemodel is om per herkomstbestemmingsrelatie en per motief het totaal aantal verplaatsingen per vervoerwijze
voor een gemiddelde werkdag te berekenen. Het handboek beschrijft de aanpak,
een simultaan zwaartekrachtmodel waarbij per motief het aantal verplaatsingen per
vervoerwijze wordt berekend. Dit is een iteratief proces (balanceren). Figuur 8 geeft
een schematische weergave van het distributie-vervoerwijzekeuzemodel voor het
personenvervoer.
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Figuur

8:

Schema distributie-vervoerwijzekeuzemodel
Verkeersmodel)

personenvervoer
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(Bron:

Handboek

Deze weerstand (gegeneraliseerde kosten) wordt voor de auto in de eerste iteratie
altijd afgeleid uit de bereikbaarheids-skim met de basismatrix. Het distributievervoerwijzekeuzemodel heeft geen free-flow skim voor de auto als invoer, maar de
situatie voor het basisjaar inclusief congestie. Voor het basisjaar sluit dit goed aan
bij de waargenomen situatie. Voor het toekomstjaar is dit de beste startsituatie.
In het openbaar vervoer wordt onderscheid gemaakt naar bus en trein. Voor de bus
geldt een opstaptarief van € 0,70 en een kilometertarief van € 0,10/kilometer. Voor
de trein wordt gewerkt met een tarief per afstandsklasse. Op basis van deze kosten
en reistijd wordt de weerstand vastgesteld.
Voor de fiets wordt een vaste snelheid verondersteld voor de reistijdberekening
(met onderscheid naar binnen en buiten de bebouwde kom). Er zijn geen extra
kosten voor fietsgebruik meegenomen in de weerstandberekening.
Het resultaat van het distributie-vervoerwijzekeuzemodel bestaat uit zogenaamde
‘synthetische’ matrices die voor een gemiddelde werkdag en per herkomstbestemmingsrelatie het aantal verplaatsingen bevatten voor zowel auto, het OV en
de fiets.
Voor het vrachtvervoer wordt eveneens een zwaartekrachtmodel gebruikt. Het
bereikbaarheidsmodel voor het vrachtverkeer maakt gebruik van het alles of niets
algoritme waarmee per herkomst - bestemmingspaar de kortste paden op basis van
de gegeneraliseerde (totale) reistijd gedurende een gemiddelde werkdag worden
berekend. Voor het bepalen van de bereikbaarheid over een gemiddelde werkdag
wordt in de skim module uitgegaan van het restdag netwerk waarin voor vracht op
het hoofdwegennet wordt uitgegaan van 90 km/h en voor het onderliggend
wegennet van een snelheid van 0,80 keer de wettelijke snelheid van het
autoverkeer. Voor middelzwaar en zwaar verkeer apart zijn distributiefuncties
opgesteld waarbij de gemiddelde ritlengte voor vracht is afgestemd op het NRM
Zuid. De met het zwaartekrachtmodel bepaalde vrachtmatrices voor 2010 zijn
rechtstreeks input voor de kalibratie tot basismatrices 2010. Resultaat is per
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herkomst-bestemmingsrelatie en per type
verplaatsingen voor een gemiddelde werkdag.

vrachtauto
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het

totaal

aantal

Het doorgaand verkeer (zonder herkomst of bestemming in Noord-Brabant) wordt
overgenomen uit de NRM (versie 2012) prognose run. Voor het basisjaar 2010 is
hiervoor de vastgestelde (gekalibreerde) BBMA basismatrix 2010 gebruikt. Ook
voor prognosejaren wordt dit gedaan.
6.4

Vertrektijdstipkeuze
Het model voor vertrektijdstipkeuze is conform handboek geïmplementeerd.
Het is an sich een logische en gedetailleerde aanpak om dagdeelfracties te bepalen
(per vervoerwijze en motief). Echter, door deze aanpak is er geen terugkoppeling
van het effect van congestie in de spitsperiodes (verschuiving verkeersvraag buiten
spits). Het NRM heeft dit wel.

6.5

Toedeling
De toedelingsmodellen hebben als doel om per dagdeel en vervoerswijze het
verkeersbeeld op de verschillende netwerken op te bouwen. Het model voor de
toedeling in de BBMB is conform handboek. Om tot de gewenste output te komen is
deze werkwijze logisch en plausibel. In de praktijk leidt deze werkwijze tot een
rekentijd voor een simulatie-run van 3 dagen (een toedeling duurt 24 uur). Voor een
model van deze omvang is dit gangbaar.
Voor het toedelingsmodel ‘auto’ dienen eerst de dagdeelmatrices in uurmatrices te
worden omgezet. Alle dagdelen worden op dezelfde wijze toegedeeld. Het
toedelingsmodel deelt de matrices voor auto en vrachtauto simultaan toe volgens
een capaciteitsgevoelige toedeelprincipe. Voor de BBMA wordt de methode van
herhaald middelen (method of volume averaging = VA) toegepast. De methode is
eenvoudig omdat het gewicht (a) niet optimaal berekend wordt, maar gerelateerd is
aan het aantal iteraties. Door a gelijk te stellen aan 1/n telt uiteindelijk iedere iteratie
even zwaar mee in het eindresultaat.
In de rapportage van het ‘s-Hertogenbosch model wordt in de eindtoedeling een
‘volume averaging’-methode gebruikt om het verkeer toe te delen in een iteratief
proces (auto restdag 15 iteraties, auto os en as 25 iteraties, vracht alle dagdelen 10
iteraties).
In de berekening wordt naast de reistijd (afgeleid uit de BPR-funcie) en
kruispuntwachttijden (via zogenaamde ‘junction modelling’) andere kosten
meegenomen: omgerekende extra reistijd ten gevolge van brandstofkosten en
brandstofefficiency, parkeerkosten, kilometerheffing, tolheffing. Deze kosten worden
voor alle motieven meegenomen met uitzondering van het motief zakelijk.
Voor het OWN wordt voorts een extra correctie factor vracht toegepast
(overgenomen over NRM) om te corrigeren voor optrekken en remmen.
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Het toedelingsmodel voor het openbaar vervoer maakt gebruik van een multiple
routing algoritme om per herkomst-bestemmingsrelatie de kortste paden op basis
van reistijd te berekenen. De reistijd is een combinatie van de reistijd van voor- en
natransport, de initiële wachttijd, de overstaptijd en de reistijd in het voertuig. In
Noord-Brabant is daarvoor gebruik gemaakt van Zenith (Omnitrans module).
Het toedelingsmodel voor de fiets is betrekkelijk eenvoudig. Voor de fiets wordt
gebruik gemaakt van een alles-of-niets toedeling (logisch gezien de karakteristieken
van fietsverkeer). De variabele waarop de toedeling wordt uitgevoerd is reistijd in
minuten. Cultuurverschillen in steden ten aanzien van fietsgebruik worden niet
meegenomen in modelontwikkeling. Op dit moment is dat modeltechnisch niet
mogelijk en is er überhaubt onvoldoende data beschikbaar (en per segment) – noch
telgegevens uit de regio’s, noch in OViN - om te komen tot dit soort fietsmodellen.
De verschillen per stedelijkheidsgraad worden echter wel meegenomen.
6.6

Groei- kalibratiefactormethode
De groeifactormethode – marginaal model, ook wel ‘pivot point’ methode - om te
komen tot matrices voor de zichtjaren 2020 en 2030 is plausibel en conform
handboek toegepast in de BBMB.
Het doel van het marginaal model is om per herkomst-bestemmingsrelatie per
vervoerwijze en per dagdeel het aantal verplaatsingen voor het toekomstjaar te
berekenen. In de BBMA wordt gebruik gemaakt van een combinatie van een
kalibratiemodel en een groeifactormodel. Resultaat is een prognosematrix per
motief, vervoerwijze en per dagdeel. Figuur 9 geeft een schematische weergave
van de methode. De groeifactor wordt toegepast op de basismatrix (totstandkoming
van de basismatrix wordt beschreven onder 5.3.8).
Voor de toekomstsituatie zijn geen telgegevens beschikbaar. Dit houdt in dat voor
de toekomstmatrix geen matrixkalibratie kan plaatsvinden, maar dat een afwijkende
procedure gehanteerd is. In deze wordt de interne structuurcorrectie van de
basisjaarmatrix die het gevolg is van de matrixkalibratie, vertaald naar de
toekomstjaarmatrix.
Toepassing van het groeimodel levert een prognosematrix op, die rekening houdt
met de voorspelde groei. Bekend probleem is het modelleren van zones die in het
basisjaar geen woningen kennen, en in het toekomstjaar wel. Dit is op de volgende
manier opgelost. Voor de woningbouwlocatie wordt in dat geval een ‘normale’
hoeveelheid verplaatsingen berekend door het verkeersmodel. Dit synthetische
resultaat wordt dan overgenomen in de definitieve prognosematrix. Een dergelijke
methode is state of the practise.
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Figuur 9: Modelstructuur BBMA (Bron: Goudappel Coffeng (2013) Rapportage Modelbasis)

