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In opdracht van de
zuidelijke Randstad

Deze review op de propositie "Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking" (MOVV)
is in opdracht van de zuidelijke Randstad uitgevoerd om inzicht te verschaffen in de
bestaande onderbouwing en feitenbasis achter de propositie. De focus van de review ligt
op de OV-schaalsprong in de MOVV propositie die is opgesteld in nauwe samenhang met
de verstedelijkingsagenda en het bredere – meer lokaal – mobiliteitsbeleid.

samenwerkingsprogramma MoVe richting het BO MIRT (nov '20). Een review is juist nu
extra relevant gezien het voornemen van de ministeries IenW en BZK om de MOVV
propositie van de zuidelijk Randstad voor te dragen bij het Groeifonds.
De zuidelijke Randstad wil IenW en andere ministeries een objectief inzicht bieden in de

MOVV propositie, de onderbouwing achter die propositie en de vervolgstappen die de
regio wil zetten om de propositie te versterken richting het BO MIRT in november

Bij het uitvoeren van de review hebben wij ons gebaseerd op bestaande rapporten,
deelstudies en wetenschappelijke literatuur.
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Doel en
aanleiding van
deze review

Aanleiding voor de review is de doorlopende ontwikkeling van de propositie binnen het

Review kijkt naar de onderbouwing van verwachte baten,
investeringskosten en gevolgen bij uitblijven van de schaalsprong

1. Baten van de OVschaalsprong
Pagina 5 – 31

2. Investeringskosten van
de OV-schaalsprong
Pagina 32 – 36

3. Investeringen in
referentiescenario bij
uitblijven OV-schaalsprong
Pagina 37 – 40

Reviewvragen
• Welke baten kunnen worden verwacht?
• In hoeverre zijn deze met behulp van een feitenbasis
onderbouwd en gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de bijdrage van de
OV-schaalsprong verder te onderbouwen?

• Wat zijn de investeringskosten van de OV-schaalsprong ?
• Wat is de mate van zekerheid van deze kostenramingen en waar
is verdere opharding wenselijk?

• Welke infrastructuurinvesteringen zijn te verwachten om de
knelpunten tot een minimum te beperken?
• In hoeverre zijn deze investeringen onderbouwd en
gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de aard en omvang
van deze investeringen verder te onderbouwen?
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Deel

Managementsamenvatting (I/II) | Brede baten van OV-schaalsprong zijn
veelbelovend; verdiepingsslag nodig om omvang van baten te bepalen

De onderbouwing dat bovenstaande effecten gaan plaatsvinden is solide en overtuigend. Op onderdelen waar de baten zijn
gekwantificeerd, lijken deze veelbelovend (zie Quickscan 2). Tegelijkertijd zijn nog niet alle effecten gekwantificeerd. De omvang van
de baten voor met name economische groei en – in mindere mate – verduurzaming is daarom nu nog niet accuraat in te schatten.
Wij zien zes belangrijke vervolgstappen om de baten van de OV-schaalsprong verder te onderbouwen en kwantificeren:
1. Integraal doorrekenen bereikbaarheidseffecten van schaalsprong
2. Doorrekenen toename van effectieve dichtheid in zuidelijke Randstad (o.b.v. bereikbaarheidseffecten)
3. Onderbouwen toename in economische activiteit door verbeterd vestigingsklimaat (o.b.v. toename effectieve dichtheid)
4. Onderbouwen voor welk deel van woningbouwopgave OV-schaalsprong randvoorwaardelijk is
5. Doorrekenen verandering in modal split in zuidelijke Randstad door OV-schaalsprong (o.b.v. bereikbaarheidseffecten)
6. Definiëren van één referentiescenario voor 2040 zonder OV-schaalsprong en consequent toepassen bij verdiepingsslag 1 t/m 5
1. Effectieve dichtheid beschrijft het aantal arbeidsplaatsen, inwoners, kennisinstellingen en bedrijven dat elkaar binnen een bepaalde reistijd kan bereiken 2. Quickscan Business Case
Zuidelijke Randstad
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Deel 1: Baten van de OV-schaalsprong
De OV-schaalsprong levert een significante bijdrage aan economische groei, woningbouw en verduurzaming van de zuidelijk Randstad
•
a Economische groei wordt gestimuleerd doordat de OV-schaalsprong een hogere effectieve dichtheid1 van de regio mogelijk maakt.
Als gevolg treedt een sterkere agglomeratiekracht op, waardoor nieuwe bedrijven zich in de zuidelijke Randstad vestigen, innovatie
wordt versneld en de productiviteit wordt verhoogd
b De woningbouwopgave in de regio is groot en hoogwaardige OV is nodig om (binnenstedelijke) verstedelijkingslocaties te realiseren
•
en ontsluiten. Zo blijft de schaarse open ruimte in de regio behouden. De OV-schaalsprong zorgt daarnaast voor betere ontsluiting
van stadswijken die momenteel minder toegang hebben tot werk, onderwijs en voorzieningen
•c Verduurzaming wordt versneld doordat de OV-schaalsprong een belangrijke bijdrage levert aan het terugdringen van uitstoot van
CO2, NOx en fijnstof

Managementsamenvatting (II/II) | Zekerheid over investeringen OV-schaalsprong
verschilt per onderdeel en verdient verdere uitwerking in komende periode

Wij zien drie belangrijke verdiepingsslagen om de investeringskosten van de OV-schaalsprong verder te onderbouwen:
1. Aanscherpen van kostenramingen op iteratieve basis (o.b.v. input uit bijv. traject met ProRail voor Oude Lijn en MIRT-trajecten)
2. Uitvoeren risicoanalyse voor kostenraming voor bijvoorbeeld prijsontwikkelingen in de bouwsector en inpassingskosten
3. Uitvoeren risicoanalyse voor faseringen: kwetsbaarheden in planning onder de loep nemen, zoals politiek-bestuurlijke
doorlooptijden in uitwerkingsfase, bezwaarprocedures, spanningen op de bouwmarkt, etc.

Deel 3: Investeringen in referentiescenario bij uitblijven OV-schaalsprong
De OV-schaalsprong is integraal gepland met de economische-, woningbouw- en verduurzamingsagenda. Daartegenover staat een
referentiescenario, waarin enkel de bereikbaarheidsproblemen worden geadresseerd zonder bredere groeiagenda. De infrastructuurinvesteringen in dit referentiescenario lijken significant, aangezien ook dan knelpunten in het OV en wegennetwerk moeten worden
opgelost. Wij raden aan de omvang van de investeringen die nodig zijn in dit referentiescenario te duiden, zodat een meer reë le
vergelijking met de kosten voor de OV-schaalsprong mogelijk is
Wij zien twee onderdelen die in het bijzonder belangrijk zijn om verder uit te werken binnen het referentiescenario:
1. Ramen van investering om de (NMCA) capaciteitsknelpunten in het OV-netwerk tegen minimale kosten op te lossen
2. Onderbouwen van vermeden investering (€780 mln) in weginfra door binnenstedelijk bouwen
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Deel 2: Investeringskosten van de OV-schaalsprong
Kostenraming voor OV-schaalsprong is €5,1 mrd en is voor sommige onderdelen al verder uitgewerkt dan voor andere onderdelen:
• Metropolitane Oude Lijn (€1,3 mrd): indicatieve schatting – exactere raming ProRail in voorjaar 2020
• Haagse regio (€1,25 mrd): onderbouwde ramingen met onzekerheidsmarge van +-25%
• Rotterdamse regio (€1,58 mrd): onderbouwde ramingen van kosten beschikbaar
• Middengebied (€0,95 mrd): totale bekostigingsvraag is een lumpsum, gebaseerd op beschikbare kostenramingen voor de
verschillende ingrepen – risico dat deze gezamenlijk meer dan €0,95 mrd kosten

Deel 1: Baten van de OV-schaalsprong

Reviewvragen

1. Baten van de OVschaalsprong

• Welke baten kunnen worden verwacht?
• In hoeverre zijn deze met behulp van een feitenbasis
onderbouwd en gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de bijdrage van de
OV-schaalsprong verder te onderbouwen?

2. Investeringskosten van
de OV-schaalsprong

• Wat zijn de investeringskosten van de OV-schaalsprong?
• Wat is de mate van zekerheid van deze kostenramingen en waar
is verdere opharding wenselijk?

3. Investeringen in
referentiescenario bij
uitblijven OV-schaalsprong

• Welke infrastructuurinvesteringen zijn te verwachten om de
knelpunten tot een minimum te beperken?
• In hoeverre zijn deze investeringen onderbouwd en
gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de aard en omvang
van deze investeringen verder te onderbouwen?
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Deel

Economie naar
hoger groeipad
tillen

Afvlakking van structurele economische groei dreigt. Verstevigen
van groei is nodig om onze welvaart te behouden onder
toenemende globalisering en stijgende kosten voor zorg en AOW

en verdere verstedelijking

Herstel van
(corona)recessie

De Nederlandse economie heeft een grote klap gekregen door
de coronacrisis. Het is nodig om (economische) interventies te
vinden die het land terugbrengen naar een groeipad

Coronacrisis

Verstedelijking
accomoderen

De groeiende vraag naar betaalbare woningen vraagt om
realiseren van voldoende woningbouw en slim ordenen van
schaarser wordende ruimte, met name in stedelijk gebied

Klimaatverandering

als steeds acuter probleem

Verduurzaming
mobiliteit

Economische en maatschappelijke kosten van
klimaatverandering lopen op. Verduurzamen is nodig door een
overstap naar onuitputtelijke energiebronnen en inzet op
behoud van natuur

Verhevigde concurrentie

Inclusiviteit
vergroten

Een gebrek aan mobiliteit bedreigt de brede welvaart van
bevolkingsgroepen. Mobiliseren van alle sociaal-economische
groepen behoudt een sterk en welvarend land

Dichtslibben
voorkomen

Nederland slibt dicht. Accommoderen van groeiende
vervoersvraag van reizigers en goederen is nodig om bedreiging
van leefbaarheid en verdienvermogen te voorkomen

1,6 miljoen extra inwoners

als bron van recessie

tussen landen en werelddelen

1. CBS Bevolkingsprognose 2020-2060 (eind 2019) 2. Op basis van prognose huishoudensgroei (~0,9 miljoen) en bestaande woningtekort (~0,3 miljoen)
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Krachtige trends leiden tot grote opgaven voor het
duurzaam verdienvermogen van Nederland richting 2040

Economie naar hoger groeipad tillen
Verbinden van (regionale) arbeidsmarkten, stimuleren agglomeratiekracht en
het versterken internationale personen-, kennis- en goederennetwerken

Herstel van (corona)crisis
Impuls geven aan de economie door investeringen in infrastructuur, waardoor
meer werkgelegenheid en BBP behouden blijft (met name in de bouwsector)

...relevant voor het
duurzaam verdienvermogen
dat het groeifonds
adresseert

Ruimte-efficiënt ontsluiten van circa 1,6 miljoen extra woningen,
zowel binnen steden als in nieuwe woonkernen

Verduurzaming mobiliteit
Faciliteren van transitie naar zuiniger mobiliteitssysteem op basis van
duurzame energiebronnen en basis voor duurzame steden

Inclusiviteit vergroten
Aanbieden van betaalbaar vervoer en het vergroten van toegang tot
voorzieningen, ook in krimpregio's

Dichtslibben voorkomen
Verbindende ruggengraat voor nieuwe vormen van (deel)vervoer
en groeiend aanbod van snelste deur-tot-deur tijd
Noot: in de Gr oeibr ief (Minister ie van Financiën, 13 december 2019) wor den deze thema's expliciet genoemd onder de hoofdstukken: Verbeteren
bereikbaarheid, Transities benutten (klimaat, energie en circulariteit), Versterken van onderzoeks - en innovatie-ecosystemen en Iedereen doet
mee (op arbeidsmarkt). Het her stel van de (cor ona)cr isis is een nieuwe, aangenomen pr ior iteit voor het invester ingsfonds.

7

Copyr ight © 2020 by Boston Consulting Group. All r ights reserved.

Bijdrage van OV
aan grote opgaven

Verstedelijking accommoderen

De OV-schaalsprong heeft de sterkste impact op het verdienvermogen via economische groei, wonen en verduurzaming
Pagina 11 – 18

Economische groei

a

Wonen en
gebiedsontwikkeling
In een Randstad waar ruimte
schaars is, hoogwaardig OV
inzetten om bestaande en
nieuwe woongebieden te
ontsluiten op duurzame en
ruimte-efficiënte wijze. Zo
ontstaan genoeg aantrekkelijke
woon-werkmilieus richting 2040

b

Duurzaam
verdienvermogen
van zuidelijke
Randstad
dús van
Nederland

Pagina 19 - 24

Verduurzaming
c

Versnellen van de transitie naar
een milieu- en klimaatneutraal
mobiliteitssysteem door een
volwaardig OV-aanbod (als deel
van een brede mobiliteitsaanpak
met o.a. meer ruimte voor
fietsers en voetgangers)

Pagina 25 – 30

Deze review focust op deze drie belangrijkste impactthema's
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Verstevigen economie door verbinden van
economische en innovatieve toplocaties
waardoor de agglomeratiekracht versterkt.
De aanleg van (nieuwe) infrastructuur geeft
bovendien een directe economische impuls

Beschrijven causaliteit
(“keten van impact”)

Beschrijven
benodigde feitenbasis

Weergeven van
huidige feitenbasis

De “keten van impact” toont aan
via welke oorzaak-gevolg
relaties de OV-schaalsprong een
positief effect heeft op een
aantal opgaves.

De benodigde feitenbasis geeft
aan welke metrics nodig zijn om
de causaliteit cijfermatig te
kunnen onderbouwen.

De huidige feitenbasis geeft een
kernachtig overzicht van de
feiten die op dit moment voor de
verschillende elementen binnen
de keten van impact voorhanden
zijn.

