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Opgave 1. Collectief of individueel 3 AM 

Op 14 augustus 2018 stortte de Ponte Morandi in, in het Italiaanse Genua. 43 

mensen kwamen om. Onder de brug, in het dal, waren huizen gebouwd, waar de 

brug op neerkwam. De ingestorte brug was gebouwd tussen 1963 en 1967. 

De Ponte Morandi was onderdeel van de A10, een belangrijke verbindingsweg 

tussen Milaan en Frankrijk, en de weg naar de grote haven van Genua. De 

economische schade van de brug was dan ook enorm. De Italiaanse overheid zette 

dan ook alles op alles om zo snel mogelijk een nieuwe brug te bouwen. 

Op 3 augustus 2020 werd de nieuwe brug opgeleverd. De kosten van deze nieuwe 

brug zijn €202 miljoen. Net als bij de oude brug zullen de kosten van de brug 

Over Italie: 
Inwoners in 2020: 60,36 miljoen 

BBP: 19,28 miljard euro 
Gemiddelde belastingdruk: 42,1% 

 

Bestudeer de gegevens en maak daarna onderstaande vragen: 

1. Is de Ponte Morandi een individueel of een collectief goed. Leg dit uit aan de 

hand van de kenmerken van collectieve goederen. 

Een individueel goed. Je rivaliseert om het gebruik van de weg, en met een 

slagboom kunnen gebruikers uitgesloten worden van gebruik. 

2. Leg uit waarom “de markt” de nieuwe brug wel had kunnen produceren. 

Er valt een prijs te vragen en af te dwingen voor het gebruik, dus de markt had 

de productie kunnen doen en de weg winstgevend kunnen maken 

3. Leg uit waarom de Italiaanse overheid de nieuwe Ponte Morandi brug niet 

heeft uitbesteed aan het bedrijfsleven. 

Het nadeel van uitbesteding aan de markt is dat er een monopolie op de weg 

komt, en dat kan de vervoerseconomie schaden. 

Een andere reden kan veiligheid zijn. Particuliere ondernemingen kunnen zo 

gericht zijn op kortetermijnwinst dat dit ten koste van de veiligheid kan gaan. 

4. Leg uit dat de kosten van de nieuwe Ponte Morandi brug hoger zijn dan de 

bouwkosten zelf. 

Naast de bouwkosten bestaan onderhoudskosten die hoog zijn bij een 

dergelijke brug. Ook exploitatiekosten kunnen worden genoemd. 

5. Bereken de kosten die per belastingbetaler moeten worden voorgeschoten 

voor de bouw van de nieuwe brug. 

€202 mln/60,36 mln = €3,35 