In het groei/kalibratie model is een sterke koppeling met het NRM aanwezig,
namelijk door het overnemen van de NRM run 2010 als startmatrix voor de
groeimodule. Deze keuze is gemaakt om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het
NRM. Het introduceert echter wel een extra bron van onzekerheid. De totale
vertrekken en aankomsten in de matrix zijn in overeenstemming gebracht met de
vertrekken en aankomsten uit het BBMA zwaartekrachtmodel 2010 en daarna
gekalibreerd met telcijfers.
6.7

Kalibratie op telgegevens
De kalibratieresultaten vertonen weinig verschil met de telgegevens (99% binnen
de range). Dat is goed.
In het handboek staat geen specifieke methode voorgeschreven voor de kalibratie
op telgegevens en keuzes daarin (bijv. naar dagdeel, type voertuigen en type
telpunt). Ter illustratie: een dagdeel is gedetailleerder dan een etmaal, maar vraagt
om meer data. Het geniet de voorkeur om te kalibreren op kleinere eenheden
(dagdeel in plaats van etmaal). Dit is deels ondervangen door het toekennen van
een betrouwbaarheidscore aan de telgegevens.
De kwaliteitswaarde van de telgegevens wordt voor een groot deel bepaald door de
onderverdeling in vervoerwijze en dagdelen. Hoe meer er beschikbaar is des te
hoger de kwaliteit. Er is niet specifiek gekeken naar congestieve tellingen, puur
gekeken naar wat afgewikkeld wordt.
In de Figuur 10 zijn de gehanteerde telpunten met betrouwbaarheid aangegeven.
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Figuur 10: Telpunten in BBMB (Bron: Goudappel Coffeng (2014) BBMB versie 7_1.pdf)

Er is gebruik gemaakt van het in OmniTrans beschikbare kalibratiemethodiek voor
telcijfers. In het kalibratieproces worden door het aanpassen van de matrices
nieuwe routes gevormd. Daarbij is echter maar beperkt ruimte (ca plus/min 10%)
omdat het uitgangspunt voor de kalibratie is dat de randen van de matrix vast
staan. Om rekening te houden met veranderende routes wordt het kalibratieproces
opgedeeld in een tweetal fasen waarbij nieuwe ‘selected link’-matrices worden
berekend.
De kalibratie voor regionale modellen is identiek. Door het ontbreken van
vrachtritten (vermoedelijk in de kortere klasse) is bij de lokale modellen gekozen om
vracht te pre-kalibreren. Bij de toedelingsresultaten dient er te worden getoetst voor
het basisjaar of de resultaten overeenkomen met de tellingen. Voor het
toekomstjaar of de resultaten plausibel zijn.
6.8

Kostenfunctie
De kostenfunctie is conform het handboek geïmplementeerd. Daarbij is gekozen
voor de standaard aanpak (gegeneraliseerde kosten).
De weerstand (of kwaliteit van de bereikbaarheid) wordt binnen de BBMA uitgedrukt
in gegeneraliseerde reistijd en is opgebouwd uit een reistijdcomponent en een
afstandscomponent. In de netwerken kan met behulp van het routealgoritme voor
elke vervoerswijze en voor elk herkomst- en bestemmingspaar een route bepaald
worden. Op basis van deze route wordt de gegeneraliseerde reistijd
weggeschreven (per vervoerswijze en voor ieder herkomst- en bestemmingspaar).
Op basis van de reistijdkosten per motief (‘value of time’-waarden) en de variabele
afstandskosten per vervoerswijze (brandstofprijzen, openbaar-vervoertarieven)
worden de reistijd en de afstand beide uitgedrukt in reistijd en bij elkaar opgeteld.
Op deze manier wordt voor ieder herkomst- en bestemmingspaar de
gegeneraliseerde reistijd per vervoerswijze (en per motief) bepaald. Voor het
autoverkeer worden de parkeerkosten (uitgedrukt in reistijd) aan de weerstanden
toegevoegd.

6.9

BPR-functie
Alle capaciteitsafhankelijke toedeelmethoden bevatten een functie waarmee de
relatie tussen de intensiteit/capaciteit verhouding en de reistijd op een wegvak
beschreven wordt. In de BBMA is een veel gebruikte functie (afkomstig van het

44 / 76

TNO-rapport R11318 I Audit BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)

Amerikaanse Bureau of Public Roads, 1964) toegepast, de zogenaamde BPR
functie.
In de BPR-functie kun je per wegtype parametersettings instellen. Parameters
dienen idealiter ook gekalibreerd te worden. De in de BBMB gehanteerde settings
zijn standaard. Er is geen reden om hiervan af te wijken.
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7

Uitvoer en kalibratieresultaten
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de toets op de uitvoer en
kalibratieresultaten. In elke paragraaf wordt steeds kort beschreven welke
werkwijze is gevolgd, of de werkwijze volgens de BBMA systematiek is uitgevoerd
en de expert opinion van TNO.

7.1

Uitvoer (indicatoren)
De uitvoer van de modellen is ‘standaard’ en past bij de gestelde gebruikersdoelen.
In principe is aanvullende informatie voor specifieke analyses uit het model te
halen, maar dat moet per casus en vraag worden afgestemd.










ritgeneratiefactoren;
ritgeneratie
modal split;
ritlengteverdeling
gemiddelde ritlengte
randen
nulcellen
kalibratie effect
groei telpuntenlocaties

 symmetrie
 t-waarden
 aantal verplaatsingen
(gecomprimeerde matrices);
 plots;
 voertuigkilometers;
 selected links;
 trajectreistijden vergelijking tripcast
data.

De criteria voor knelpuntanalyses staan omschreven in het handboek en zijn
gebaseerd op het NRM. Deze criteria zijn doorgaans meer georiënteerd op het
HWN, terwijl knelpunten in stedelijke netwerken doorgaans meer op kruispunten
liggen.
7.2

Toetsingskader
In het handboek staat het toetsingskader beschreven. Op basis van de resultaten
van de toetsing kan een kwaliteitsoordeel van het model worden gegeven. Deze
gegevens zijn conform handboek opgeleverd. In navolgende paragrafen is deze
data steekproefsgewijs bekeken.
De aspecten uit het toetsingskader zijn logisch. Het handboek verkeersmodel geeft
criteria en soms marges/bandbreedten om de uitkomsten van de toets te
vergelijken. Dit zijn meestal geen harde criteria – dat kan vaak ook niet,
bijvoorbeeld bij berekeningen van zichtjaren. De interpretatie van de
toetsingsresultaten gebeurt op basis van ervaring en plausibiliteit waarbij de
ontwikkelaar en opdrachtgever/gebruiker beide een rol hebben.
Het toetsingskader bestaat uit de volgende aspecten
 Telling versus schatting
 Tabel met T-Waarden per dagdeel per vervoerwijze per type gebied
eindresultaat en apriori
 Tabel met screenline resultaten vs schatting per dagdeel en vervoerwijze
(Twaarden)
 Plot met kwaliteit screenline resultaten (T-waarden)
 Plots geladen netwerk
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7.3

 Plot met IC waarden per dagdeel per iteratie
 Plot met intensiteiten per dagdeel per vervoerwijze per iteratie
Kleurschema, grijs
OWN, HWN
 Plot met file locaties
 Plot met percentage vracht per dagdeel
 Plot met verschil tussen iteratie X en iteratie X-1 per dagdeel en
vervoerwijze
 Plot met voertuigverliesuren per dagdeel
Selected link analyses 10 locaties
 Locaties waarvoor 10 SLA’s worden uitgevoerd. Bij voorkeur locaties waar
tellingen voor beschikbaar zijn en/of enquêtes
 Plot met herkomsten en bestemmingen en intensiteit per dagdeel
 Check op symmetrie op etmaal niveau
Reistijden
 Tabel met overzicht reistijden voor enkele deur tot deur trajecten per
dagdeel en
 voor auto en OV (10 trajecten) vergelijken met de reistijdmetingen (oa
OV9292)
 Bij OV ook een vergelijking opnemen van het aantal overstappen en
gebruikte lijnen
Overzichten van toedelingen van basismatrices per dagdeel
 Plot met intensiteiten, inclusief verandering ten opzichte van basismatrices
 Plot met IC-verhouding (alleen auto)
 Plot met percentage vracht
 Selected link analyse voor 10 wegvakken (zelfde als basismatrices),
inclusief check op symmetrie
 Deur-tot-deur reistijden voor 10 trajecten (zelfde als basismatrices) en
vergelijken met reistijdmetingen en/of OV9292