Dat betekent dat het mogelijk
wordt om de omvang van het
positieve effect te duiden.
a
b

c

Deze 4 stappen worden doorlopen per thema: economische
groei, wonen & gebiedsontwikkeling en verduurzaming

Oordeel toereikendheid
huidige feitenbasis
Door de huidige feitenbasis met
de benodigde feitenbasis te
vergelijken, ontstaat er een
oordeel over de
huidige feitenbasis.
Hierin wordt ook aangegeven
welke ontbrekende datapunten
in het bijzonder belangrijk zijn
om in de volgende fase te
verzamelen.
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Methodiek | BCG heeft de review van baten per thema
in vier stappen uitgevoerd

OV-schaalsprong heeft impact op 3 verschillende opgaven binnen de zuidelijke
Randstad - de review volgt deze 'keten van impact'
a

Onbenutte potentie voor
economische integratie en groei
Economische integratie van de
polycentrische structuur en de opkomst
van innovatie-gedreven kenniseconomie
vraagt om goede verbindingen

Enorme vraag naar nieuwe
woningen en verhogen inclusiviteit

b

Honderdduizenden betaalbare nieuwe
woningen en voor alle inwoners toegang
tot werk, onderwijs en voorzieningen
vraagt om nieuwe verbindingen

Transitie naar duurzamere
mobiliteit in de kinderschoenen

c

Parijs-akkoord vraagt om 60% CO2 reductie richting 2040 om 2 graden pad te
volgen. Luchtkwaliteit in de regio heeft
nog stap te zetten richting WHOadvieswaarde

a
b

c

Samenhang tussen thema's
en effecten van OV is groot

Oplossing:
OV-schaalsprong
OV-maatregelen
met 3 mobiliteitseffecten
1. Kortere reistijden:
Directer en sneller
reizen in de metropool
(nieuwe verbindingen,
hogere frequentie,
minder overstappen,
hogere gemiddelde
snelheid)
2. Hoogwaardig OV:
Comfort en uitstraling
passend bij een
metropool
3. Meer capaciteit:
Meer reizigers kunnen
van A naar B in de
metropool

Impact:
Nieuwe metropool heeft duurzaam verdienvermogen
Sterker daily urban system en meer agglomeratie kracht zorgt voor meer
economische groei
Aantal bereikbare inwoners, bedrijven en
kennisinstellingen binnen 45 minuten groeit.
Agglomeratiekracht versterkt zich door
matching, sharing en learning effecten

Mensen en bedrijven zijn productiever.
Innovatie neemt toe. Nieuwe bedrijven
en potentiële werknemers vestigen
zich

Verbeterde ontsluiting als basis om nieuwe woningbouwlocaties en
bestaande stadswijken te betrekken bij het daily urban system
Goede ontsluiting betrekt locaties en
inwoners in het daily urban system. Dit
faciliteert en versnelt ontwikkeling van
(nieuwe) woon-werkgebieden

Voldoende betaalbare woningen om
groeiopgave te faciliteren en meer
inwoners kunnen volwaardig
deelnemen aan maatschappelijk leven

Duurzamere mobiliteitsmix en meer binnenstedelijk wonen leidt tot
verduurzaming van de zuidelijke Randstad
Het aandeel duurzame mobiliteit (OV, fiets,
lopen) neemt toe. Relatief wonen meer
mensen binnenstedelijk in energiezuinigere
huizen

Verbeterde luchtkwaliteit vanwege
minder uitstoot en belangrijke
bijdrage vanuit het verkeer voor het
landelijke Klimaatakkoord

Ter illustratie:
Realiseren van binnenstedelijke woningbouw draagt ook bij aan economische groei en verduurzaming:
• Verdichting in stedelijk gebied leidt tot toename van agglomeratie-effecten
10
• Binnenstedelijk wonen is energie-efficiënt én leidt tot lager autobezit door nabijheid van werk en voorzieningen
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Opgave:
Wereld van nu

Deel 1a: Review van baten op gebied van economische groei

a

Onbenutte potentie voor
economische integratie en groei
Economische integratie van de
polycentrische structuur en de opkomst
van innovatie-gedreven kenniseconomie
vraagt om goede verbindingen

b

Enorme vraag naar nieuwe
woningen en verhogen inclusiviteit
Honderdduizenden betaalbare nieuwe
woningen en voor alle inwoners toegang
tot werk, onderwijs en voorzieningen
vraagt om nieuwe verbindingen

c

Transitie naar duurzamere
mobiliteit in de kinderschoenen
Parijs-akkoord vraagt om 60% CO2 reductie richting 2040 om 2 graden pad te
volgen. Luchtkwaliteit in de regio heeft
nog stap te zetten richting WHOadvieswaarde

Oplossing:
OV-schaalsprong
OV-maatregelen
met 3 mobiliteitseffecten
1. Kortere reistijden:
Directer en sneller
reizen in de metropool
(nieuwe verbindingen,
hogere frequentie,
minder overstappen,
hogere gemiddelde
snelheid)
2. Hoogwaardig OV:
Comfort en uitstraling
passend bij een
metropool
3. Meer capaciteit:
Meer reizigers kunnen
van A naar B in de
metropool

Impact:
Nieuwe metropool heeft duurzaam verdienvermogen
Sterker daily urban system en meer agglomeratie kracht zorgt voor meer
economische groei
Aantal bereikbare inwoners, bedrijven en
kennisinstellingen binnen 45 minuten groeit.
Agglomeratiekracht versterkt zich door
matching, sharing en learning effecten

Mensen en bedrijven zijn productiever.
Innovatie neemt toe. Nieuwe bedrijven
en potentiële werknemers vestigen
zich

Verbeterde ontsluiting als basis om nieuwe woningbouwlocaties en
bestaande stadswijken te betrekken bij het daily urban system
Goede ontsluiting betrekt locaties en
inwoners in het daily urban system. Dit
faciliteert en versnelt ontwikkeling van
(nieuwe) woon-werkgebieden

Voldoende betaalbare woningen om
groeiopgave te faciliteren en meer
inwoners kunnen volwaardig
deelnemen aan maatschappelijk leven

Duurzamere mobiliteitsmix en meer binnenstedelijk wonen leidt tot
verduurzaming van de zuidelijke Randstad
Het aandeel duurzame mobiliteit (OV, fiets,
lopen) neemt toe. Relatief wonen meer
mensen binnenstedelijk in energiezuinigere
huizen

Verbeterde luchtkwaliteit vanwege
minder uitstoot en belangrijke
bijdrage vanuit het verkeer voor het
landelijke Klimaatakkoord
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Opgave:
Wereld van nu

Economische groei

Samenvatting | Impact op economie bewezen, omvang te bepalen
De potentie en opgave van de regio zijn duidelijk in beeld. De regio kent vier duidelijke opgaven om de economische groei te versterken:
• Zuidelijke Randstad heeft potentie voor een groei boven het landelijk gemiddelde (+0,5%pt) De opgave voor het benutten van de ze potentie ligt in
het realiseren van meer agglomeratievoordelen door onder andere het verbeteren van bereikbaarheid. Dit is goed onderbouwd.
• De grootste potentie voor groei ligt in de opkomende diensten- en kenniseconomie. Het belang van voldoende bereikbare, gekwalificeerde
arbeidskrachten voor verdere groei is aannemelijk gemaakt, bijvoorbeeld in de Economische Verkenning Rotterdam 2020.
• De verwachte bevolkingsgroei van 400.000 inwoners en woningbouwopgave van 240.000 woningen zijn helder en breed onderschreven .
• Het huidige OV-netwerk kan de verwachte groei van mobiliteit niet accommoderen. NMCA-analyses tonen in 2020 al een groot aantal knelpunten.

Een
heldere
opgave

De OV-schaalsprong stimuleert de economische groei van de zuidelijk Randstad. De redenering hiervoor is valide en bestaat uit twee stappen:

Valide
logica en
voldoende
feitenbasis
voor
huidige
fase,
nader
onderzoek
nodig

Directe effecten: de OV-schaalsprong faciliteert verstedelijking, breidt het daily urban system uit en leidt tot reistijdbaten.
• Verstedelijking draagt bij aan de absolute dichtheid van de regio. De OV -schaalsprong faciliteert deze verstedelijking door het ontsluiten van nieuwe
(binnenstedelijke) ontwikkellocaties en vangt de mobiliteitsgroei ruimte-efficiënt op. Alleen al op de top-13 locaties binnen de regio zijn 88.000
woningen en 85.000 arbeidsplaatsen voorzien. Het is nog niet duidelijk voor welke ontwikkellocaties de OV -schaalsprong randvoorwaardelijk is.
Het effect op de dichtheid van inwoners en banen in de regio is nog niet onderzocht.
• Uitbreiden van het daily urban system vergroot de effectieve dichtheid1 van de regio, met agglomeratie-effecten tot gevolg. De OV-schaalsprong
breidt het daily urban system aanzienlijk uit, maar de daadwerkelijke omvang van deze uitbreiding moet nog worden onderzocht.
• Reistijdverkorting draagt bij aan een hogere productiviteit. Er zijn voorbeelden van deze reistijdverkorting beschikbaar, zoals op de Oude Lijn
(2.5min) en in Den Haag (20-50%). De mate waarin de totale OV-schaalsprong tot kortere reistijden leidt, dient verder te worden gekwantificeerd

Via de directe effecten is het aannemelijk dat de OV-schaalsprong op vier manieren bijdraagt aan de economische groei:
I. Het aantrekken van nieuwe bedrijven (en werknemers) die afkomen op een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Feitenbasis hiervoor is nog niet aanwezig.
II. Een toename in innovatie als gevolg van een toename in cross-sectorale verbanden, kennisuitwisseling en samenwerking. Literatuur noemt potentiële
toename van 20% patenten bij verdubbeling van dichtheid. De waarde
III. Een productiviteitsverhoging van 2-5% voor bedrijven en werknemers door agglomeratie-effecten o.b.v. een hogere (effectieve) dichtheid
IV. Een directe werkgelegenheidsimpuls van circa 1.500 banen door het realiseren van de OV -infrastructuur
De omvang van de meer macro-economische effecten (I, II, III) is nog niet duidelijk, veelal omdat de onderliggende effecten van de OV -schaalsprong
(verstedelijking, groter daily urban system en reistijdbaten) nog niet zijn gekwantificeerd. Verdere onderbouwing vraagt daarom om drie inzichten:
• Inzicht in toename van effectieve dichtheid door de OV -schaalsprong, om agglomeratie-effecten t.g.v. de OV-schaalsprong te onderbouwen
• Inzicht in de mate waarin het vestigingsklimaat verbetert, en daarmee nieuwe bedrijven worden aangetrokken
12
• Inzicht in de mate waarin aantrekken van nieuwe bedrijvigheid landelijk additioneel is, of een verplaatsing vanuit een andere regio

1. Effectieve dichtheid: Het aantal banen en voorzieningen binnen korte tijd bereikbaar – 2015 CPB De Economie van de stad

Copyr ight © 2020 by Boston Consulting Group. All r ights reserved.

1a

Economische groei

Keten van impact | Schaalsprong OV draagt bij aan vestigingsplaats,
innovatie, productiviteit en directe werkgelegenheid
Opgave
Integratie tot metropool
Belangrijk economisch
potentieel in de regio blijft
onbenut door onvoldoende
verbindingen in de regio

Transitie naar kenniseconomie
Verschuiving naar
hoogwaardige, innovatiegedreven kenniseconomie in de
regio

Oplossing
Schaalsprong OV
Kortere reistijden:
Directer en sneller reizen in
de metropool
Hoogwaardig OV:
Comfort en uitstraling passend
bij een metropool
Meer capaciteit:
Meer reizigers kunnen van A
naar B in de metropool

Groeiopgave
Bevolkingsgroei en opgave voor
verstedelijking bieden kansen

Impact
Verstedelijking 1b
Nieuwe ontwikkellocaties
met woon-werkmilieus
komen tot stand
Resultaat: Hogere
absolute dichtheid
Daily urban system
Groter aantal mensen,
bedrijven en kennisinstituten ligt binnen 45
minuten reizen van elkaar
Resultaat: Hogere
effectieve dichtheid

3 effecten van meer
agglomeratiekracht:
1. Matching:
Ruimer en
passender aanbod
arbeidsmarkt
2. Sharing:
specialistischer en
hoogwaardiger
regionaal aanbod
van voorzieningen
3. Learning:
meer kennisuitwisseling

Verbeterde vestigingsplaats
Bedrijven uit binnen- en
buitenland vestigen zich in de
regio1
Toename innovatie
Toename in cross-sectorale
verbanden en kennisuitwisseling
leidt tot verhoogde waarde uit
innovatie
Productiviteitsverhoging
Hogere dichtheid leidt tot
productiviteitsverhoging van
bedrijven en werknemers

Reistijdbaten
Kortere reistijd leidt voor
mensen direct tot
economische waarde
Capaciteitsgrenzen netwerk
Huidige netwerk loopt op
cruciale punten al tegen
grenzen aan. Verdere groei
leidt tot vastlopen.

Aanleg van infrastructuur
Voor realiseren van OVschaalsprong is aanleg van
nieuwe infrastructuur nodig

1. Noot: Hier moet worden vastgesteld of het om een additioneel effect gaat (verhoogt het BNP van Nederland)
of om een non-additioneel effect (leidt tot andere verdeling van het BNP over Nederland)

Directe werkgelegenheid
De aanleg zorgt direct voor
nieuwe banen, met name in bouw
1b Logica en feitenbasis voor wonen en gebiedsontwikkeling

uitgebreider toegelicht in sectie 1b.

13
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Economische groei

Benodigde feitenbasis | Metrics over mate van verdichting zijn
nodig om effect op economische groei te onderbouwen
Opgave
Integratie tot metropool
• Mobiliteit tussen kernen
• Analyse van historische
economische groei t.o.v.
andere steden / nationaal

Transitie naar kenniseconomie
• Toegevoegde waarde per
sector, incl. groei%
• Internationale positie
kennisinstituten

Groeiopgave
• Woningbouwopgave
• Verwachte bevolkingsgroei

Capaciteitsgrenzen netwerk
• NMCA-prognoses netwerk
incl. knelpunten

Oplossing
Kortere reistijden:
• Gegeneraliseerde reistijd
met en zonder OV-schaalsprong, o.b.v.:
• Versnelling
(minder tijd in voertuig)
• Frequentieverhoging
(kortere wachttijd)
• Directere reis
(minder overstappen)
Hoogwaardig OV:
• % hoogwaardig OV binnen
totaal aantal OVvoertuigkilometers
Meer capaciteit:
• % toename zitplaatsen in
spits o.b.v. frequentieverhoging en/of andere
inzet van voertuigen
(t.o.v. referentie 2040)
Aanleg van infrastructuur
• Omvang investeringen in
OV-infrastructuur

1. Cave: Bij vestiging vanuit andere locatie in Nederland
geen additioneel landelijk effect op BNP

Impact
Verstedelijking
• nieuw geplande
arbeidsplaatsen
• nieuw geplande
woningen
• % toename dichtheid
Daily urban system
Gem. toename (%) in te
bereiken (binnen 45 min):
• Arbeidskrachten
• Arbeidsplaatsen
• Kennisinstituten
• Andere bedrijven
• Gebruikers van OV

3 effecten van meer
agglomeratiekracht:
1. Matching:
Ruimer en
passender aanbod
arbeidsmarkt
2. Sharing:
specialistischer en
hoogwaardiger
regionaal aanbod
van voorzieningen
3. Learning:
meer kennisuitwisseling

Verbeterde vestigingsplaats
• Nieuwe vestiging bedrijven1
• Direct foreign investments
• Groei werkgelegenheid
Toename innovatie
• Groei in aantal patenten
• Waarde van patenten

Productiviteitsverhoging
• % productiviteitsverhoging van
bedrijven
• Groei van toegevoegde waarde
van de regio

Reistijdbaten
Functie van aantal
reizigers, reistijd-reductie
en waarde van tijd
Directe werkgelegenheid
• Nieuwe banen door aanleg
infrastructuur

14
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Zie appendix voor gedetailleerde beschikbare feitenbasis

Economische groei

Huidige feitenbasis | Duidelijke potentie voor economische groei,
maar metrics over mate van verdichting nog niet compleet
Opgave
Integratie tot metropool
• Gemiddelde groei economie
1,6% t.o.v. 2,1% landelijk
• Potentie voor groei o.b.v.
sectoren en agglomeratie:
0,5% punt boven NL niveau
Transitie naar kenniseconomie
• Opkomende kennissectoren;
geen datapunten
• Provincie met meeste
uitgaven aan onderzoek:
€3.2 mld in 2017
Groeiopgave
• Bevolkingsgroei tot 2040:
400.000 inwoners
• Woningbouwopgave tot
2040: minimaal 240.000
(betaalbare) woningen
Capaciteitsgrenzen netwerk
Grootste knelpunten volgens
NMCA, aantal stijgt tot 2030:
- Samenloopdeel RandstadRail
- Metro R'dam rondom Beurs
- Tramtunnel in Den Haag

Oplossing
Kortere reistijden:
• Oude lijn: 2.5 min
• Den Haag: 20-50%
reistijdverkorting van
stadsranden tot centrum
• Rotterdam: • Zoetermeer – Leiden: >2min
in de spits
Hoogwaardig OV:
Meer capaciteit:
50-100% capaciteitsverruiming
op o.a. Leyenburg-corridor,
Oude Lijn, metro Rotterdam
en HOV Leiden - Zoetermeer

Impact
Verstedelijking
• 195.000 woningen
• 85.000 arbeidsplaatsen
op top-13 locaties
• Geen informatie over
toename dichtheid
Daily urban system
Gem. toename (%) in te
bereiken (binnen 45 min):
• Toename arbeidslocatie en te bereiken
inwoners bekend t.o.v.
2020 (Movares kaarten)
• Verdubbeling aantal
reizen in 2040

3 effecten van meer
agglomeratiekracht:
1. Matching:
Ruimer en
passender aanbod
arbeidsmarkt
2. Sharing:
specialistischer en
hoogwaardiger
regionaal aanbod
van voorzieningen
3. Learning:
meer kennisuitwisseling

Verbeterde vestigingsplaats
0,2% groei werkgelegenheid
indien 50% van investering extra
is t.o.v. referentie
Toename innovatie
• Circa 20% meer patenten bij
verdubbeling van dichtheid
• Waarde van innovatie
ontbreekt
Productiviteitsverhoging
2-5% productiviteitsverhoging van
mensen en bedrijven bij
verdubbeling van dichtheid

Reistijdbaten
-

Aanleg van infrastructuur
€5,1 mld aan plannen binnen
schaalsprong

Directe werkgelegenheid
Circa 1500 banen in de bouw
tussen 2020-2040

15
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Economische groei

Oordeel huidige feitenbasis| Effecten van propositie op verdichting
zijn nodig om macro-economische impact te kunnen inschatten
Opgave

Oplossing

Integratie tot metropool
Voldoende onderbouwd

Transitie naar kenniseconomie
Kwalitatieve beschrijving van
opgave en potentie aanwezig.
Ontbrekend: Datapunten

Groeiopgave
Voldoende onderbouwd

Capaciteitsgrenzen netwerk
Voldoende onderbouwd

~

Kortere reistijden:
Anekdotische informatie
over reistijdverkorting
(incl. enkele datapunten)
o.b.v. plannen in de vier
gebieden
Ontbrekend: Gegeneraliseerde
reductie o.b.v. totale pakket

~

Daily urban system
Anekdotische informatie
per regio (incl. enkele
datapunten). Visuele
impact totale pakket.
Ontbrekend:
Datapunten over impact
totale pakket

Hoogwaardig OV:
Wel inzicht in plannen voor
nieuw HOV
Ontbrekend: Berekening voor
totale pakket
Meer capaciteit:
Anekdotische informatie over
capaciteitsverruiming, incl.
enkele datapunten o.b.v.
plannen in de regio's.
Ontbrekend: Verruiming
capaciteit voor totale pakket

~

~

~

3 effecten van meer
agglomeratiekracht:
1. Matching:
Ruimer en
passender aanbod
arbeidsmarkt
2. Sharing:
specialistischer en
hoogwaardiger
regionaal aanbod
van voorzieningen
3. Learning:
meer kennisuitwisseling

Verbeterde vestigingsplaats
Ontbrekend: Te verwachten
effecten en mate van substitutie
vanuit andere regio's
Toename innovatie
Ontbrekend: Feitenbasis over
totale effectieve verdichting om
effect te kunnen doorrekenen.
Waarde van patenten
Productiviteitsverhoging
Ontbrekend: Feitenbasis over
totale effectieve verdichting om
productiviteitsverhoging te
kunnen doorrekenen.

Reistijdbaten
Ontbrekend: Reistijdreductie en reizigersaantallen totale pakket

Aanleg van infrastructuur
Eerste inschattingen van
experts verder aan te scherpen

Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

Verstedelijking
Aantallen voor 13
verstedelijkingslocaties
aanwezig
Ontbrekend: vertaling
naar dichtheid

Impact

~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Directe werkgelegenheid
Voldoende onderbouwd
Te updaten bij nieuwe inzichten
in benodigde investeringen
Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen
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Economische groei

Van crisis naar groei met infrastructuurinvesteringen
• Investeringen in infrastructuur zijn een krachtig middel om een directe impuls te geven aan de
regionale economie en werkgelegenheid tijdens terugvallende economische groei (recessie)
• De positieve economische impuls van investeringen is tweeledig:
-I Effect op korte termijn: behoud/toename van banen
-II Effect op middellange termijn: bescherming van bouwsector

I

Verdiepend perspectief
van BCG op economische
impact

Korte termijn: behoud/toename van banen

Extra banen (netto) 1
~2.700

~1.550

Investering in
infrastructuur als
onderdeel van
economisch
stimuleringspakket

~1.150

Vanaf
2022

II

20252029

20302034

• De aanleg van dit infrastructuurpakket geeft een directe impuls aan de
werkgelegenheid in Nederland: meer dan 1.500 extra/behouden banen
vanaf 2022 (start van aanleg)
• Deze impuls helpt Zuid-Holland (~80% van banen) én de rest van
Nederland (~20%), door banen bij zowel directe uitvoerders (vooral in
de bouwsector, ~55% van banen) als toeleveranciers (~45%) 1
• De roep om infra-investeringen als interventie wordt breed gedeeld:
- Wereldbank na crisis in 2008: infra-investeringen kunnen sleutel
zijn tot herstel van recessie (en groeisprong op langere termijn) 3
- IMF wijst erop dat juist tijdens een economische terugval infrainvesteringen impact hebben op het groeipad van een economie 2
- OESO roept op €4 mrd extra per jaar te investeren in infra in NL 4

Middellange termijn: bescherming van bouwsector

• Een belangrijke les uit de vorige economische crisis: een zwaar beschadigde bouwsector herstelt
zich slechts langzaam. Na 2008 verdwenen bijna 100.000 banen en die schade is nog steeds niet
volledig hersteld. Op dit moment dreigt hetzelfde te gebeuren door de corona- en stikstofcrisis
• Er bestaat dus een groot belang om de bouwsector te stimuleren tijdens deze crisis: economisch
(lijfbehoud van sector met ~9% van BBP en ~0,4 mln werknemers) én vanuit de woningbouwopgave
(bouwtempo van nieuwe woningen instandhouden, nu én juist ook in de jaren na deze crisis)
1. BCG-analyse o.b.v. gefaseer de invester ingsbedr ag van €5,1 mr d tussen 2022 en 2032. Impact op wer kgelegenheid afgeleid uit NEO Obser vator y
(2016). Dit is de netto wer kgelegenheidsimpact, uitgaande van ~50% ver dr inging op de ar beidsmar kt. In een r ecessie zouden de extr a banen in
theor ie volledig voor r ekening van wer kloosheid kunnen komen (geen ver dr inging), waar door het pakket zelfs goed zou zijn voor ~3.100 banen
vanaf 2022. 2. IMF – Wor ld Economic Outlook (oktober 2014), Ch.3 3. Wer eldbank: Lin & Doemeland - Beyond Keynesianism: global infr astr uctur e
investments in times of cr isis (2012), p.30 4. FD-ar tikel 'Oeso waar schuwt voor nieuwe economische cr isis' (2019)
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Economische groei

Stedelijke knooppunten vormen basis voor innovatie en economische vernieuwing

Verdiepend perspectief
van BCG op economische
impact

Triple Helix draagt
bij aan innovatie
en economie

Mondiaal is een transitie gaande naar een nieuwe economie. Kenmerken zijn sector-overstijgende
innovatie-ecosystemen, een toenemend open karakter en een steeds grotere rol voor burgers. Een
groeiend belang van ontmoeting en samenwerking leidt tot belangrijke veranderingen voor steden:
• De werkgelegenheid verandert drastisch. Oude sectoren krimpen, de groeipotentie voor de
economie en werkgelegenheid ligt in de nieuwe vakgebieden die ontstaan.
• Innovatie verplaatst zich van afgesloten campussen, naar interactiemilieus en field labs in de stad.
• De stad wordt daardoor steeds belangrijker. Nabijheid van talent, kennis en bedrijven biedt kansen
voor versnelling. Stedelijke knooppunten vormen de basis voor ontmoeting tussen deze partijen.
Al deze trends zijn ook zichtbaar in de zuidelijke Randstad1,2. Succesvol hierop inspelen vraagt om
nieuwe vormen van samenwerking tussen de partijen binnen de triple helix.

Dichtheid, nabijheid en connectiviteit zijn de succesfactoren van de nieuwe economie
Succesvolle aansluiting bij de nieuwe economie vraagt om het creëren van voldoende dichtheid,
nabijheid, diversiteit en goede connectiviteit. Juist ook in de zuidelijke Randstad. Een aantrekkelijk
milieu voor ontmoeting en innovatie uit:
• Creëren van gemengde locaties. Wonen, werken, leren en recreëren komen samen. Een
hoogkwalitatief leefmilieu zorgt voor het aantrekken van talent en diversiteit.
• Ontwikkelen van sterke stedelijke knooppunten. Van hieruit wordt ontmoeting met meer mensen
makkelijker. Ook bieden deze knooppunten toegang tot een grotere arbeidsmarkt.
• Inzetten op een internationale uitstraling van de regio. Dit trekt internationaal talent en kennis aan.