T-waarden toedeling-telcijfers
Ter vergelijking van de modelwaarde (toedeling) met de telwaarden wordt conform
het NRM gebruik gemaakt van de zogenaamde T-waarde. Essentie van deze toets
is dat bij de beoordeling rekening wordt gehouden met zowel de absolute als de
relatieve verschillen tussen model- en telwaarde.
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Tabel 9: Overzicht T-waarden (Bron: Goudappel Coffeng (2014) BBMB versie 7_1.pdf)

Op basis van de resultaten van deze toets kan gesteld worden dat het model in alle
periodes binnen de gehanteerde normen blijft. Hierdoor kan gesteld worden dat het
(vracht)autoverkeer in de regio door het model goed wordt beschreven.
Ook voor het openbaar vervoer worden T-waarden berekend die binnen de
gehanteerde normen blijven.
Tabel 10: Overzicht T-waarden OV (Bron: Goudappel Coffeng (2014) BBMB versie 7_1.pdf)
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7.4

Symmetrie
Als gevolg van de afzonderlijke matrixschatting per dagdeel en het kalibratieproces
is het mogelijk dat op etmaalniveau er asymmetrie ontstaat tussen het aantal
herkomsten en bestemmingen per zone. In theorie moet het aantal vertrekken en
aankomsten gedurende een etmaal nagenoeg gelijk zijn. Per vervoerwijze is dit
nagegaan.
Voor de auto en fiets zijn de matrices op etmaalniveau symmetrisch. Voor deze
vervoerwijzen zijn er geen afwijkingen van meer dan 10 procent.
Voor vracht en openbaar vervoer is er wél sprake van asymmetrie. Gezien het feit
dat vrachtritten vaak ketenritten betreffen waarbij meerdere locaties per dag worden
bezocht en het beginpunt per definitie ook niet het eindpunt hoeft te betekenen
wordt asymmetrie hier geaccepteerd. De asymmetrie van OV is beperkt in
vergelijking met vracht en acceptabel te noemen.

7.5

Ritlengten
De kwaliteit van het zwaartekrachtmodel is beoordeeld door onder meer te kijken
naar het distributiepatroon van het verkeersmodel door de ritlengtefrequentieverdelingen van het zwaartekrachtmodel te vergelijken met het MON. Als kwaliteitsnorm geldt dat het model ten opzichte van het MON niet meer dan 10% mag
afwijken. Hier wordt in één geval niet aan voldaan: tussen de afstandscategorieën 0
- 2.5 km en 2.5 - 7.5 km in het zwaartekrachtmodel vindt uitwisseling plaats. Dit is te
verklaren door het detailniveau van het verkeersmodel.
De korte ritten in de regionale modellen worden specifiek aangepast. Daarbij wordt
de NRM methodiek toegepast (schattingen obv intrazonale weerstanden en
oppervlakte). In ‘s-Hertogenbosch leidde dat tot problemen. NRMs zijn namelijk
minder goed in het modelleren van korte ritten (tot 5 km) en het OWN. Regionale
modellen worden hiervoor opgehoogd (correcties tot 36% van totaal voor korte
ritten). Intrazonale ritten wordt afgeschat. Toepassing van een correctiefactor is een
logische keuze gegeven de kennis dat het NRM het aantal korteafstandsritten
onderschat.

7.6

Modal split
Uit onderstaande figuur blijkt dat het aandeel auto naar 2030 toeneemt. De groei
van het autoverkeer komt met name vanuit de vervoerwijze fiets. De reden hiervan
zit vooral in de gehanteerde beleidsuitgangspunten waar de kosten van het
autogebruik in de toekomst nog afneemt door een verbeterde brandstofefficiëntie.
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Tabel 11: Modal split

De model split in het basisjaar en prognosejaren is vrij stabiel en de percentages
sluiten aan bij de modal split zoals voor het basisjaar is gerapporteerd op basis van
OViN.
7.7

Steekproef I/C (filelocaties)
In statische modellen kan de I/C-verhouding worden gebruikt om knelpunten in het
netwerk te identificeren.
Ter referentie zijn hieronder de knelpunten geïdentificeerd met behulp van Google
maps historische verkeersinformatie op donderdag.
De A2 heeft anno 2014 op het traject 's-Hertogenbosch – Eindhoven 2x3 rijstroken;
in basisjaar 2010 was dit nog niet het geval).

Ochtendspits knelpunten (Google, 2014)

Avondspits knelpunten (Google, 2014)

Figuur 11: I/C plots ’s-Hertogenbosch (Bron: Google Maps, juli 2014)

Onderstaande figuren tonen de I/C-plots van de ochtend- en avondspits rond ‘sHertogenbosch voor het basisjaar. I/C gebaseerd op pae.
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Figuur 12: BBMB – ochtendspits ‘s-Hertogenbosch

Figuur 13: BBMB – avondspits ‘s-Hertogenbosch

Globaal kan worden geconcludeerd dat de filelocaties op dezelfde rijrichtingen zijn
gesitueerd als in de figuren afkomstig van Google Maps.
7.8

Reistijden
Het Handboek geeft toetsingscriteria voor reistijden (gebaseerd op VENOM). Het
criterium stelt dat 80% van de berekende reistijden moet vallen binnen een
bandbreedte van 25% van de gemeten reistijden . Er wordt echter niet voorgeschreven welke referentie gekozen moet worden.
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De berekende reistijden zijn in dit geval vergeleken met reistijden van Tripcast en
Google maps. Daaruit komen de volgende resultaten:
 Totaal aantal gemeten reistijden per dagdeel: 16
 Totaal aantal reistijden dat valt binnen de bandbreedte (ochtendspits): 9 (56%)
 Totaal aantal reistijden dat valt binnen de bandbreedte (avondspits) 8 (50%)
 Totaal aantal reistijden dat valt binnen de bandbreedte (restdag) 11 (69%)
Het percentage dat binnen de gesteld bandbreedte valt:
 Tripcast (OS, AS en restdag) 58%
 Google maps (restdag) 88%
Dat betekent dat het criterium alleen wordt behaald voor de vergelijking met Google
Maps.
Bij de interpretatie van deze resultaten moet in acht worden genomen dat de
modelreistijd een gemiddelde is per dagdeel (de gehele periode), terwijl de
gemeten (gemiddelde) reistijden in de OS en AS op basis van 2 tijdstippen worden
bepaald en in de restdag op basis van 4 tijdstippen. Daardoor kunnen verschillen in
de meetresultaten ontstaan. Daarnaast zijn de modelreistijden berekend met een
statisch model. Dergelijk model is niet geoptimaliseerd om reistijden en invloeden
van congestie daarop te berekenen (er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden
met terugslageffecten).Echter, ook valt op dat in de restdag de reistijden onderschat
worden. Dit staat los van het gebruik van een statisch toedelingsmodel. Een
verklaring kan gezocht worden in de free-flow snelheden en de vertraging bij
kruispunten.
Onderschatting van reistijden moet in acht worden genomen bij de interpretatie van
de modeluitkomsten ten aanzien van de verwachte modal-shift (verschuiving van en
naar de auto) als gevolg van projecten.
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8

Governance van de BBMA
Het Handboek Implementatieplan bevat een degelijke uitwerking van relevante
aspecten van de governance. Hieronder vallen taken en verantwoordelijkheden,
diverse protocollen, updatecycli en dataverzameling. Het plan is echter nog niet
geïmplementeerd en volledige operationeel. Nu dat de GGA modellen gereed
komen is dit echter wel van belang. Met name op onderdelen die kritiek zijn voor de
BBMA en die vragen om continue en substantiële bijdrage van de gemeenten in de
GGA. Bijvoorbeeld, verzorgen van updates van SEGs en het waarborgen van
telcijfers.
De navolgende paragrafen beschrijven de verschillende onderdelen van de
governance en de bevindingen naar aanleiding van de toets op de criteria zoals
beschreven in hoofdstuk 3.

8.1

Organisatie
De organisatie is nader uitgewerkt in het handboek Implementatieplan. Figuur 14
geeft een schematische weergave van de organisatiestructuur.