Hoogwaardig OV vormt basis voor ruimtelijk aantrekkelijke ontmoetingsmilieus

1. 2020 Economische Verkenning Rotterdam;
2. 2019 Kansen voor nieuw Den Haag

De overheid is de enige partij binnen de triple helix die de basis voor aantrekkelijke ontmoetingsmilieus
en innovatie kan creëren. Zij kan met openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling kennisinstituten,
bedrijven en burgers met elkaar te verbinden. Hoogwaardig OV speelt daarin een grote rol:
• Goede ontsluiting van nieuwe- en bestaande locaties vergroot de effectieve nabijheid in de stad
• Hoogwaardig OV is een ruimte-efficiënte oplossing voor mobiliteit. Dit is cruciaal in volle stedelijke
gebieden, waar wonen, werken en behoud van groen continu met elkaar concurreren
• Beperking van congestie en uitstoot draagt bij aan een hoogwaardig leefmilieu in de stad.
• Een hoogwaardig OV-netwerk heeft een uitstraling met internationale allure. In een toenemende
18
concurrentiestrijd tussen steden is dit van groot belang voor aantrekken en behoud van talent
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Deel 1b: Review van baten op gebied van wonen & gebiedsontwikkeling

a

Onbenutte potentie voor
economische integratie en groei
Economische integratie van de
polycentrische structuur en de opkomst
van innovatie-gedreven kenniseconomie
vraagt om goede verbindingen

b

Enorme vraag naar nieuwe
woningen en verhogen inclusiviteit
Honderdduizenden betaalbare nieuwe
woningen en voor alle inwoners toegang
tot werk, onderwijs en voorzieningen
vraagt om nieuwe verbindingen

c

Transitie naar duurzamere
mobiliteit in de kinderschoenen
Parijs-akkoord vraagt om 60% CO2 reductie richting 2040 om 2 graden pad te
volgen. Luchtkwaliteit in de regio heeft
nog stap te zetten richting WHOadvieswaarde

Oplossing:
OV-schaalsprong
OV-maatregelen
met 3 mobiliteitseffecten
1. Kortere reistijden:
Directer en sneller
reizen in de metropool
(nieuwe verbindingen,
hogere frequentie,
minder overstappen,
hogere gemiddelde
snelheid)
2. Hoogwaardig OV:
Comfort en uitstraling
passend bij een
metropool
3. Meer capaciteit:
Meer reizigers kunnen
van A naar B in de
metropool

Impact:
Nieuwe metropool heeft duurzaam verdienvermogen
Sterker daily urban system en meer agglomeratie kracht zorgt voor meer
economische groei
Aantal bereikbare inwoners, bedrijven en
kennisinstellingen binnen 45 minuten groeit.
Agglomeratiekracht versterkt zich door
matching, sharing en learning effecten

Mensen en bedrijven zijn productiever.
Innovatie neemt toe. Nieuwe bedrijven
en potentiële werknemers vestigen
zich

Verbeterde ontsluiting als basis om nieuwe woningbouwlocaties en
bestaande stadswijken te betrekken bij het daily urban system
Goede ontsluiting betrekt locaties en
inwoners in het daily urban system. Dit
faciliteert en versnelt ontwikkeling van
(nieuwe) woon-werkgebieden

Voldoende betaalbare woningen om
groeiopgave te faciliteren en meer
inwoners kunnen volwaardig
deelnemen aan maatschappelijk leven

Duurzamere mobiliteitsmix en meer binnenstedelijk wonen leidt tot
verduurzaming van de zuidelijke Randstad
Het aandeel duurzame mobiliteit (OV, fiets,
lopen) neemt toe. Relatief wonen meer
mensen binnenstedelijk in energiezuinigere
huizen

Verbeterde luchtkwaliteit vanwege
minder uitstoot en belangrijke
bijdrage vanuit het verkeer voor het
landelijke Klimaatakkoord
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Opgave:
Wereld van nu

Wonen en gebiedsontwikkeling

Samenvatting | Positieve impact van schaalsprong op woningopgave
Een
heldere
opgave

Er ligt een grote, aanwijsbare woningbouwopgave in de zuidelijke Randstad met een onderbouwde inclusiviteitsopgave:
• Het is realistisch dat meer dan 240.000 nieuwe woningen nodig zijn in de zuidelijke Randstad (gezien het huidige woningtekort en bevolkingsgroei).
Recente CBS-prognoses suggereren dat de woningbouwopgave zelfs nog groter is dan geschetst, maar deze berekening is nog niet gemaakt.1
• Qua inclusiviteit ligt de nadruk in de propositie op Den Haag Zuidwest/Loosduinen, Rotterdam Zuid en plaatsen langs de Oude L ijn. Deze opgave kan
sterker kwantitatief in beeld worden gebracht: hoeveel woningen en dus inwoners zijn echt onvoldoende ontsloten? (vorm van ve rvoersarmoede).

Valide logica
en start van
feitenbasis

De OV-schaalsprong heeft twee effecten op potentiële verstedelijkingslocaties:
• Opvang van mobiliteitsgroei door meer reizigers/inwoners in reeds verbonden gebieden: op metropolitaan systeemniveau wordt reizigersgroei
mogelijk en komt hoogwaardiger vervoer beschikbaar (bijv. lightrail). Concrete voorbeelden illustreren dit: frequentieverhogi ngen op de Oude Lijn,
tram/lightrail in Den Haag, het metronetwerk in Rotterdam (verdubbeling), en tussen Zoetermeer en Leiden (~+25%)/Rotterdam.
• Volwaardige opname in OV-netwerk van onvoldoende ontsloten gebieden: o.a. modellen/kaarten van Movares (2020) tonen dat de verbindingen
met nieuwe verstedelijkingslocaties sterk toenemen en verbeteren (bijv. langs de Oude Lijn, in de Binckhorst en in Rotterdam Zuid).

De propositie onderbouwt overtuigend dat dit bijdraagt aan een belangrijke randvoorwaarde voor verdere verstedelijking, veelal binnenstedelijk:
Het metropolitane OV-systeem kan na de schaalsprong grofweg 50% tot 100% meer reizigers verwerken, en zo de reizigers-/inwonersgroei opvangen
(zeker ook binnenstedelijk). Op bijv. de bereikbaarheidskaarten van Movares (maart 2020) is zichtbaar dat het samenspel van de OV -maatregelen ook de
toegang tot werk, onderwijs en voorzieningen vanuit potentiële (nieuwe) verstedelijkingslocaties sterk verbetert. Dit geldt met name langs de Oude Lijn.
Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden tot (extra) woningbouw en binnenstedelijke verdichting, en de inclusiviteitsopgave wordt aangepakt:
• Meer nieuwe, kwalitatieve woningen tot 2040 (indicatie van 195.000), waardoor de druk op de woningmarkt iets afneemt (positie f prijseffect).2
• Groter percentage binnenstedelijke woningbouw: Decisio (2019) schat dat mét dit investeringspakket ~90% van de woningen binnenstedelijk
gerealiseerd kan worden (~50% in nulscenario). Dat leidt tot hoogwaardiger leefmilieus met behoud van 25-30 km2 open ruimte (omvang van Delft).3
• Grotere mate van sociaal-economische inclusiviteit: meer kansengelijkheid en minder vervoersarmoede voor bewoners in – op dit moment –
onvoldoende ontsloten woongebieden
Op enkele fronten kan de onderbouwing van deze logica nog verder versterkt worden:
• Inzicht in omvang van verstedelijkingslocaties waarde OV -schaalsprong echt directe blokkades voor woningbouw opheft (naast het systeemeffect)
• Inzicht in (kwantitatieve) aantal woningen/inwoners waarvoor vervoersarmoede een acuut probleem is dat de OV -schaalsprong oplost
1. Het CBS heeft in december 2019 haar bevolkingspr ognose voor 2040 flink naar boven bijgesteld, waar door waar schijnlijk meer woningen nodig zijn dan de ger aamde 240.000 woningen. 2. Belangr ijke
kanttekening: ieder e gebouwde woning dr ukt de woningpr ijzen door dat het mar ktaanbod toeneemt. Per saldo lijkt binnenstedelijk ver dichten echter een duur der woningtype op te lever en dan buitenstedelijke
woningbouw, ook als de onr endabele top voor de over heid wor dt meeger ekend (en niet alleen het pr ivate financiële beeld). Ook het r ealiser en van nieuwe woningen duur t binnenstedelijk langer dan
buitenstedelijk, waar door dit niet noodzakelijker wijs de snelste wijze is om de woningnood te adr esser en. 3. Uitgaande van 40% (= 90% - 50%) van 195.000 woningen die nu binnen- i.p.v. buitenstedelijk
20
ger ealiseer d wor den, met bij buitenstedelijke r ealisatie 25 tot 35 wo/ha
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Wonen en gebiedsontwikkeling

Keten van impact | De OV-schaalsprong draagt bij aan de woningopgave door het verbinden van nieuwe én bestaande woongebieden
Opgave
Veel nieuwe woningen nodig
in kwalitatieve leefmilieus
Honderdduizenden extra
woningen nodig tussen nu en
2040, met behoud van
leefmilieu en landschap

Vergroten van inclusiviteit
van bestaande woongebieden
Alle inwoners van de zuidelijke
Randstad moeten volwaardige
toegang hebben tot werk,
onderwijs en voorzieningen
(dus geen vervoersarmoede)

Oplossing
OV-schaalsprong
Kortere reistijden:
Directer en sneller reizen in
de metropool
Hoogwaardig OV:
Comfort en uitstraling passend
bij een metropool
Meer capaciteit:
Meer reizigers kunnen van A
naar B in de metropool

Impact
Opvang van
mobiliteitsgroei door
meer reizigers/inwoners
De (capaciteits)grenzen
van het metropolitane
OV-netwerk worden
opgerekt rond reeds
verbonden locaties

Ontsluiten van nieuwe
woningbouwlocaties
Verstedelijkingslocaties
worden opgenomen in het
metropolitane OVnetwerk

Voldaan aan
belangrijkste
randvoorwaarden (qua
mobiliteit) voor
verdere verstedelijking
• Verdere
verstedelijking in de
zuidelijke Randstad
wordt mogelijk...
• ...in veel gevallen
op binnenstedelijke
locaties

Meer nieuwe, kwalitatieve
woningen in de zuidelijke
Randstad

Meer binnenstedelijke
woonmilieus en behoud van
open ruimte
Dat betekent betere toegang tot
werk, onderwijs en
voorzieningen, en minder
buitenstedelijke woningbouw.

Reductie stikstofdepositie (zie 1c
1c verduurzaming)
Ontsluiten onvoldoende
verbonden (stads)wijken
Bestaande woongebieden
met een vorm van
vervoersarmoede worden
opgenomen in OV-netwerk

Meer inwoners van zuidelijke
Randstad kunnen volwaardig
deelnemen aan het
maatschappelijk leven

1c Logica en feitenbasis voor wonen en gebiedsontwikkeling

uitgebreider toegelicht in sectie 1c.
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Wonen en gebiedsontwikkeling

Benodigde feitenbasis | Er is aantal metrics nodig om omvang van
positief effect op de woningopgave aan te tonen
Opgave
Veel nieuwe woningen nodig
in kwalitatieve leefmilieus
• # extra woningen nodig tot
2040

Vergroten van inclusiviteit
van bestaande woongebieden
• # woningen/inwoners in
onvoldoende ontsloten/
geïntegreerde locaties
(stadsdelen)

Oplossing
OV-schaalsprong
Kortere reistijd:
• Gegeneraliseerde reistijd
met en zonder OV-schaalsprong, o.b.v.:
– Versnelling
(minder tijd in voertuig)
– Frequentieverhoging
(kortere wachttijd)
– Directere reis
(minder overstappen)
Hoogwaardig OV:
• % hoogwaardig OV binnen
totaal aantal OVvoertuigkilometers

Meer capaciteit:
• % toename zitplaatsen in
spits o.b.v. frequentieverhoging en/of andere
inzet van voertuigen
(t.o.v. referentie 2040)

Impact
Opvang van
mobiliteitsgroei door
meer reizigers/inwoners
• Δ reizigerscapaciteit in
metropolitane OVsysteem
• Δ reizigerscapaciteit
op belangrijkste OVverbindingen met
potentiële
woningbouwlocaties
Ontsluiten van nieuwe
woningbouwlocaties
• Δ bereikbare
arbeidsplaatsen in
ontsluitingslocaties

Voldaan aan
belangrijkste
randvoorwaarden (qua
mobiliteit) voor
verdere verstedelijking
• Verdere
verstedelijking in de
zuidelijke Randstad
wordt mogelijk...
• ...in veel gevallen
op binnenstedelijke
locaties

Meer nieuwe, kwalitatieve
woningen
• # extra woningen in nieuwe
geschikte gebiedsontwikkelingslocaties
Meer binnenstedelijke
woonmilieus en behoud van
open ruimte
• # nieuwe woningen
binnenstedelijk mét
schaalsprong versus zonder
• Km2 bespaarde open ruimte

Reductie stikstof
• Aantal extra woningen
binnen stikstofnorm
Ontsluiten onvoldoende
verbonden (stads)wijken
• Δ gegeneraliseerde
reistijd naar centrum
en bovenregionaal
knooppunt

Meer inwoners van zuidelijke
Randstad kunnen volwaardig
deelnemen
• # inwoners en woningen in
stadsdelen die nu wel
volledig geïntegreerd zijn
22

Copyr ight © 2020 by Boston Consulting Group. All r ights reserved.

1b

Zie appendix voor gedetailleerde beschikbare feitenbasis

Wonen en gebiedsontwikkeling

Huidige feitenbasis | Met de huidige feitenbasis is een positief effect
aannemelijk, maar de omvang hiervan is nog niet volledig inzichtelijk
Opgave
Veel nieuwe woningen nodig
in kwalitatieve leefmilieus
• Minimaal 240.000 extra
woningen in Zuid-Holland
tot 2040

Vergroten van inclusiviteit
van bestaande woongebieden
• Aanwijsbare opgave in
Rotterdam Zuid en Den
Haag Zuidwest

Oplossing
OV-schaalsprong
Reistijdreductie:
• Oude lijn: 2.5 min
• Den Haag: 20-50%
reistijdverkorting van
stadsranden tot centrum
• Rotterdam: • Zoetermeer – Leiden: >2min
in de spits

Hoogwaardig OV:
Meer capaciteit:
50-100% capaciteits-verruiming
op o.a. Leyenburg-corridor,
Oude Lijn, metro Rotterdam
en HOV Leiden - Zoetermeer

Impact
Opvang van
mobiliteitsgroei door
meer reizigers/inwoners
• 50-100% capaciteitsverruiming op
bestaande lijnen
• Specifieke
voorbeelden van
toename OV-potentie
in sommige regio's
Ontsluiten van nieuwe
woningbouwlocaties
• Voorbeelden van
toename OV-potentie
• Bereikbaarheidskaarten van Movares

Voldaan aan
belangrijkste
randvoorwaarden (qua
mobiliteit) voor
verdere verstedelijking
• Verdere
verstedelijking in de
zuidelijke Randstad
wordt mogelijk...
• ...in veel gevallen
op binnenstedelijke
locaties

Meer nieuwe, kwalitatieve
woningen
• 195.000 woningen (link met
OV-schaalsprong nog niet
volledig onderbouwd)
Meer binnenstedelijke
woonmilieus en behoud van
open ruimte
• Naar schatting 65.00088.000 woningen binneni.p.v. buitenstedelijk
• 25-30 km2 open ruimte
bespaard

Reductie stikstof
Ontsluiten onvoldoende
verbonden (stads)wijken
•
Nieuwe OV-lijn in
Rotterdam Zuid, en
Movareskaart wijst op
positieve effecten

Meer inwoners van zuidelijke
Randstad kunnen volwaardig
deelnemen
-
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Wonen en gebiedsontwikkeling

Oordeel huidige feitenbasis | De eerste getallen wijzen op een
positief effect, maar zijn niet altijd volledig/voldoende onderbouwd
Opgave

Oplossing

Veel nieuwe woningen nodig
in kwalitatieve leefmilieus
• Inschatting mogelijk te
conservatief
• Ontbrekend: update
o.b.v. meest recente
bevolkingsprognoses van
CBS
Vergroten van inclusiviteit
van bestaande woongebieden
• Anekdotisch aanwezig,
aantallen over woningen
en inwoners ontbreken

Kortere reistijden:
Anekdotische informatie over
reistijdverkorting
(incl. enkele datapunten)
o.b.v. plannen in de vier
regio's.
Ontbrekend: Inschatting voor
totale pakket

~

Hoogwaardig OV: Wel inzicht
in plannen voor nieuw HOV,
effect op totaal ontbreekt

Meer capaciteit:
Anekdotische informatie over
capaciteitsverruiming, incl.
enkele datapunten o.b.v.
plannen in de regio's.
Ontbrekend: Verruiming
capaciteit voor totale pakket

Opvang van
mobiliteitsgroei door
meer reizigers/inwoners
• Frequentie etc. veelal
beschikbaar, om
hoeveel reizigers dat
gaat nog niet
geëxpliciteerd

Ontsluiten van nieuwe
woningbouwlocaties
• Voorbeelden geven 1ste
beeld, maar kaarten
en getallen voor
gehele regio nog nodig

~

~

Voldaan aan
belangrijkste
randvoorwaarden (qua
mobiliteit) voor
verdere verstedelijking
• Verdere
verstedelijking in de
zuidelijke Randstad
wordt mogelijk...
• ...in veel gevallen
op binnenstedelijke
locaties

Meer nieuwe, kwalitatieve
woningen
• Nog vast te stellen voor welk
deel OV-schaalsprong
randvoorwaarde is

~

Meer binnenstedelijke
woonmilieus en behoud van
open ruimte
• Precieze getal nog
aanscherpen

Reductie stikstof
• Nog niet vastgesteld
Ontsluiten onvoldoende
verbonden (stads)wijken
• Nog geen voor/naanalyses voor de
betreffende wijken

Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

~

Impact

~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Meer inwoners van zuidelijke
Randstad kunnen volwaardig
deelnemen
• Geen vertaalslag naar #
woningen en inwoners, wel
aannemelijk gemaakt
Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen

~
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Deel 1c: Review van baten op gebied van verduurzaming

a

Onbenutte potentie voor
economische integratie en groei
Economische integratie van de
polycentrische structuur en de opkomst
van innovatie-gedreven kenniseconomie
vraagt om goede verbindingen

b

Enorme vraag naar nieuwe
woningen en verhogen inclusiviteit
Honderdduizenden betaalbare nieuwe
woningen en voor alle inwoners toegang
tot werk, onderwijs en voorzieningen
vraagt om nieuwe verbindingen

c

Transitie naar duurzamere
mobiliteit in de kinderschoenen
Parijs-akkoord vraagt om 60% CO2 reductie richting 2040 om 2 graden pad te
volgen. Luchtkwaliteit in de regio heeft
nog stap te zetten richting WHOadvieswaarde

Oplossing:
OV-schaalsprong
OV-maatregelen
met 3 mobiliteitseffecten
1. Kortere reistijden:
Directer en sneller
reizen in de metropool
(nieuwe verbindingen,
hogere frequentie,
minder overstappen,
hogere gemiddelde
snelheid)
2. Hoogwaardig OV:
Comfort en uitstraling
passend bij een
metropool
3. Meer capaciteit:
Meer reizigers kunnen
van A naar B in de
metropool

Impact:
Nieuwe metropool heeft duurzaam verdienvermogen
Sterker daily urban system en meer agglomeratie kracht zorgt voor meer
economische groei
Aantal bereikbare inwoners, bedrijven en
kennisinstellingen binnen 45 minuten groeit.
Agglomeratiekracht versterkt zich door
matching, sharing en learning effecten

Mensen en bedrijven zijn productiever.
Innovatie neemt toe. Nieuwe bedrijven
en potentiële werknemers vestigen
zich

Verbeterde ontsluiting als basis om nieuwe woningbouwlocaties en
bestaande stadswijken te betrekken bij het daily urban system
Goede ontsluiting betrekt locaties en
inwoners in het daily urban system. Dit
faciliteert en versnelt ontwikkeling van
(nieuwe) woon-werkgebieden

Voldoende betaalbare woningen om
groeiopgave te faciliteren en meer
inwoners kunnen volwaardig
deelnemen aan maatschappelijk leven

Duurzamere mobiliteitsmix en meer binnenstedelijk wonen leidt tot
verduurzaming van de zuidelijke Randstad
Het aandeel duurzame mobiliteit (OV, fiets,
lopen) neemt toe. Relatief wonen meer
mensen binnenstedelijk in energiezuinigere
huizen

Verbeterde luchtkwaliteit vanwege
minder uitstoot en belangrijke
bijdrage vanuit het verkeer voor het
landelijke Klimaatakkoord
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Opgave:
Wereld van nu

Verduurzaming

Samenvatting | Impact op verduurzaming bewezen, omvang te
bepalen
Een heldere
opgave

De verduurzamingsopgave is duidelijk en cijfermatig in kaart gebracht. De zuidelijke Randstad kent twee verduurzamingsopgaven die relevant zijn
voor de mobiliteitspropositie MOVV: tegengaan van klimaatverandering en schone lucht in de stad
1. De eerste opgave is het tegengaan van klimaatverandering. Het Programma Duurzame Mobiliteit (MRDH, 2019) bracht in kaart dat het verkeer 4,3
Mton uitstoot aan CO2 in de zuidelijke Randstad. Een reductie van 60% is nodig richting 2040 om het 2⁰C scenario van het Parijs akkoord te halen
2. De tweede opgave is het verschonen van de lucht in de stad. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Provincie Zu id-Holland, 2019)
geeft aan dat met name op het gebied van fijnstof in (stedelijke) gebieden de WHO-advieswaarde wordt overschreden

Valide logica
en voldoende
feitenbasis
voor huidige
fase, nader
onderzoek
nodig

De OV-schaalsprong draagt bij aan verduurzaming van de zuidelijke Randstad. De redenering is valide en bestaat uit directe en indirecte effecten.
Als direct effect maakt de OV-schaalsprong een modal shift richting duurzame mobiliteit mogelijk en ook binnenstedelijke woningbouw
• Door de OV-schaalsprong wordt het aandeel duurzame mobiliteit (OV, fiets, lopen) groter in de mobiliteitsmix. Ter illustratie: d e OV Visie 2040
(2018) van de gemeente Rotterdam laat een duurzamere modal split zien in 2040 t.o.v. 2018
• Door de OV-schaalsprong wordt meer binnenstedelijk bouwen mogelijk. Decisio (2019) presenteert een overzicht dat laat zien hoe in het
referentiescenario mogelijk is om ~50% van de woningbouwopgave van 195.000 woningen binnenstedelijk te bouwen (vs ~90% met MOVV propositie)
Als indirect effect is het aannemelijk dat de OV-schaalsprong bijdraagt aan de klimaatopgave en schonere lucht in de stad
• Een duurzamere mobiliteitsmix leidt tot minder uitstoot per reizigerskilometer. CE Delft levert solide onderbouwing in de vorm van
uitstootkengetallen voor OV en auto
• Binnenstedelijke woningen gebruiken minder energie, omdat ze dichter op elkaar gebouwd zijn (compacter) en gemiddeld een klei nere oppervlakte
hebben. Decisio (2019) neemt aan dat het energieverbruik van binnenstedelijke woningen op zo'n 90% van buitenstedelijke woningen ligt
De totale omvang van de verduurzamingsbijdrage is nog niet doorgerekend, veelal omdat de tussenliggende effecten van de OV -schaalsprong nog niet
zijn bepaald. Het bepalen van de totale omvang vraagt om drie inzichten in de tussenliggende effecten:
I. Inzicht in verandering van de modal split in 2040 (modal shift) door de OV-schaalsprong in de gehele zuidelijke Randstad. Hierin is specifieke
aandacht nodig voor welke randvoorwaarden hieraan gekoppeld zijn, bijvoorbeeld flankerend parkeerbeleid en beleid t.a.v. kete nmobiliteit.
II. Inzicht in uitstootkengetallen voor OV en auto in 2040 (prognose)
III. Inzicht in energieverbruik van binnenstedelijke woningen t.o.v. buitenstedelijke woningen in 2040
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Verduurzaming

Keten van impact | Schaalsprong OV leidt tot verhoogde
luchtkwaliteit en minder broeikasgasemissies
Opgave
Schone lucht in de stad
Verminderen van de uitstoot
van fijnstof (PM 10 en PM 2.5) en
stikstofoxide (NO2) ten
behoeve van de gezondheid
van inwoners

Oplossing
Schaalsprong OV
Kortere reistijden:
Directer en sneller reizen in
de metropool

Impact
Mobiliteitstransitie
Het aandeel duurzame
mobiliteit (OV, fiets,
lopen) in de modal split
neemt toe

Hoogwaardig OV:
Comfort en uitstraling passend
bij een metropool

Verhoogde
luchtkwaliteit
Lagere concentratie
fijnstof (PM10 en PM 2.5)
en stikstofdioxide

Het OV is emissie-armer dan
de auto. Het OV gebruikt
energiebronnen met minder
uitstoot (CO2, fijnstof, NOx)
per eenheid energie.

Meer capaciteit:
Meer reizigers kunnen van A
naar B in de metropool
Klimaatverandering
tegengaan
Verminderen van de uitstoot
van het broeikasgas CO 2 om
klimaatverandering te
vertragen

Minder uitstoot per
reizigerskilometer
Het OV is energie-efficiënter
dan de auto. Het gebruikt
minder energie per
reizigerskilometer.

Verstedelijking
Meer nieuwe woningen
worden binnenstedelijk
gebouwd

Minder energie nodig
per woning
Binnenstedelijk staan
appartementen / woningen
dichter op elkaar
(compacter) en is de
gemiddelde
woningoppervlakte lager

Minder
broeikasgasemissies
Lagere CO2-uitstoot gaat
klimaatverandering
tegen
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Verduurzaming

Benodigde feitenbasis | Er zijn aantal metrics nodig om omvang van
positief effect op verduurzaming aan te tonen
Opgave
Schone lucht in de stad
• Huidige concentratie
stikstofoxiden en fijnstof in
zuidelijke Randstad
• Normwaarden voor
stikstofoxiden en fijnstof
concentratie in zuidelijke
Randstad (2040)

Klimaatverandering
tegengaan
• Huidige CO2 uitstoot door
mobiliteit in zuidelijke
Randstad
• Reductiedoel voor CO2
uitstoot in zuidelijke
Randstad (2040)

Oplossing
Kortere reistijd:
• Gegeneraliseerde reistijd
met en zonder OV-schaalsprong, o.b.v.:
– Versnelling
(minder tijd in voertuig)
– Frequentieverhoging
(kortere wachttijd)
– Directere reis
(minder overstappen)
Hoogwaardig OV:
• % hoogwaardig OV binnen
totaal aantal OVvoertuigkilometers

Meer capaciteit:
• % toename zitplaatsen in
spits o.b.v. frequentieverhoging en/of andere
inzet van voertuigen
(t.o.v. referentie 2040)

Impact
Mobiliteitstransitie
• Modal split in 2040
(incl. en excl.
Schaalsprong OV)
• Absoluut aantal
reizigerskilometers in
2040 (incl. en excl.
Schaalsprong OV)
• Aantal vermeden
autokilometers in 2040
(incl. en excl.
Schaalsprong OV)

Minder uitstoot per
reizigerskilometer
• Kengetallen voor uitstoot
voor OV en auto in 2040
(prognose)

Verhoogde
luchtkwaliteit
• Reductie
concentratie fijnstof
(PM 10 en PM 2.5) en
stikstofoxiden (NOx)
in 2040 door OVschaalsprong

Verstedelijking
• Aantal extra woningen
dat binnenstedelijk
gerealiseerd wordt
i.p.v. buitenstedelijk

Minder energie nodig
per woning
• Energieconsumptie
(elektriciteit en gas)
woningen binnenstedelijk en buitenstedelijk in 2040

Minder
broeikasgasemissies
• Reductie CO2 uitstoot
in 2040 door OVschaalsprong
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Zie appendix voor gedetailleerde beschikbare feitenbasis

Verduurzaming

Huidige feitenbasis | Opgave wordt bewezen en effect van OVschaalsprong op opgave is aannemelijk gemaakt
Opgave
Schone lucht in de stad
• Fijnstof (PM10): WHOadvieswaarde <20 µg/m3.
Huidige waarde binnensteden 20-28 µg/m3
• Fijnstof (PM2.5): WHOadvieswaarde <10 µg/m3.
Huidige waarde binnensteden 13-16 µg/m3
• NO2: WHO-advieswaarde
<40 µg/m3. Alleen (zeer)
lokaal overschreden in
binnenstad Rotterdam.
Klimaatverandering
tegengaan
• Uitstoot CO2 door mobiliteit
in de zuidelijke Randstad:
4,3 Mton/jaar in 2015
• Benadering reductiedoel
voor CO2: 2,5 Mton reductie
tot 20401. Dit is 57%
reductie t.o.v. 2015