Figuur 14: Organisatiestructuur BBMA (Bron: Handboek Implementatieplan)

De belangrijkste elementen van de algemene organisatie en de taken en
verantwoordelijkheden:
 De organisatie van de BBMA omvat een Coördinator, Beheerder en Helpdesk.
Daaromheen bestaan GGA-tafels, een Kernteam BBMA, Projectmanager GGAmodel en gebruikers.
 Provincie Noord-Brabant vervult de rollen van Coordinator, Beheerder en de
Helpdesk van de BBMA. Als zodanig stuurt zij de ontwikkeling en beheer van de
BBMA aan. Zowel in operationele zin (aansturen van de helpdesk, organiseren
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van overleggen, opstellen van nieuwsbrieven) als tactische zin (plannen
voorbereiden en implementeren voor de verbetering van de BBMA). Via
uitbesteding volgens het principe ‘zoveel mogelijk markt, tenzij…’ worden taken
uitbesteed. Deze omvatten onder andere de ontwikkeling van de BBMAdatabase, het schatten van modelcoëfficiënten en maken van basismatrices.
 Via de GGA-tafels en Kernteam BBMA – bestaande uit medewerkers en
inhoudelijke experts van de betreffende gemeenten - worden overleg en
besluitvorming met de GGA’s en betrokken gemeenten georganiseerd. De
inhoudelijke expertise en input vanuit de regio’s en gemeenten wordt
georganiseerd in het kernteam BBMA. Daarin worden onder andere inhoudelijke
zaken/problemen afgestemd. Zij is verantwoordelijk voor de procedures,
protocollen en eisen van de BBMA. Via de medewerkers van de gemeenten in
de GGA-tafels wordt het bestuurlijk draagvlak bij gemeenten georganiseerd en
wordt periodiek (jaarlijks) het verkeersmodel en de uitgangspunten voor het
maken van de prognoses geaccordeerd.
 Projectmanager GGA-model draagt zorg voor de modelbouw en ontwikkeling.
Deze rol wordt uitgevoerd door de medewerker van de gemeente in de GGA
regio. Deze levert tevens input voor oplossingen voor praktische problemen.
 De gebruikers bestaan uit onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers. Via
Projectmanager GGA-model worden documentatie en uitgangspunten, wensen
en problemen uitgevraagd.
Het implementatiehandboek omvat een gedetailleerde beschrijving van de
verschillende taken en bij wie deze zijn belegd. Voor verschillende taken zijn ook
doelen omschreven, bijvoorbeeld “kwaliteitsborging”. Hetgeen ontbreekt is een
duidelijke beschrijving van de verantwoordelijkheden. Het blijkt niet onomstoten uit
het handboek hoe de verantwoordelijkheden (responsible),
eindverantwoordelijkheden (accountable) en beslissingsbevoegdheden zijn belegd. Dit is
relevant in gevallen van bijvoorbeeld fouten in de modellen, kwaliteit, dispuut, etc.
Wie kan er worden aangerekend/afgerekend wanneer besluiten worden genomen
op basis van verkeerde modeloutput veroorzaakt door een programmeerfout? En bij
een fout in de invoergegevens?
Uit interviews ontstaat het beeld dat het voor de provincie duidelijk is welke taken
en verantwoordelijkheden zij heeft. Daarbij is het nu zaak dat verschillende taken uit
de
beheerorganisatie
daadwerkelijk
worden
geïmplementeerd
en
geoperationaliseerd. Bijvoorbeeld het operationeel hebben van de helpdesk en
voorbereiden van volgende actualisatie en het doorvoeren van verbeteringen.
Voorts is op te merken dat verschillende rollen die de provincie heeft, zijn belegd bij
één persoon. Met oog op transparantie en risicomanagement (bij afwezigheid van
deze persoon) is het aan te bevelen de taken van de provincie (Coordinator,
Beheerder, Helpdesk) expliciet te beleggen bij meerdere personen.
Relevante actoren handelen (impliciet) naar hun taken en verantwoordelijkheden.
Als initiator en coördinator van de BBMA is dit dagelijkse praktijk. Zeker gezien het
feit dat verschillende GGA-modellen nog worden ontwikkeld. Tegelijkertijd vraagt
het gereedkomen van de GGA-modellen dat het geen op papier is gezet voor wat
betreft organisatie, taken en verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk en in zijn
totaliteit wordt geëffectueerd. Nu dat de BBMA zich gaat bewegen van
ontwikkelfase naar beheerfase is het van belang dat de beheerorganisatie wordt
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geïmplementeerd. Uit de interviews blijkt nog niet dat de beheerorganisatie volgens
handboek is opgezet en operationeel is.
Het GGA-model ‘s-Hertogenbosch is recentelijk opgeleverd. Tot op heden heeft de
organisatie zich gericht op het toepassen van de eerste twee handboeken
(database en verkeersmodel). Nu wordt het – net als voor de provincie – zaak om
de organisatie in te richten voor beheer en actualisatie. Relevant hiervoor is het
verder opzetten en ontwikkelen van telprogramma’s in de gemeenten om data in te
winnen voor komende actualisaties.
Het SRE heeft een bijzondere positie. Als zelfstandige entiteit (WGR+ regio) en
gezien het feit dat zij al een model had voordat de BBMA werd opgezet – is de
organisatie voor beheer, onderhoud en actualisatie van de modellen reeds
ingericht. De beheerorganisatie heeft als zodanig, naast de ontwikkeling, twee
actualisaties uitgevoerd. SRE geeft aan dat de beheerorganisatie van het model –
wanneer het SRE voor wat betreft status is overgegaan van WGR+ regio in GGA verder in lijn wordt gebracht met de BBMA.
8.2

Protocollen
Het implementatieplan beschrijft protocollen voor diverse processen (aanbesteding,
bouw, matrixschatting, actualisatie, gebruik modellen en resultaten). Een protocol
bestaat uit een set met beslisregels en de daarvoor verantwoordelijke partijen. Het
geeft een nadere uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden zoals
beschreven uitgewerkt in de organisatiestructuur. De volgende protocollen zijn
uitgewerkt.

Protocol 0 is een algemeen protocol dat als voorloper kan worden beschouwd van
protocollen 1,2 en 5. Deze protocollen zijn bedoeld voor de bouw en actualisatie
van de BBMA-database. Met name de coördinator zal deze protocollen hanteren.
Protocollen 3,4 en 6 zijn bedoeld voor de ontwikkelaars, toepassers en gebruikers
die voor een GGA gebied een verkeersmodel gaan bouwen, actualiseren,
toepassen of resultaten gaan gebruiken.
8.2.1

Aanbesteding
Protocol 0 leidt tot de aanbesteding van BBMA producten, bijvoorbeeld de bouw
van de BBMA-database en de BBMB. De Coördinator is verantwoordelijk voor het
proces. Het Kernteam wordt betrokken voor goedkeuring van de uitgangspunten,
planning, begroting, offerteaanvraag en de beoordeling van de ingediende offertes.
Het protocol heeft geleid tot de huidige database en BBMB. Er zijn geen
bijzonderheden geconstateerd.
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8.2.2

Bouw database
Protocol 1 beschrijft de stappen om te komen tot de database. De Coördinator is
verantwoordelijk voor het proces. De gebruikers (gemeenten) hebben een rol bij het
verzamelen van de gegevens. De Beheerder is verantwoordelijk voor de
kwaliteitscontrole en de communicatie over het eindresultaat (bouw van de en
actualisatie van de database). De database wordt gebouwd door een Marktpartij.
Het Kernteam besluit over de afstemming van de gebiedsindeling, en het
eindresultaat. Het protocol heeft geleid tot de huidige BBMA database. Voor dit
protocol zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

8.2.3

Bouw basismatrices en coefficienten
Protocol 2 beschrijft het schatten van de basismatrix en de modelcoëfficiënten. De
Marktpartij zorgt – onder de verantwoordelijkheid van de Coördinator - voor de
selectie en verzameling van de data om de modelcoëfficiënten en de basismatrices
te schatten. Vervolgens bepalen de Coördinator en het Kernteam het
aggregatieniveau waarop de basismatrices worden gebouwd. Opvallend is dat de
Marktpartij hierin niet betrokken wordt. Dergelijke partij kan al in dit stadium
namelijk adviezen geven over consequenties van bepaalde keuzes. Advies in dit
stadium kan bijdragen aan effectiviteit van de realisatie.
De Marktpartij voert vervolgens de kalibratie op de basismatrices uit. Dat gebeurt
volgens het handboek BBMA-database. In de praktijk blijkt dat het handboek hier
weinig ruimte biedt om af te wijken op het handboek. Het resultaat wordt vervolgens
geaccordeerd door de Coördinator en het Kernteam. Uiteindelijk draagt de
Beheerder zorg voor het opnemen van de matrices en coëfficiënten in de database.

8.2.4

Bouw verkeersmodel
Protocol 3 beschrijft hoe de GGA modellen gebouwd worden. Na het initiatief tot de
bouw van het model door de Projectmanager GGA model (regio) en intakegesprek
met de Beheerder (Provincie), wordt de benodigde data door de Beheerder
geleverd en wordt gestart met de bouw van het model (uitbesteed aan een
marktpartij). De Projectmanager GGA is verantwoordelijk voor de opdrachtverlening
en dat de activiteiten voor de modelbouw worden uitgevoerd volgens het handboek
verkeersmodel – hetzelfde geldt voor actualisaties. De Projectmanager GGA voert
de controle uit op de kwaliteit en accepteert het resultaat. Deze worden
teruggekoppeld naar de Beheerder. Eventuele correcties op de database worden
gecommuniceerd en verwerkt.
Het protocol doet vermoeden dat de Projectmanager GGA individueel de kwaliteit
beoordeelt. In de praktijk worden ook gemeenten betrokken om resultaten van de
modelbouw te controleren. Gezien het feit dat medewerkers in deze rol niet
dagelijks belast zijn met ontwikkeling van verkeersmodellen bestaat er een risico
dat het lastig is om de kwaliteit van het geleverde kritisch te beoordelen. De
kwaliteitscontrole zou kunnen worden verbeterd door een expliciete oplevertoets of
een second opinion door een externe partij toe te voegen aan het protocol.