Oplossing
Reistijdreductie:
• Oude lijn: 2.5 min
• Den Haag: 20-50%
reistijdverkorting van
stadsranden tot centrum
• Rotterdam: • Zoetermeer – Leiden: >2min
in de spits
Hoogwaardig OV:
Meer capaciteit:
50-100% capaciteits-verruiming
op o.a. Leyenburg-corridor,
Oude Lijn, metro Rotterdam
en HOV Leiden - Zoetermeer

Impact
Mobiliteitstransitie
• Rotterdamse regio:
19% OV in 2040 t.o.v.
15% in 2018, geen
referentie-scenario
beschikbaar voor 2040
• Vermeden autokilometers:
– 278 mln/j met OVschaalsprong
– 63 mln/j zonder
schaalsprong

Minder uitstoot per
reizigerskilometer
Kengetallen voor uitstoot
voor OV en auto uit 2017 (CE
Delft en CROW). Bijv. gram
CO2/reizigerskm
• Auto: 136-161 gram
• OV-bus: 116 gram
• Trein HRN: 0 gram

Verhoogde
luchtkwaliteit
Verhoogde
luchtkwaliteit levert
nominaal jaarlijks in
2040 5,5 mln € op.
Minder uitstoot: 120.000
kg NOx en 3.300 kg
fijnstof in 2040 t.o.v.
nulalternatief (Decisio,
2019)

Verstedelijking
Eerste schatting is dat
65.000-88.000 woningen
door OV-schaalsprong
binnenstedelijk kan
worden gebouwd (Reality
Check, 2019)

Minder energie nodig
per woning
Aanname is dat
energieverbruik
binnenstedelijke woningen
10% lager dan
buitenstedelijke woningen
(Decisio, 2019)

Minder
broeikasgasemissies
Eerste berekening laat
reductie-emissie van
22.000 ton CO2 op
jaarbasis zien (peiljaar =
2040) (Decisio, 2019)
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Verduurzaming

Oordeel huidige feitenbasis | Onderbouwing van positieve effect is
solide, maar meer feiten nodig om omvang van impact te bepalen
Opgave

Oplossing

Schone lucht in de stad
Helder en cijfermatig in kaart
gebracht.

~

Kortere reistijden:
Anekdotische informatie over
reistijdverkorting
(incl. enkele datapunten)
o.b.v. plannen in de vier
regio's.
Ontbrekend: Inschatting voor
totale pakket

~

Belangrijk om inzicht te
verkrijgen in effect van
totale OV-schaalsprong op
modal split in zuidelijke
Randstad in 2040

Hoogwaardig OV: Wel inzicht
in plannen voor nieuw HOV,
effect op totaal ontbreekt

Klimaatverandering
tegengaan
Helder en cijfermatig in kaart
gebracht.

Mobiliteitstransitie
Effect op modal split in
Den Haag en Rotterdam
bekend.

Meer capaciteit: Anekdotische
informatie over
capaciteitsverruiming, incl.
enkele datapunten o.b.v.
plannen in de regio's.
Ontbrekend: Verruiming
capaciteit voor totale pakket

Verstedelijking
Schatting beschikbaar van
aantal extra woningen dat
binnenstedelijk
gerealiseerd wordt t.o.v.
referentiescenario.

Impact
Minder uitstoot per
reizigerskilometer
Huidige uitstoot per
modaliteit bekend voor 2017
Idealiter inzicht in
geprognosticeerde uitstoot
per modaliteit in 2040

~

Minder energie nodig
per woning
Aanname beschikbaar.

Idealiter onderbouwing
opstellen van deze aanname

Belangrijk om
onderbouwing op te
stellen

Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

~

~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Verhoogde
luchtkwaliteit
Waarde beschikbaar in
rapport Decisio.

~

Belangrijk om op basis
van nieuwe inzichten in
modal split en
verstedelijking door te
rekenen

~

Minder
broeikasgasemissies
Waarde beschikbaar in
rapport Decisio.

~

Belangrijk om op basis
van nieuwe inzichten in
modal split en
verstedelijking door te
rekenen

Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen
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1c

1 Integraal doorrekenen bereikbaarheidseffecten van schaalsprong

Meer inzicht in de bereikbaarheidseffecten van het integrale pakket aan maatregelen is nodig. Bereikbaarheid is
geen doel op zich, maar het middel waarlangs deze investering haar baten realiseert. Om de baten op het gebied
van economische groei, wonen en verduurzaming verder te onderbouwen en kwantificeren zullen eerst de
effecten op bereikbaarheid integraal moeten worden doorgerekend. Uitkomsten bestaan – ons inziens – in ieder
geval uit inzicht in (a) verkorting van reistijd (gegeneraliseerde reistijdverkorting) en inzicht in (b) toename in
reizigersaantallen door productstapeffecten

2 Doorrekenen toename van effectieve dichtheid in zuidelijke Randstad

3 Onderbouwen toename in economische activiteit door verbeterd vestigingsklimaat

De OV-schaalsprong verbetert het vestigingsklimaat in de zuidelijke Randstad, waardoor meer bedrijven en
organisaties naar de regio trekken. De omvang van dit effect is echter nog niet ingeschat en onderbouwd, terwijl
het een belangrijk deel van de economische baten betreft. Een analyse op dit onderdeel is dus wenselijk en moet
inzicht bieden in (a) het verwachte aantal extra arbeidsplaatsen als gevolg van nieuwe bedrijven die zich
vestigen en (b) de mate waarin deze arbeidsplaatsen additioneel zijn op landelijk niveau of verplaatst worden
uit een andere regio van Nederland (want heeft dan geen effect op economie van NL)

4 Onderbouwen voor welk deel van woningbouwopgave OV-schaalsprong randvoorwaardelijk is

Het op een goede manier inpassen van kwalitatieve, betaalbare woningbouw in de regio is draagt bij aan
woningbouwopgave én economische groei. Het is helder dat het OV helpt om de woningbouw goed op te vangen,
maar scherp onderbouwen voor het aandeel van de opgave waarvoor de OV-schaalsprong randvoorwaardelijk is
gaat helpen bij het substantiëren van toewijsbare baten van de MOVV propositie te

5 In kaart brengen effecten op modal split in zuidelijke Randstad

De mate waarin de OV-schaalsprong het wegennet in de regio ontlast is bepalend voor een aanzienlijk deel van
de baten (o.a. CO2 / Nox reductie). Tegelijkertijd kan het helpen om investeringen in het wegennet te beperken

Randvoorwaarde: Definiëren en consequent toepassen van één referentiescenario

Om bovenstaande vervolgstappen goed uit te kunnen voeren moet elke studie de OV-schaalsprong effecten
afzetten tegen één referentiescenario dat consequent wordt gebruikt.
1. Aantal werknemers / arbeidsplaatsen / bedrijven / kennisinstellingen binnen een bepaalde reistijd bereikbaar
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Vijf vervolgstappen
om onderbouwing
van baten OVschaalsprong te
versterken

Een groot deel van de economische baten van de schaalsprong (zoals bijvoorbeeld productiveitsverhoging en
innovatie) zijn afhankelijk van agglomeratie-effecten. Deze effecten treden op bij een toename van effectieve
dichtheid1. Een integrale en robuuste berekening van de mate waarin de effectieve dichtheid toeneemt in de
zuidelijke Randstad door de verstedelijking en de bereikbaarheidseffecten zoals doorgerekend in stap 1 is
daarom cruciaal voor het verder onderbouwen van de economische baten

Deel 2: Investeringskosten van de OV-schaalsprong

Reviewvragen

1. Baten van de OVschaalsprong

• Welke baten kunnen worden verwacht?
• In hoeverre zijn deze met behulp van een feitenbasis
onderbouwd en gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de bijdrage van de
OV-schaalsprong verder te onderbouwen?

2. Investeringskosten van
de OV-schaalsprong

• Wat zijn de investeringskosten van de OV-schaalsprong?
• Wat is de mate van zekerheid van deze kostenramingen en waar
is verdere opharding wenselijk?

3. Investeringen in
referentiescenario bij
uitblijven OV-schaalsprong

• Welke infrastructuurinvesteringen zijn te verwachten om de
knelpunten tot een minimum te beperken?
• In hoeverre zijn deze investeringen onderbouwd en
gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de aard en omvang
van deze investeringen verder te onderbouwen?
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Deel

Investeringen

• Kostenraming voor OV-schaalsprong is €5,1 mrd en is voor sommige onderdelen harder dan voor andere:
– Metropolitane Oude Lijn (€1,3 mrd): indicatieve schatting – exactere raming ProRail in voorjaar 2020
– Haagse regio (€1,25 mrd): onderbouwde ramingen met onzekerheidsmarge van +-25%
– Rotterdamse regio (€1,58 mrd): onderbouwde ramingen van kosten beschikbaar
– Middengebied (€0,95 mrd): totale bekostigingsvraag is een lumpsum, gebaseerd op beschikbare
kostenramingen voor de verschillende ingrepen – risico dat deze gezamenlijk meer dan €0,95 mrd kosten
• Een voorlopige kostenopbouw is bekend voor de Haagse en Rotterdamse maatregelen, maar moet voor de
Metropolitane Oude Lijn en het Middengebied nog worden verfijnd
• Een waardevolle aanvulling zou een risicoanalyse van de bouwkosten zijn: o.a. voor prijsontwikkelingen in de
aanleg en potentiële, onvoorziene inpassingsmaatregelen (in dichtbevolkt gebied)
• De OV-investeringen in het nul-/referentiescenario zijn nog niet tot en met 2040 geraamd, waardoor
onderbelicht blijft dat slechts een deel van het investeringsbedrag extra is

Fasering

• De propositie gaat uit van een ambitieuze planning, waarin op basis van adaptieve ontwikkelstrategie wordt
geschoven
– Geschatte realisatieperiode van 5-7 jaar voor de meeste grote maatregelen komt overeen met bijv. de
aanleg van de RandstadRail (5 jaar, 2002-2007). Op basis van een verdere detaillering van de plannen (bijv.
exacte tracé, toe te voegen stations, etc.) kan de robuustheid van deze tijdschattingen toenemen.
– Korte periode voor planuitwerking kan sterker onderbouwd: in de propositie is bijv. één jaar voor de
uitwerking van de Metropolitane Oude Lijn en ingrepen rond Rotterdam gepland. Het is nuttig om te
toetsen of het mogelijk is om verkenning, ontwerp en besluitvorming binnen dit tijdsbestek af te ronden.
• Op dit moment is nog geen risicoanalyse uitgevoerd van de kwetsbaarheden en harde afhankelijkheden in de
planning (rekening houdend met bijv. bezwaarprocedures, spanning op bouwmarkt, et cetera)
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Review van investeringsvraag en fasering

Investeringen | Opbouw en hardheid van investeringsvraag
Legenda:

€5,1 miljard
0,15

Vrijleggen en
verlightrailen
Oude Lijn

1,15

Leyenburgcorridor

0,10

Koningscorridor:
zeezijde

0,65

Koningscorridor:
landzijde

0,50

Aanscherping van
kostenbeeld
vereist

Metropolitane Oude Lijn: totale kosten nog onzeker
• Plannen voor Metropolitane Oude Lijn zijn op punten gewijzigd sinds de initiële schatting van €1,3 miljard (o.a. de basis
van Decisio-rapport uit 2019)
• Een preciezere raming van de hoogte en samenstelling van de benodigde investering wordt verwacht van ProRail in het
voorjaar van 2020

Haagse regio: actuele kostenschatting (met onzekerheid)
• Raming voor Leyenburgcorridor door HTM / OV NEXT (marge +-25%)
• Raming voor Koningscorridor: zeezijde o.b.v. Transit-Impuls / Movares (marge +-25%)
• Raming voor Koningscorridor: landzijde o.b.v. Witteveen+Bos (marge +-25%)

Rotterdamse regio: actuele kostenschatting (met onzekerheid)
Metronetwerk

1,13

Zuidtangent

0,45

Zoetermeer –
Leiden / Rotterdam
/ Den Haag

0,95

• Raming metronetwerk omvat kortetermijnmaatregelen en verdere, stapsgewijze capaciteitsuitbreiding d.m.v.
automatisering, kostenraming o.b.v. schattingen uit expertsessie
• Raming Zuidtangent is opgebouwd uit de oeververbinding en HOV-verbinding. De uitvoeringsvariant moet nog in het
MIRT-traject worden vastgesteld. Het nadrukkelijk voorlopige bedrag gaat voor nu uit van een brug met tram. Het
bedrag maakt de schaalsprong bovenop het reguliere MIRT-plan (€600 mln) mogelijk

Middengebied: totale kosten mogelijk >€0,95 mrd

Totale
investeringen

• Totaalbedrag van €0,95 mrd opgenomen in propositie
• Op basis van huidige ramingen niet zeker of alle plannen realiseerbaar zijn voor €0,95 mrd: ~€50 mln voor Zo-Leiden
(alleen de ingrepen op korte termijn) 1, ~€400 mln voor Zoetermeer-Rotterdam en ~€650 voor Zoetermeer-Voorburg 3

1. Transit-Impuls/Movares in maart 2019 (marge +- 25%) & Adaptieve Ontwikkelstrategie 2. Gebaseerd op de gerealiseerde kosten van verlengde Oosterheemlijn
(onderdeel RandstadRail), station Lansingerland-Zoetermeer, uitbreiding Centrum-West en tijdelijk keerspoor E-lijn bij Laan van NOI. Van het bedrag is 40% nader
te detailleren (uitwerking, kabels en leidingen, aanpassingen overige infrastructuur, etc.) en 20% onvoorziene kosten 3. Transit-Impuls / Movares (marge +-25%) 34
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Eerste stappen

Voldoende accurate
kostenraming voor
huidige projectfase

Indicatieve fasering

Fasering | Overzicht van fasering van investeringsvraag en realisatie
'20

A. Metropolitane
Oude Lijn
B. Haagse regio

'25

'30

Eer ste fr equentiever hoging
en enkele nieuwe stations

V r ijleggen en ver lightr ailen van Oude Lijn
DH - Dor dr echt, en stapsgewijs toevoegen van nieuwe stations

Invester ing: €150 mln

Invester ing: €1.150 mln

V er gr oten van capaciteit
Leyenbur gcor r idor

Realiser en van ver nieuwde Koningscor r idor (zeezijde): nieuw
lightr ailspoor , nieuwe stations en kr uisingen

Invester ing: €100 mln

Invester ing: €650 mln

'35

Realiser en van ver nieuwde Koningscor r idor (landzijde):
nieuw lightr ailspoor en stations via CID-Binckhor st naar V oor bur g
Invester ing: €500 mln

C. Rotterdamse
regio

Capaciteitsver dubbeling in metr onetwer k
van Rotter damse r egio

Realiser en van nieuwe HOV -ver bindingen
door Rotter dam Zuid en openen station Stadionpar k
Invester ing: €450 mln

D. Middengebied
Totale investering:
aangenomen
~€950 mln

V er beter en HOV -ver binding
Zoeter meer - Leiden
Invester ing: PM

Realiser en van ver lenging HOV -ver binding Zoeter meer Leiden r ichting Katwijk
Invester ing: PM

Realiser en ver lengde Konings-cor r idor V oor bur g Zoeter meer : lightr ailspoor en nieuwe stations
Invester ing: PM

Realiser en lightr ailver binding
Zoeter meer - Rotter dam
Invester ing: PM

Totale
investeringen

Circa €1 mrd

Circa €2,9 miljard

Circa €1,2 miljard

€5,1
mrd
35

Copyr ight © 2020 by Boston Consulting Group. All r ights reserved.

Invester ing: €1.130 mln

Aanbevolen vervolgstappen voor komende maanden
Investeringen

• Kostenramingen aanscherpen:
– Q2 2020: ramingen aanscherpen voor Metropolitane Oude Lijn met ProRail
– MIRT-trajecten: ramingen aanscherpen o.b.v. specifiekere keuzes over
uitvoeringsvarianten in Rotterdamse regio en Middengebied n.a.v. MIRT-trajecten1
• Totale investeringsvraag bijstellen o.b.v. aangescherpte kostenramingen

Fasering

• Projectfasering aanscherpen:
– Toets van duur van uitwerkingsfase: wat zijn de verwachte politiek-bestuurlijke en
MIRT-doorlooptijden? Wanneer kan de aanleg echt beginnen?
• Risicoanalyse uitvoeren voor fasering: welke kwetsbaarheden bestaan in de planning, met
welke potentiële gevolgen? (bijv. bezwaarprocedures, spanning op bouwmarkt, et cetera)

1. Dit geldt met name voor de Rotterdamse oeververbinding en de verbinding Zoetermeer – Rotterdam (o.a. keuze RandstadRail versus metro)
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• Risicoanalyse uitvoeren voor bouwkosten: o.a. prijsontwikkelingen in de bouwsector en
onvoorziene inpassingskosten (in dichtbevolkt gebied; geluid, trillingen, verzakkingen, etc.)

Deel 3: Investeringen in referentiescenario voor 2040

Reviewvragen

1. Baten van de OVschaalsprong

• Welke baten kunnen worden verwacht?
• In hoeverre zijn deze met behulp van een feitenbasis
onderbouwd en gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de bijdrage van de
OV-schaalsprong verder te onderbouwen?

2. Investeringskosten van
de OV-schaalsprong

• Wat zijn de investeringskosten van de OV-schaalsprong?
• Wat is de mate van zekerheid van deze kostenramingen en waar
is verdere opharding wenselijk?

3. Investeringen in
referentiescenario bij
uitblijven OV-schaalsprong

• Welke infrastructuurinvesteringen zijn te verwachten om de
knelpunten tot een minimum te beperken?
• In hoeverre zijn deze investeringen onderbouwd en
gekwantificeerd?
• Wat zijn de belangrijkste vervolgstappen om de aard en omvang
van deze investeringen verder te onderbouwen?
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Deel

Ook in een referentiescenario zijn investeringen nodig
om twee problemen in regio te adresseren
De OV-schaalsprong is ingestoken vanuit een groeiambitie en vanuit het integraal aanpakken van een economische,
woningbouw en verduurzamingsopgave. Tegelijkertijd adresseert OV-schaalsprong óók in nauwe zin twee belangrijke
bereikbaarheidsproblemen in de regio, die ook moeten worden geadresseerd zonder OV -schaalsprong, te weten:

Druk op wegennet neemt toe door buitenstedelijke woningbouw
Zonder investeringen worden ~85.000 woningen buitenstedelijk gerealiseerd in plaats van
binnenstedelijk. Het extra woon-werkverkeer vanuit deze locaties leidt tot extra druk op het wegennet
en daarmee meer congestie. Daarnaast moeten deze nieuwe locaties worden ontsloten.
In het referentiescenario zijn investeringen nodig om enkel deze bereikbaarheidsproblemen op te lossen. In een nul/referentiescenario mogen namelijk geen knelpunten bestaan om een eerlijke vergelijking mogelijk te maken met het
projectalternatief (de OV-schaalsprong).
Bron: Quick-scan maatschappelijke businesscase Zuidelijke Randstad (Decisio, 2019)
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Huidige capaciteit OV systeem ontoereikend voor opvangen van autonome reizigersgroei
Zonder investeringen kan het OV systeem de reizigersgroei niet opvangen. Een groot aantal (NMCA)
knelpunten in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag geven aan dat het OV daar uit haar voegen gaat
barsten. Dit heeft een achteruitgang van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio tot gevolg.

OV
knelpunten

Opvangen
congestie

Beschikbare feitenbasis

Verwachting over omvang van investeringen

Rond 2030 zullen – op basis van autonome groei – in
ieder geval zes knelpunten ontstaan (NMCA 2017)1
• Rotterdam: Lijn A,B,C Beurs – Marconiplein; Lijn
A,B,C Beurs – Kralingse Zoom
• Den Haag: Tramtunnel Den Haag; RandstadRail
Samenloopdeel Leidschenveen – Laan van NOI;
Tram 9 Centraal station – Madurodam/Vrederust
• Zoetermeer – Leiden: R-NET

Gelet op het aantal knelpunten en de hoge mate
van verstedelijking in de regio (wat leidt tot meer
inpassingsmaatregelen) is de verwachting dat het
oplossen van alle knelpunten tot significante
investeringen kan leiden

Zonder OV-schaalsprong zijn diverse investeringen in
(weg)infrastructuur nodig (Decisio, 2019)

Op basis van omvang van buitenstedelijke
woningbouw bij uitblijven van OV-schaalsprong en
eerste indicatie uit Quickscan is de verwachting
dat de benodigde investeringen in het wegennet
significant zijn

Deze vermeden investeringen zijn nu aangenomen op
780 miljoen euro (contante waarde)

Bron: Bus, tram, metronetwerk Toekomstbeeld OV (2019); Decisio rapportage (2019)

Doordat deze investeringen niet in samenspel met
de economische groeiagenda en verstedelijkingsmaatregelen worden uitgevoerd, liggen de te
verwachten (maatschappelijke) baten veel lager
dan die van de OV-schaalsprong
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We verwachten dat de benodigde investeringen in het
referentiescenario in OV en wegenbouw significant zijn

De benodigde infrastructuurinvesteringen bij het uitblijven van de
OV-schaalsprong kunnen dus significant zijn. Het is daarom van
belang om de omvang van deze investeringen verder te
onderbouwen. Immers moeten de investeringskosten van de OVschaalsprong tegen die investeringen worden afgezet.
Hiervoor zullen de komende maanden twee vervolgstappen moeten
worden gezet:
1•

Ramen van investering om de (NMCA) capaciteitsknelpunten
tegen minimale kosten op te lossen

2•

Onderbouwen van vermeden investering (€780 mln) in weginfra
door binnenstedelijk bouwen en vaststellen of dit zowel de
investeringen van ontsluiten buitenstedelijke bouw als het
oplossen van congestie dekt

40

Copyr ight © 2020 by Boston Consulting Group. All r ights reserved.

Aanbevolen
vervolgstappen
voor komende
maanden

Appendix 1

Overzicht aanwezigheid van benodigde feitenbasis
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1a

Appendix | Mate van aanwezigheid benodigde feitenbasis om
positief effect op verduurzaming uit keten van impact aan te tonen
Integratie tot metropool
• Mobiliteit tussen kernen
• Analyse van historische
economische groei t.o.v.
andere steden / nationaal

Transitie naar kenniseconomie
• Toegevoegde waarde per
sector, incl. groei%
• Internationale positie
kennisinstituten

~
~

Groeiopgave
• Woningbouwopgave
• Verwachte bevolkingsgroei

Capaciteitsgrenzen netwerk
• NMCA-prognoses netwerk
incl. knelpunten

Oplossing

Impact

Kortere reistijden:
• Gegeneraliseerde reistijd
met en zonder OV-schaalsprong, o.b.v.:
• Versnelling
(minder tijd in voertuig)
• Frequentieverhoging
(kortere wachttijd)
• Directere reis
(minder overstappen)

~
~
~

Hoogwaardig OV:
• Aantal HOV-lijn kilometers
in 2040 t.o.v. referentiescenario

~

Meer capaciteit:
• % toename zitplaatsen in
spits o.b.v. frequentieverhoging en/of andere
inzet van voertuigen
(t.o.v. referentie 2040)

~

Verstedelijking
• nieuw geplande
arbeidsplaatsen
• nieuw geplande
woningen
• % toename dichtheid

~

Daily urban system
Gem. toename (%) in te
bereiken (binnen 45 min):
• Arbeidskrachten
• Arbeidsplaatsen
• Kennisinstituten
• Andere bedrijven

~
~

3 effecten van meer
agglomeratiekracht:
1. Matching:
Ruimer en
passender aanbod
arbeidsmarkt
2. Sharing:
specialistischer en
hoogwaardiger
regionaal aanbod
van voorzieningen
3. Learning:
meer kennisuitwisseling

~• Gebruikers van OV

~

Toename innovatie
• Groei in aantal patenten
• Waarde van patenten

~

Productiviteitsverhoging
• % productiviteitsverhoging van
bedrijven
• Groei van toegevoegde waarde
van de regio

~

Reistijdbaten
• Functie van aantal
reizigers, reistijd
reductie en waarde
van tijd

Aanleg van infrastructuur
• Omvang investeringen in
OV-infrastructuur

Directe werkgelegenheid
• Nieuwe banen door aanleg
infrastructuur

~

Legenda:

Verbeterde vestigingsplaats
• Nieuwe vestiging bedrijven
• Direct foreign investments
• Groei werkgelegenheid

Feitenbasis aanwezig

~

Feitenbasis deels aanwezig

Feitenbasis nog niet aanwezig
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Opgave

Wonen en gebiedsontwikkeling

Benodigde feitenbasis | Er is aantal metrics nodig om omvang van
positief effect op de woningopgave aan te tonen
Opgave

Oplossing

Veel nieuwe woningen nodig
in kwalitatieve leefmilieus
• # extra woningen nodig
tot 2040

Impact

Kortere reistijd:
•~ Gegeneraliseerde reistijd
met en zonder OV-schaalsprong, o.b.v.:
~– Versnelling
(minder tijd in voertuig)
~– Frequentieverhoging
(kortere wachttijd)
~– Directere reis
(minder overstappen)

Vergroten van inclusiviteit
van bestaande woongebieden
• # woningen/inwoners in
onvoldoende ontsloten/
geïntegreerde locaties
(stadsdelen)

Hoogwaardig OV:
•~ % hoogwaardig OV binnen
totaal aantal OVvoertuigkilometers

Meer capaciteit:
•~ % toename zitplaatsen in
spits o.b.v. frequentieverhoging en/of andere
inzet van voertuigen
(t.o.v. referentie 2040)

Opvang van
mobiliteitsgroei door
meer reizigers/inwoners
•~ Δ reizigerscapaciteit in
metropolitane OVsysteem
•~ Δ reizigerscapaciteit
op belangrijkste OVverbindingen met
potentiële
woningbouwlocaties
Ontsluiten van nieuwe
woningbouwlocaties
•~ Δ bereikbare
arbeidsplaatsen in
ontsluitingslocaties

Voldaan aan
belangrijkste
randvoorwaarden (qua
mobiliteit) voor
verdere verstedelijking
• Verdere
verstedelijking in de
zuidelijke Randstad
wordt mogelijk...
• ...in veel gevallen
op binnenstedelijke
locaties

Feitenbasis aanwezig

•~
# extra woningen dat gebouwd
kan worden in nieuwe geschikte
gebiedsontwikkelingslocaties

Meer binnenstedelijke
woonmilieus en behoud van
open ruimte
• # nieuwe woningen
binnenstedelijk mét
schaalsprong versus zonder
• Km2 bespaarde open ruimte

Reductie stikstof
• Aantal extra woningen
binnen stikstofnorm
Ontsluiten onvoldoende
verbonden (stads)wijken
• Δ gegeneraliseerde
reistijd naar centrum
en bovenregionaal
knooppunt

Legenda:

Meer nieuwe, kwalitatieve
woningen

~

Feitenbasis deels aanwezig

Meer inwoners van zuidelijke
Randstad kunnen volwaardig
deelnemen
• # inwoners en woningen in
stadsdelen die nu wel
volledig geïntegreerd zijn
Feitenbasis nog niet aanwezig
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1b

Verduurzaming

Appendix | Mate van aanwezigheid benodigde feitenbasis om
positief effect op verduurzaming uit keten van impact aan te tonen
Opgave