8.2.5

Uitvoeren van een variant
Protocol 4 beschrijft de wijze waarop GGA gebieden variant analyses moeten
uitvoeren, oftewel hoe de modellen gebruikt moeten worden. Toepassingen worden
uitbesteed aan de markt. Hiervoor is de Projectmanager GGA verantwoordelijk. De
uitlevering van de relevante data uit de database en het model wordt georganiseerd
met de Beheerder. De variantanalyse dient te worden uitgevoerd volgens het
handboek Verkeersmodel. De Projectmanager GGA model is hiervoor
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verantwoordelijk. Zij is tevens verantwoordelijk voor de kwaliteit van de analyse en
rapportage. Dit protocol is nog niet uitgebreid in de praktijk beproefd. Met oog op
versiebeheer is het noodzakelijk dat de levering van data altijd via de beheerder
geschiedt.
Hetgeen ontbreekt in dit protocol is een processtap waarin eventuele afwijkingen
ten aanzien van de geldende uitgangspunten worden vastgelegd en vastgesteld.
8.2.6

Actualisatie
De BBMA systematiek schrijft een aantal cycli voor om nieuwe basismatrices te
maken, modellen te actualiseren en kleine wijzigingen door te voeren. Protocol 5
beschrijft het proces om het basisjaar en toekomstjaar data te actualiseren. De
Coördinator en het Kernteam inventariseren welke Gebruikers (gemeenten) de
dataverzameling voor de verschillende gebieden gaan uitvoeren. Alle gegevens die
nodig zijn voor het actualiseren van de BBMA-database worden vervolgens
verzameld door de Gebruikers (gemeenten) en de coördinator. Dit betreft gegevens
over SEG’s, netwerken, zonale data, beleidsinstellingen etc. Voor de structuur van
de database wordt verwezen naar het handboek Database. De nieuwe gegevens
worden gecontroleerd op de kwaliteit door de Beheerder. De Coordinator en het
Kernteam accorderen uiteindelijk het eindresultaat van de actualisatie van het
basisjaar en de toekomstjaar data.
Data verzamelen is arbeidsintensief en er moet rekening gehouden met
doorlooptijden. Zeker met het oog op de verschillende cycli. Het gevaar bestaat dat
de combinatie van het protocol – waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
dataverzameling – met de verschillende cycli leidt tot een hoge werklast voor
gemeenten (met vaak kleine afdelingen verkeer en vervoer). Het gevolg hiervan is
dat niet of te laat opvolging kan worden gegeven aan de cycli voor actualisaties.
Hoewel het implementatieplan aanbevelingen doet voor wat betreft timing van de
actualisaties in relatie tot NRM, wordt niet benoemd hoe keuzes tot stand moeten
komen ten aanzien van gebruiken, bewerken of afwijzen van gegevens uit het NRM
die van belang zijn voor de BBMA (bijvoorbeeld aansluiting buitengebieden,
toepassen diverse kentallen, etc).

8.2.7

Gebruik modelresultaten
Protocol 6 beschrijft hoe het model in de praktijk moet worden toegepast. Het
beschrijft de samenwerking tussen de Gebruiker en de Projectmanager GGA. Het
betreft een wisselwerking waarbij de Gebruiker aangeeft welke informatie hij nodig
heeft en de Projectmanager GGA deze uiteindelijk levert na toepassing van het
model. De projectmanager krijgt uiteindelijk terugkoppeling van correcties,
verfijningen en resultaten om opgenomen te worden in de BBMA-database. De
Beheerder registreert de wijzigingen en controleert op volledigheid. Er zijn geen
bijzonderheden geconstateerd voor dit protocol.
Wanneer het voor specifieke studies noodzakelijk is aanpassingen te doen op de
jaarlijks vastgestelde uitgangspunten, is het van belang om dit op adequate wijze te
organiseren en de aanpassingen vast te stellen. De huidige werkwijze en
protocollen voorzien hier niet in. Deze aanpassing kan worden doorgevoerd in het
gebruikersprotocol. Voorbeelden die kunnen worden gebruikt zijn het VENOM
handboek en de werkwijze die wordt gehanteerd bij het toepassen van het NRM.
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Bij het uitvoeren van modelstudies en opleveren van modelresultaten is
kwaliteitscontrole essentieel. Er is wel een toetsingskader opgesteld, maar dit is niet
geborgd in het protocol. In het huidige gebruikersprotocol is geen expliciete
kwaliteitscontrole en procedure voor de acceptatie van de resultaten opgenomen.
Dit is wel wenselijk.
8.3

Inzet modellen
De afspraken over de inzet van modellen zijn gebaseerd op rapport ‘Kwaliteitsplan
Verkeersgegevens’ van Rijkswaterstaat (2012) en betreffen:
 Voor lokale projecten met weinig of geen effect op het hoofdwegennet worden de
GGA-modellen gebruikt.
 Voor projecten met capaciteitsuitbreiding op het hoofdwegennet wordt het NRM
ingezet.
 Voor projecten op het onderliggende wegennet met relatief beperkte effecten op
het hoofdwegennet wordt het GGA-model ingezet. Uitspraken over het
hoofdwegennet worden gedaan op basis van de referentiesituatie uit het NRM
Zuid, gecombineerd met het project effect uit het betreffende GGA-model.
 Voor projecten op het hoofdwegennet met een relatief beperkt effect op het
onderliggende wegennet wordt gebruik gemaakt van het NRM Zuid. Uitspraken
over het onderliggende wegennet worden gebaseerd op de resultaten van het
NRM Zuid
 Voor projecten waarbij grote effecten op zowel hoofdwegennet als onderliggende
wegennet worden verwacht, worden meerdere modellen parallel gebruikt om de
effecten van een project in beeld te brengen. Om het aantal modelberekeningen
te beperken ligt het voor de hand om alleen de voorkeursvariant ode meest
waarschijnlijk variant m et beide instrumenten door te rekenen. Uitspraken over
het hoofdwegennet worden gedaan met NRM Zuid. Voor het onderliggende
wegennet wordt het GGA-model gebruikt. Op het grensvlak van beide modellen
kan worden gekozen voor een ‘worst case’ benadering

8.4

Updatefrequentie en versiebeheer
Voor de uitvoering van actualisatie van het basisjaar en de data voor het
toekomstjaar staat een protocol beschreven in het Implementatiehandboek
(protocol 5). Dit protocol beschrijft de processtappen, wie verantwoordelijk is en
welke activiteiten uitgevoerd dienen te worden. De toelichting hiervan staat
beschreven in paragraaf Protocollen. De volgende cycli staan beschreven in het
implementatiehandboek:
 Eens per ongeveer 4 jaar: Bouw van nieuwe basismatrices en opname van het
resultaat in de BBMA-database. Het verdient aanbeveling hier de cyclus van
Rijkswaterstaat te volgen in verband met consistentie van invoer van het NRM
(hoewel er ook een risico van afhankelijkheid ontstaat).
 Eens per ongeveer 2 jaar: Actualisatie RO via de sociaal-economische gegevens
voor het basisjaar en toekomstjaar.
 Eens per jaar: Actualisatie uitgangspuntendocument door het Kernteam BBMA.
Dit omvat ook het bijstellen van plannen die in de prognose netwerken zijn
opgenomen.
 Eens per jaar: Kleine aanpassingen aan invoer basis- en toekomstjaar: sociaaleconomische gegevens, netwerken, tellingen, parkeerdata, flankerende
beleidsmaatregelen als gevolg van fouten. Het resultaat wordt geleverd aan de
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beheerder. LET OP: Belangrijke fouten moeten direct worden verwerkt en
gecommuniceerd aan de deelnemers.
De koppelingen met het NRM en de uitgangspunten voor het eigen trendscenario
zijn belangrijke aandachtspunten bij de bouw van nieuwe matrices en de
verschillende actualisaties zoals die hierboven staan beschreven.
De BBMA heeft op verschillende aspecten koppelingen met het NRM. Voorbeelden
zijn het doorgaande verkeer en de modellering van de ‘randen’ van het model.
Gezien het feit dat NRM continu wordt ontwikkeld is het van belang de koppelingen
up to date te houden. Specifiek aandachtspunt bij actualisaties van de BBMA is de
scenariokeuzes (van zowel NRM als BBMA) en implicaties daarvan te beoordelen.
In het huidige trendscenario zijn trends en ontwikkelingen op gebied van
technologie, het nieuwe werken, etc niet expliciet meegenomen. Feit is dat
ontwikkelingen op deze gebieden zich snel opvolgen en er steeds meer kennis
beschikbaar komt over potentiele effecten. Het is van belang om hiermee rekening
te houden in de cycli van het bouwen van nieuwe basismatrices en actualisaties.
Dat kan bijvoorbeeld door in het protocol voor de actualisaties een beoordeling van
trends en ontwikkelingen op te nemen. Op basis hiervan kan worden besloten of
worden of nader onderzoek van de trend en aanpassing van de uitgangspunten en
gegevens nodig is.
Zoals beschreven onder de laatste bullit, worden eens per jaar kleine aanpassingen
gedaan en moeten belangrijke fouten direct worden verwerkt. Via het protocol voor
gebruik (protocol 6, zie paragraaf Protocollen) is de terugkoppeling van correcties
en verfijningen in principe geborgd. Voorondersteld wordt dat de Beheerder
wijzigingen en correcties doorvoert. Dat zou dan moeten vallen binnen het mandaat
van de Beheerder en geborgd zou moeten zijn dat de wijzigingen worden gedragen
door alle GGA regio’s. Dat is echter niet expliciet beschreven. Per
verbetering
moeten alle GGA regios daarachter staan
De Beheerder zorgt er vervolgens voor de wijzigingen worden gelogd en de
relevant documentatie wordt aangepast en gecommuniceerd naar de gebruikers.
Daarbij geldt dat iedere nieuwe versie de vorige vervangt.
Binnen een systematiek als de BBMA, waarbij verschillende modellen
gebruikmaken van een gemeenschappelijke basisset aan gegevens en informatie,
is versiebeheer essentieel. Het ligt voor de hand om het versiebeheer te
centraliseren. Voor de BBMA is dat belegd bij de Beheerder. Die rol wordt vervuld
door de Provincie. Deze keuze en invulling liggen voor de hand. De werkwijze voor
gebruik van de modellen en het doorvoeren van aanpassingen staan beschreven.
Het is zaak om deze ook in de praktijk te brengen. Dat vraagt om discipline van
zowel de Beheerder en Gebruikers om ook te handelen naar de protocollen. Alleen
dan kan worden geborgd dat correcties juist worden doorgevoerd en gebruikers
altijd over de laatste en juiste versie van de gegevens, modellen en documentatie
beschikken.
.
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9

Regionale uitwerking SRE
Het SRE-model is ontwikkeld volgens state of the art model techniek. Het is echter
niet geheel opgezet volgens de BBMA-systematiek, omdat het SRE-model al
bestond voordat de BBMA systematiek werd opgezet. Afwijkingen zijn er voor wat
betreft het toegepaste scenario dagdeelmodellering en de wijze van
congestiemodellering. Op termijn (over circa 3-4 jaar bij de volgende actualisatie)
wordt het SRE aangepast aan de systematiek.
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven ten aanzien van de toets op
consistentie met de BBMA ten aanzien van scenario’s beleidsinstellingen en
modelinvoer (10.1), de doorvoer (10.2) en de uitvoer en kalibratieresultaten (10.3).
Tevens worden inhoudelijke aandachtspunten van het model benoemd.

9.1

Scenario’s beleidsinstellingen en modelinvoer
De beleidsinstellingen (inkomensontwikkeling, stijging brandstofprijzen etc.) zijn één
op één overgenomen uit het NRM Zuid. Deze zijn gebaseerd op het GE-scenario.
De groei in inwoneraantallen is binnen het studiegebied (SRE-gebied - 21
gemeenten) net als in de BBMA gebaseerd op de provinciale prognose sprake ROprognoses (idem trendscenario BBMA). Voor het invloedsgebied (deel NoordBrabant, deel Limburg en deel België) heeft een schaling plaatsgevonden van de
GGA-cijfers aar de gemeentetotalen van de provinciale prognoses voor 2020 en
2030. Voor de zones in het invloedsgebied buiten Noord-Brabant, is geschaald
naar cijfers van ABF voor 2020 en 2030. Hetzelfde is gebeurd voor het aantal
huishoudens per gemeente. De inwoneraantallen in het buitengebied (rest van
Nederland en deel buitenland) zijn 1-op-1 overgenomen uit de NRM’s van 2020 en
2030 (beide GE-scenario).
Voor arbeidsplaatsen is in tegenstelling tot de BBMA overal (in het studiegebied,
invloedsgebied en buitengebied) als basis het GE-scenario gehanteerd omdat dit
het meest plausibel bleek en er geen NRM TM-scenario voorhanden was. Dit GEscenario ligt vermoedelijk 10% hoger dan het TM-scenario. Gemeenten is de ruimte
gegeven om gemotiveerd af te wijken van het totaal. . Deze keuze is gemaakt
omdat SRE al gebouwd werd voordat de BBMA-handboeken en BBMB-data er
lagen. Deze arbeidsplaatsen uit het SRE-gebied zijn in de BBMA overgenomen.
De groei in ritproductiefactoren uit het SRE is niet overgenomen. Voor vracht waren
deze 1.4 (40%) en 1.7 (40%) voor resp. 2020 en 2030. In de BBMB wordt echter
met ritproductiefactor van resp. 1.25 en 1.36 gewerkt (passend bij het scenario dat
wordt aangehouden in de BBMB).
De overschatting in het aantal arbeidsplaatsen (GE ipv RC) kan leiden tot
overschatting van de omvang van het verkeer dat wordt berekend door het model.
De omvang van deze overschatting is speculatief. Goudappel Coffeng verwacht dat
dit voor vracht ongeveer +30% zal zijn en voor de auto ongeveer +15 tot +20%. Dit
kan uiteraard van invloed zijn op de besluitvorming rondom verschillende projecten.
Bij de volgende actualisatie gaat SRE over op de aanpak zoals voorgeschreven in
de BBMA.
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Segmentatie
Segmentatie conform handboek Brabantbrede aanpak
Netwerk
Studiegebied met circa 3250 modelzones, invloedsgebied circa 1000 zones en
daarbuiten één op één aansluiten bij NRM Zuid, circa 2840 zones.
Voor de meeste wegvakken is een fietssnelheid van 10 km/h gehanteerd. Dit is
afwijkend van het handboek.
Koppeling NRM
Het SRE3.0 is ingebed in het NRM Zuid 2011. Inmiddels is ook het NRM2012
beschikbaar; deze versie was echter niet tijdig beschikbaar om als input te dienen
voor het SRE3.0. De netwerken, gebiedsindeling en sociaal-economische
gegevens buiten het studiegebied zijn in eerste instantie één op één overgenomen
uit het NRM Zuid. In het invloedsgebied zijn hier vervolgens nog verfijningen in
aangebracht. De sociaal-economische gegevens binnen het SRE-gebied zijn
verzameld conform de definities die ook voor het NRM Zuid gelden.
Het SRE-model neemt het doorgaande verkeer (personenauto en vracht) over uit
het NRM (2011). Ook is er afstemming met de sociaal-economische gegevens en
de netwerken.
9.2

Doorvoer
Productie attractie
Conform handboek Brabantbrede aanpak.
Distributie
De matrixschatting is uitgevoerd per dagdeel waarbij congestie een rol speelt in de
vervoerswijze en bestemmingskeuze in de spitsperioden. Dit principe wordt ook
toegepast binnen het NRM. Niet studiegebied en invloedsgebied gerelateerd
verkeer is rechtstreeks overgenomen uit het NRM Zuid.
Afwijking SRE in de schatting per dagdeel in plaats van per etmaal. De vraag is of
er voldoende data beschikbaar is om distributie en vervoerwijzekeuze op dit detail
niveau te doen. Hier schuilt het gevaar van schijnnauwkeurigheid.
Vertrektijdstipkeuze
In het SRE worden de dagdelen afzonderlijk gemodelleerd. De matrixschatting is
per dagdeel uitgevoerd waardoor niet gewerkt wordt met vaste spitsfracties per
motief.
Toedeling
SRE sluit niet aan op BBMA, dit vanwege eerdere bouw van het model (handboek
nog niet beschikbaar). BBMA hanteert een congestiegevoelige toedeling voor de
restdag, daar waar SRE een alles-of-niets (AON) toedeling hanteert.
Congestiegevoelig is in principe ‘beter’ maar kost meer rekentijd. De verschillen in
uitkomsten hoeven niet groot te zijn. BBMA kiest voor deze toedeling omdat er
buiten de spits toch congestie optreedt.
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SRE sluit niet aan op BBMA voor wat betreft vrachtverkeer. Bij BBMA gebeurt de
toedeling simultaan met autoverkeer. Bij SRE gebeurt dit separaat (AON). Dat kan
kleine verschillen in de uitkomsten opleveren.
Alvorens het personenautoverkeer toe te delen, wordt eerst het vrachtverkeer
(alles-of-niets) toegedeeld. Op basis van deze intensiteiten en een pae-factor (1,5
voor middelzwaar en 2,5 voor zwaar vrachtverkeer) worden de restcapaciteiten
voor het personenautoverkeer bepaald voor wegvakken en kruispunten.
Autoverkeer in de restdagperiode wordt in tegenstelling tot BBMA alles-of-niets
toegedeeld.
Groei kalibratiemodel
In de technische documentatie van het SRE-model is geen/of in zeer beperkte mate
informatie opgenomen over de toegepaste methode. Waarschijnlijk is hier ook een
pivot-point methode toegepast op basis van NRM-zuid.
Kalibratie op telresultaten
Onderstaande tabel geeft de T-toets van telgegevens voor auto voor het SREmodel:
Tabel 12: T-waarden auto (Bron: Goudappel Coffeng (2012) SRE technische rapportage)
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Tabel 13: T-waarden voor het OV model

Kostenfunctie
Conform handboek Brabantbrede aanpak.
BPR
Bij SRE zijn de parameters gefinetuned (niet duidelijk of hier sprake is van
kalibratie). Aanpassingen die SRE heeft doorgevoerd zijn oké.
Conform handboek Brabantbrede aanpak. Bij controle van de gevoeligheid van de
mogelijke routes is gebleken dat bij de vertragingscurves die gehanteerd werden,
weinig verschillende routes werden gekozen wat leidde tot IC-waarden boven de
1,0. Dit heeft geleid tot een aanpassing van de Beta in de vertragingscurve
waardoor deze bij een hogere verhouding intensiteit/capaciteit een hogere
vertraging krijgt en eerder zoekt naar een andere potentiële route.
9.3

Uitvoer en kalibratieresultaten
Voor personenauto’s is er in 3 fases gekalibreerd. Dit gebeurde per
voertuigcategorie, dagdeel en type telling. De methode staat niet beschreven, wel
wordt opgemerkt dat bij de kalibratie geringe aanpassingen op de randen worden
toegestaan om beter aan te sluiten bij de tellingen.
De gerapporteerde T-toetsen laten zien dat er een goede overeenstemming is
tussen de gemeten en toegedeelde intensiteiten. Een handmatige check in het
verkeersmodel laat procentuele afwijkingen zien van minder dan 5% op het
merendeel van de tellocaties.
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De hier getoonde I/C plots zijn gebaseerd op motorvoertuigen ipv uitgedrukt in pae
(deze waren niet voorhanden). Hierdoor wordt de ernst onderschat, maar kunnen
de ernstige filelocaties nog met elkaar worden vergeleken.

Figuur 15: ochtendspits SRE-model

Figuur 16: Avondspits SRE-model
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Regionale uitwerking ‘s-Hertogenbosch
Het model van GGA ‘s-Hertogenbosch is het eerste model dat via de BBMA
systematiek is ontwikkeld. Het onderzoek naar de uitwerking van het model voor de
GGA regio ‘s-Hertogenbosch heeft zich gericht op de consistentie met de BBMA en
argumentatie voor afwijkingen. De voorgeschreven richtlijnen zijn grotendeels
opgevolgd. Tevens is steekproefsgewijs gecontroleerd op de kwaliteit van de
model- en kalibratieresultaten.
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven ten aanzien van de scenario’s
beleidsinstellingen en modelinvoer (10.1), de doorvoer (10.2) en de uitvoer en
kalibratieresultaten (10.3). Tevens worden inhoudelijke aandachtspunten van het
model benoemd.

10.1

Scenario’s, beleidsinstellingen en modelinvoer
Er is een kleine afwijking van de BBMA-systematiek geconstateerd ten aanzien van
19
de invoergegevens. Het verschil in invoergegevens (SEG’s) per gemeente tussen
BBMA en het nieuwe GGA-model is verwaarloosbaar klein voor aantal inwoners,
arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen. Dit geldt voor zowel basisjaar 2010 als 2020
en 2030.

10.2

Doorvoer
De volgende aspecten wijken af van de BBMA-systematiek
 Aangepaste P+R-module toegepast. Deze module verplaatst ritten met een
herkomst- of bestemming in centrum naar de betreffende P+R-locaties in ’sHertogenbosch. Deze bewerking is niet in de BBMA systematiek opgenomen en
is op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch wel in het regionale
verkeersmodel toegepast. Het betreft drie P+R-locaties. Het is een passende
keuze om een aangepaste P+R module toe te passen, omdat de situatie met 3
P+R locaties (tezamen goed voor 40% van de parkeercapaciteit van het
centrum) uniek is en het handboek modelbouw hierin niet voorziet van richtlijnen.
 Het handboek schrijft een MultiUserclass toedeling voor. Gelet op lange
rekentijden – veroorzaakt door het verfijnen van het aantal zones tot 5.979 - en
beperkte analysemogelijkheden is voor het regionale verkeersmodel ’sHertogenbosch gekozen om gebruik te maken van de doorontwikkelde Volume
Averaging (VA) -toedeling als eindtoedeling. In de matrixschatting wordt nog wel
gebruik gemaakt van de MulticUserclass toedeling. De methode voor de
eindtoedeling (Volume Averaging in plaats van Multi User Class) wijkt af van de
BBMA. Ons inziens is dit een verantwoorde toedelingstechniek, met als voordeel
aanvullende analysemogelijkheden (selected–link).
 Publiekstrekkers. De publiekstrekkers Brabanthallen (‘s-Hertogenbosch), Jeroen
Bosch ziekenhuis (‘s-Hertogenbosch) en Bernhoven ziekenhuis (Oss) zijn extern
gemodelleerd. Daarmee wordt een realistischer beeld verkregen.

19

Bron: analyse_en_resultaten_deel_1.zip\Analyse_en_Resultaten_deel_1\001_SEGS\ZKM
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10.3

Uitvoer en kalibratieresultaten
Hieronder volgen de uitkomsten van een controle op een steekproef van de
uitkomsten van het model.
Er zijn geen significante afwijkingen ten opzichte van de BBMA/BBMB ten aanzien
van de SEG’s, ritproductie, symmetrie, T-waarden voor het wegverkeer, I/C
verhouding in het basisjaar. Bij het OV zijn de relatieve afwijkingen van de tellingen
groter maar nog altijd binnen acceptabele grenzen
 Ophogen van de korte ritten. De ophoogfactoren zijn enerzijds gebaseerd op
een vergelijking met het OVIN en anderzijds op basis van de aangeleverde
tellingen. Het totale aantal ritten voor het studiegebied is opgehoogd met 26%.
De ophoging is hoofdzakelijk uitgevoerd in de afstanden tot 5 km. Er is terecht
gekozen voor ophoging van het aantal ritten vanwege de genoemde argumenten
(onderschatting van deze stedelijke ritten in NRM vanwege de focus van het
NRM op het hoofdwegennet). Door de ophoging wordt een realistischer
verkeersbeeld gegeven van het stedelijke netwerk.
 Ritproductie. Het verschil tussen BBMA en GGA is verwaarloosbaar voor het
aantal vertrekken en het aantal aankomsten. Ter illustratie is de groei van het
aantal vertrekken per gemeente hieronder.

Figuur 17: Aantal vertrekken: groei 2020 en 2030 (Bron:
analyse_en_resultaten_deel_1.zip)
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 Modal Split. De modal split van het BBMA voor 2010 is in Figuur 18 per motief
weergegeven. De gerapporteerde verschillen met het GGA model zijn beperkt.

Figuur 18: Modal split BBMA 2010 ’s-Hertogenbosch (Bron:
analyse_en_resultaten_deel_1.zip)
Tabel 14: Modal split vergelijking 2010 BBMB en Model ’s-Hertogenbosch (Bron: Goudappel
Coffeng (2014). Technische rapportage Model Den Bosch)

 Ritlengte. De gemiddelde ritlengte van autoritten voor BBMA 2010, 2020 en
2030 heeft een stijgende trend. Dezelfde trend is te herkennen voor het regionale
‘s-Hertogenbosch model, echter de gemiddelde ritlengte van de BBMA ligt een
paar kilometer hoger. De BBMA waardes liggen rond de waarde uit OViN. Het
lagere gemiddelde van het regionale model is het gevolg van de ophoging korte
ritten in het regionale model. Dit verschil is acceptabel gezien de focus van het
doeleinde van de regionale modellen.
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Figuur 19 gemiddelde ritlengte – modelbasis (Bron: analyse_en_resultaten_deel_1.zip)

 Symmetrie. Onderstaande figuur toont de geconstateerde symmetrie
(percentage afwijkingen vertrekken ten opzichte van aankomsten) op
randniveau. Bij het zwaartekrachtmodel (ZKM) is de symmetrie beter dan in de
modelbasis.

Figuur 20: Symmetrie (Bron: analyse_en_resultaten_deel_1.zip)
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 T-waarden tellingen. De T-waarden van de autotellingen laten een goed beeld
zien. De telpunt gegevens laten overwegend een T<3,5 zien, wat betekent dat er
geen
relevante
afwijkingen
zijn
tussen
model
en
meetwaarde.
Bij het OV zijn de relatieve afwijkingen van de tellingen groter maar nog altijd
binnen
acceptabele
grenzen
Tabel 15: T-Waarden tellingen (Bron: Goudappel Coffeng (2014). Technische rapportage Model
Den Bosch)

Zie onderstaande tabel voor de T-toets op etmaalbasis voor OV.

Tabel 16: T-waarden OV

T-waarde:
Aantal:
T<3,5 : geen relevante
afwijking
3,5<T<4,5 : grensgebied
T>4,5 : relevante afwijking

OV_Etmaal
703
669
25
9

0
95%
4%
1%
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 I/C-plots. I/C plots zijn opgeleverd voor het nieuwe GGA model en komen
redelijk overeen met de Google Maps plaatjes. Zie ook figuur 19.

Figuur 21: IC-avondspits 2010
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Bijlagen B: studiemateriaal en interviewvragen
Bijlagen B bestaat uit hoofdstukken 11 t/m 14. Deze hoofdstukken geven een
overzicht van de samenstelling van de onderzoekscommissie, een overzicht van
het studiemateriaal, een lijst van geïnterviewde personen en de vragenlijst die is
gebruikt voor de interviews/
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Onderzoekscommissie
Samenstelling
Nico Schoof (onafhankelijk voorzitter)
Paulien Feimann, Provincie Noord-Brabant (secretaris)
Hans Hilbers, Planbureau voor de Leefomgeving
Frank Hofman, Rijkswaterstaat-WVL
Henk Meurs, commissie MER
Lori Tavasszy, TU Delft
Suzanne Kieft, Stadsregio Amsterdam
Bijeenkomsten
Vergadering 27 juni
Vergadering 10 september
Vergadering 2 oktober
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Studiemateriaal
Documenten
Goudappel Coffeng (2014) BBMB versie 7_1.pdf
Goudappel Coffeng (2014) Bouw Brabantbrede database Database - CONCEPT
Goudappel Coffeng (2014) Bouw Brabantbreed verkeersmodel, Analyse document
Goudappel Coffeng (2014) Regionaal verkeersmodel GGA 's-Hertogenbosch
Goudappel Coffeng (2013) BrabantBrede ModelAanpak – Database
Goudappel Coffeng (2013) BrabantBrede ModelAanpak – Modelbasis
Goudappel Coffeng (2012) Actualisering SRE verkeersmodel – Technische
documentatie
NEA/Significance (2013) Brabantbrede Modelaanpak - Deel 1: Handboek BBMAdatabase – CONCEPT
NEA/Significance (2013) BrabantBrede ModelAanpak - Deel 2: Handboek
Verkeersmodel - CONCEPT
NEA/Significance (2012) Brabantbrede Modelaanpak - Deel 3: Implementatieplan

Overige bestanden
BBMA-Database: database.zip (uitgeleverd aan TNO op 6 mei 2014)
BBMB (model basis): OT6022_NBA271_3_3_3_0314.zip (uitgeleverd aan TNO op
6 mei 2014)
Model ‘s-Hertogenbosch: OT6024_1_1_6_Den_Bosch.zip (uitgeleverd aan TNO
op 30 juli 2014
Model SRE Versie 3.0 (uitgeleverd op 5 juni 2014)
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Geïnterviewde personen
Interviewverslagen
 Interview met Rogier Koopal van Goudappel Coffeng dd 15 juli 2014, Delft.
 Interview met Jan Kiel van Panteia dd 29 juli 2014, Delft.
 Interview met Koen van Waes van gemeente ‘s-Hertogenbosch dd 26 augustus
2014,’s-Hertogenbosch.
 Interview met Arwina de Boer en Pieter Goossens van SRE dd 26 augustus
2014, Eindhoven
 Interview met Martijn Heynickx van Provincien Noord-Brabant dd 18 juni 2014, ‘sHertogenbosch
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Vragenlijst interviews
1. Invoer
Scenario’s
De BBMA maakt gebruik van één trendscenario die het dichtst tegen het TMscenario aanligt. Voor inwoners was hierover geen discussie (gebaseerd
op
provinciale bevolkingsprognose), voor arbeidsplaatsen was er wel discussie.
 Hoe verhoudt het trendscenario zich tot het meest recente inzichten uit het
GE en RC scenario in het NRM-zuid? (er is inmiddels een recentere versie
beschikbaar van de scenario’s in het NRM Zuid dan die gebruikt zijn bij de
bouw van de BBMA – opnieuw ruimtelijk verdeeld)
 In hoeverre is rekening gehouden met de trend die in de notitie Actualisatie
Sociaal Economische Invoergegevens Verkeers- en vervoermodellen (PBL)
geschetst wordt?
 In SRE is gebruik gemaakt van het GE-scenario voor arbeidsplaatsen. Wat
is de argumentatie hiervoor en wat zijn de implicaties hier van?
 Hoe gaan andere provincies hiermee om? (Wanneer wordt een scenario
gevolgd, en welke dan en wanneer de trend? Is dat een logische keuze?)
 Voor het invloeds- en buitengebied wordt gebruik gemaakt van het NRMbasisbestand. Welk scenario?
 Is in overleg met de statenleden besloten dat gebruik gemaakt wordt van
een trendscenario in plaats van meerdere scenario’s?
Segmentatie
 Toelichting segmentatie (bevolkingsklassen, vervoerwijzen, motieven, …).
BBMA toepassingsgebied is meer lokaal (gemeentelijk) karakter dan NRM.
Is in de modal split de vervoerwijze ‘lopen’ bewust weggelaten?
Netwerken
 Hoe is met vrachtverkeer omgegaan? (in het bijzonder distributiecentra –
voorbeeld Veghel)
Tellingen
 Welke data is gebruikt voor het OV? (NS, bus OV chip, correctie
kaartverkoop)
Zonering
 Is alle data op PC6-niveau beschikbaar?
2. Doorvoer
 Op welke wijze worden OV en fiets gemodelleerd? Hoe wordt omgegaan
met cultuurverschillen in steden ten aanzien van fietsgebruik?
 Wat zijn de consequenties van het feit dat er in de BBMA geen
dagdeelmodellering zit? (vaste dagdeelfactoren 2010 – mogelijke
overschatting van ‘problemen’ omdat uitwijken naar de dalperiode niet
mogelijk is)
 Hoe wordt omgegaan met publiekstrekkers (ziekenhuizen, pretparken, etc)
 Hoe wordt de auto- en vrachttoedeling uitgevoerd?
 Wat zijn de consequenties van het feit dat niet gedesaggregeerd is
gemodelleerd? (oa irt vergrijzingsvraagstukken)

75 / 76

TNO-rapport R11318 I Audit BrabantBrede ModelAanpak (BBMA)








De ruimtelijke vulling is exogeen. Wat is de consequentie van het ontbreken
van den landuse- of ruimtelijk evenwichtsmodel?
Statische congestiegevoelige toedeling met 3 iteraties wordt toegepast.
Waarom zo weinig iteraties (rekentijd?). Dit impliceert max 3
routealternatieven per hb, is dat niet (te) weinig?
Afstemmen tellingen en toedeling: hoe is de hb-matrix aangepast om deze
match te verbeteren? Hoe is omgegaan met congestieve tellingen
(wensvraag is dan hoger).
Wat is de rekentijd?

3. Uitvoer en Kalibratie
 Hoe bruikbaar en transparant is de uitvoer? Welke uitvoer wordt standaard
gepresenteerd? Wat zijn de criteria of iets een knelpunt is?
 Hoe is met korte ritten omgegaan?
 Welke mate van flexibiliteit is gehanteerd bij de kalibratie?
 Modelgevoeligheid: welke gevoeligheidsanalyses en modelstudies zijn al
uitgevoerd die inzicht geven in de modelgevoeligheid?
 Wat zijn de gebruikte elasticiteiten?
 Is er een verschilplot intensiteiten 2010 (en 2020, 2030) op de hoofdwegen
tussen NRM en BBMA beschikbaar? Wat zijn de verschillen, mogen die er
zijn wat jullie betreft?
o Hier willen we graag inzicht in de resultaten van de
uitgevoerde toetsing(en) en hoe de resultaten daarvan zijn
verwerkt.
4. Governance
 Wie is verantwoordelijk voor de BBMA?
 Wanneer wordt BBMB ingezet en wanneer wordt één van de regionale
modellen ingezet?
 Hoe worden verbeteringen die tijdens studies in de regionale modellen
worden doorgevoerd teruggekoppeld naar de BBMA?
 Welke aanpassingen van de database mogen wel en niet worden
doorgevoerd bij regionale toepassingen?
 Hoe vaak vinden actualisaties plaats? (invoer basisjaar maar ook nieuwe
ontwikkelingen in bv in planning woningen, logistieke knooppunten)
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