Oplossing

Schone lucht in de stad
• Huidige concentratie
stikstofoxiden en fijnstof in
zuidelijke Randstad
• Normwaarden voor
stikstofoxiden en fijnstof
concentratie in zuidelijke
Randstad (2040)

Impact

Kortere reistijd:
•~ Gegeneraliseerde reistijd
met en zonder OV-schaalsprong, o.b.v.:
~– Versnelling
(minder tijd in voertuig)
~– Frequentieverhoging
(kortere wachttijd)
~– Directere reis
(minder overstappen)
Hoogwaardig OV:
•~ % hoogwaardig OV binnen
totaal aantal OVvoertuigkilometers

Klimaatverandering
tegengaan
• Huidige CO2 uitstoot door
mobiliteit in zuidelijke
Randstad
• Reductiedoel voor CO2
uitstoot in zuidelijke
Randstad (2040)

Meer capaciteit:
•~ % toename zitplaatsen in
spits o.b.v. frequentieverhoging en/of andere
inzet van voertuigen
(t.o.v. referentie 2040)

Legenda:

Feitenbasis aanwezig

Mobiliteitstransitie

~• Modal split in 2040

(incl. en excl.
Schaalsprong OV)
~• Absoluut aantal
reizigerskilometers in
2040 (incl. en excl.
Schaalsprong OV)
~• Aantal vermeden
autokilometers in 2040
(incl. en excl.
Schaalsprong OV)

Verstedelijking
~• Aantal extra woningen
dat binnenstedelijk
gerealiseerd wordt
i.p.v. buitenstedelijk

~

Minder uitstoot per
reizigerskilometer
• Kengetallen voor uitstoot
~
voor OV en auto in 2040
(prognose)

Verhoogde
luchtkwaliteit
•~ Reductie
concentratie fijnstof
(PM 10 en PM 2.5) en
stikstofoxiden (NOx)
in 2040 door OVschaalsprong

Minder energie nodig
per woning
•
~ Energieconsumptie
(elektriciteit en gas)
woningen binnenstedelijk en buitenstedelijk in 2040

Minder
broeikasgasemissies
•~ Reductie CO2 uitstoot
in 2040 door OVschaalsprong

Feitenbasis deels aanwezig

Feitenbasis nog niet aanwezig
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1c

Appendix 2

Overzicht feitenbasis voor onderbouwing van baten
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1a

Economische groei | Beschikbare feitenbasis
Regio

Beschikbare informatie
•

Bron

Functionele integratie van de stadsregio's blijft achter, gedemonstreerd door o.a. slechts 5% commuting
tussen Rotterdam en Den Haag (2011)
Combinatie van maatregelen op economische ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en
wonen zijn nodig om functionele integratie tot een succes te maken.
Economie heeft baat bij verdere functionele integratie, door versterking agglomeratie-effecten

2016 OECD Territorial Reviews: The Metropolitan
Region of Rotterdam-The Hague, Netherlands

•

Sociaal-economische integratie van bepaalde gebieden blijft achter, waaronder Rotterdam Zuid en Den
Haag Zuidwest

o.a.: Nationaal Programma Rotterdam Zuid,
Uitvoeringsplan 2019-2022

•

Gemiddelde economische groei Zuid-Holland bleef afgelopen jaren ('12-'18) achter bij wat men mag
verwachten o.b.v aanwezige sectoren:
Recente economische groei ligt op landelijk gemiddelde (groei '16-'17)
Potentie voor groei ligt op 0.5%pt boven het landelijk gemiddelde

2020 NEO Observatory, Agglomeratie,
bereikbaarheid en innovatie in de Zuidelijke
Randstad; 2018 Regiomonitor 2018

•
•
Overkoepelend

Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

•
•

Transitie naar kenniseconomie
Regio

Overkoepelend

Beschikbare informatie

Bron

Zuid-Holland is de provincie waar het meeste aan onderzoek en ontwikkeling wordt uitgegeven,
3.2 mrd in 2017

2018 Regiomonitor

Kennisintensieve en dienstverlenende activiteiten zijn als kansrijk te bestempelen, zoals Creatieve
Industrie en Life Science & Health, en in belangrijke onderdelen van Chemie, Agrifood en Tuinbouw,
Energie, Hightech Systemen & Materialen (HTSM) en Zakelijke Diensten en ICT.

2020 Economische Verkenning Rotterdam 2020

Genoemde potentieel remmende factoren voor de groei:
• Gebrek aan kwalitatief goede woon- en werklocaties ontmoetingsplekken en gevarieerde
voorzieningen
• Matchen van vraag- en aanbod op de arbeidsmarkt, gezien beperkte overlap tussen groei- en
krimpsectoren

2020 Economische Verkenning Rotterdam 2020

Nog geen informatie gevonden over dat bereikbaarheid momenteel een direct beperkende factor is voor
doorgroei van deze kansrijke (sub)sectoren en fieldlabs. Wél dat het een sterke faciliterende factor is.
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Integratie tot metropool

Opgave

1a

Economische groei | Beschikbare feitenbasis
Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

Groeiopgave
Regio

Overkoepelend

Opgave

Beschikbare informatie

Bron

Verwachte bevolkingsgroei van ruim 400.000 voor Zuid-Holland
Op basis van bijgestelde bevolkingsprognose kan een groei van 450.000 tot 2050 worden verwacht

2018 CBS
2019 CBS Statline Regionale prognose 2020-2050

Woningbouwopgave voor Zuid-Holland is 240.000 woningen
Verstedelijkingsakkoord uit november 2019 haalt 'recent onderzoek Provincie' aan,
waarin een opgave van 260.000 woningen wordt geschetst

Sep-19 MoVe Adaptieve Ontwikkelstrategie
Nov-19 Verstedelijkingsakkoord

Regio

Beschikbare informatie
•

Overkoepelend
•

Capaciteitsgrenzen op diverse belangrijke punten in het netwerk worden reeds overschreden,
waaronder samenloopdeel RandstadRail, tramtunnel Den Haag en in metronetwerk Rotterdam
Zonder investeringen breidt dit aantal tot 2030 fors uit

Bron
2019 Goudappel Coffeng, Stuurgroep
Toekomstbeeld OV – Bus, Tram, Metro-netwerk
Toekomstbeeld OV
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Capaciteitsgrenzen netwerk

1a

Economische groei | Beschikbare feitenbasis
~

Kortere reistijden
Regio

Beschikbare informatie

Overkoepelend

Gegeneraliseerde reistijdreductie voor gehele pakket is nog niet aanwezig

Oude lijn

~2.5min reductie reistijd voor tracé tussen Dordrecht en Den Haag Centraal

Bron

2019 Decisio – Quickscan maatschappelijke
businesscase Zuidelijke Randstad

Den Haag

Reductie reistijd naar Den Haag C voor diverse locaties, zowel absoluut als procentueel: o.a.
20% Loosduinen, 40% Leyenburg, 35% De Uithof, 50% Binckhorst, 60% Internationale zone (berekend o.b.v.
reistijden uit document

2018 MRDH & Gemeente Den Haag –
Schaalsprong OV

Rotterdam

Reductie gegeneraliseerde reistijd door frequentieverhoging, nog niet gespecificeerd

o.a. Propositie OV-Schaalsprong

•

Middengebied
•

~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Verkorting tijd in voertuig tussen Zoetermeer en Leiden: <28 min i.p.v. 30 min in de spits en
additionele reistijdreductie door frequentieverhoging (12x/u > 16x/u)
Reistijdreductie tussen Zoetermeer en Rotterdam door lightrailverbinding nog te verfijnen

o.a. Propositie OV-Schaalsprong

Capaciteitsverruiming
Regio

Beschikbare informatie

Overkoepelend

Capaciteitsverruiming voor gehele pakket is nog niet aanwezig

Oude lijn

Verdubbeling capaciteit door frequentieverhoging van 6x/u naar 12x/u in 2040

Bron

o.a. Propositie OV-Schaalsprong

Den Haag

•

RR lijn 3+4, Lijn E en naar Scheveningen Bad/Haven: Frequentieverhogingen, niet gespecificeerd

2019 Gemeente Den Haag – Schaalsprong OV

Rotterdam

•
•

Metrolijn ABC: 30% meer capaciteit, door frequentieverhoging van 18x/u naar 24x/u,
HOV Maastunnel: uitbreiding capaciteit

OV Toekomstvisie 2040

•

R-net lijn 400: Capaciteitsverruiming door grotere bussen en frequentieverhoging naar 12x/uur (in
de spits tot 16x/uur) in beide richtingen
Koningscorridor: Van 2-sporig HRN tussen Den Haag en Zoetermeer naar 2-sporig HRN + 2-sporig
lightrail

o.a. Propositie OV-Schaalsprong

Middengebied

•
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~

Oplossing

1a

Economische groei | Beschikbare feitenbasis
~

Hoogwaardig OV
Regio

Beschikbare informatie

Overkoepelend

Doorrekening van het totaal aantal extra hoogwaardig OV kilometers per lijn nog niet aanwezig1,2

Oude lijn

-

Den Haag

•

Middengebied

~

Bron

Nieuwe lightrailverbinding Den Haag Centraal – CID-Binckhorst
(trams op Koningscorridor naar lightrailkwaliteit)
Doortrekken lightrailverbinding naar Zoetermeer-Lansingerland (zie Middengebied)

o.a. Propositie OV-Schaalsprong

•
•

HOV busverbinding Zuidplein – Charlois – Maastunnel - Dijkzigt – Centraal op autovrije busbanen
HOV-verbinding middels oeververbinding: Zuidplein – Hillesluis/ Bloemhof – Feyenoord City –
Kralingse Zoom (richting 12x/u)

o.a. Propositie OV-Schaalsprong

•
•
•

Rotterdam en Zoetermeer: Nieuwe lightrailverbinding, timing wordt onderzocht
Zoetermeer – Leiden: Bij aanhoudende groei passagiers is toekomstig verrailen een optie
Zoetermeer – Den Haag: Nieuwe lightrailverbinding (HRN verbinding reeds bestaand)

o.a. Propositie OV-Schaalsprong

•
Rotterdam

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Aanleg van infrastructuur
Details over aanwezige kostenramingen en robuustheid huidige inschattingen zijn onderdeel van het hoofddocument - Deel 2: Investeringskosten van de OV-Schaalsprong

1. Verbindingen die vallen onder hoogwaardig OV: Bus Rapid Transit-, metro-, trein- en lightrailverbindingen
2. Een alternatief voor deze metric kan zijn: Vergelijken van de modal split van het aantal reizigerskilometers per vervoersmodaliteit in 2040 vs. referentiescenario
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~

Oplossing

1a

Economische groei | Beschikbare feitenbasis
~

Verstedelijking

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

195.000 woningen kunnen tot 2040 gerealiseerd worden in de 8 gemeenten van de
Verstedelijkingsalliantie. (Den Haag, Delft, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam,
Zoetermeer)

2019 Woningbouwmonitor
2019 Brink management / advies – Reality check
verstedelijkingsalliantie

In het Verstedelijkingsakkoord spreken bovenstaande 8 gemeenten, Provincie en MRDH de opgave uit om
tot 2040 170.000 woningen te realiseren. Het grootste deel zal worden gerealiseerd op 13 binnenstedelijke
locaties nabij knooppunten van openbaar vervoer.

2019 Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke
Randstad

Op de 13 verstedelijkingslocaties worden ~88.000 woningen en ~85.000 arbeidsplaatsen voorzien

2019 Brink management / advies – Reality check
verstedelijkingsalliantie

Uitsplitsing van woningaantallen die per regio ontsloten kunnen worden o.b.v. de OV-Schaalsprong is opgenomen in Appendix 1b – Wonen en gebiedsontwikkeling
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~

Impact

1a

Economische groei | Beschikbare feitenbasis

Impact
~

Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen

Daily urban system
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend (1)

Eerste kaarten beschikbaar waarop toename in bereikbaarheid van aantallen arbeidsplaatsen en
arbeidskrachten visueel inzichtelijk gemaakt worden. Onderliggende getallen en aannames worden
opgevraagd en verder uitgewerkt

2020 Movares – kaarten op te vragen bij MRDH

Eerste inschatting van toename aantal reizigers o.b.v. autonome groei en productstappen binnen pakket:
Verdubbeling van aantal reizen in 2040 t.o.v. huidig.

BCG analyse o.b.v. aantal instappers binnen
regionale concessies en NS-stations langs Oude
Lijn

Oude lijn

~100.000 extra potentiële werknemers liggen binnen bereik van toplocaties langs de Oude Lijn, door
realiseren van woningbouw op verstedelijkingslocaties + nieuwe stations. Dit aantal kan oplopen als ook de
reistijdwinst en synergiën met andere regionale plannen worden meegenomen in vervoersstudies.

2020 BCG analyse o.b.v. woningaantallen 13
verstedelijkingslocaties en 1,2 verdieners per
huishouden

Den Haag

o.a. circa 100.000 meer bereikbare banen vanuit Uithof/Loosduinen/Zuidwest en 200.000 meer bereikbare
banen vanuit de Binckhorst (binnen 45 minuten)

2018 MRDH & Gemeente Den Haag –
Schaalsprong OV

Rotterdam

•

•
Middengebied

Het aantal inwoners dat de Rotterdamse economische kerngebieden (Centrum, Zuidplein, Alexander,
Erasmus Universiteit) binnen 45 min. kan bereiken neemt met 16% toe.
Voor vrijwel elke locatie in Zuid komen er >100.000 extra arbeidsplaatsen binnen 60 minuten
reisafstand te liggen in 2040

OV Toekomstvisie 2040

-

Reistijdbaten
Regio

Beschikbare informatie

Overkoepelend

Gegeneraliseerde reistijdreductie voor het totale pakket aan plannen is nog niet doorgerekend.
Er kunnen op dit moment nog geen uitspraken over reistijdbaten worden gedaan.

Bron
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~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

1a

Economische groei | Beschikbare feitenbasis

Impact
Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis
Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen

Verbeterde vestigingsplaats
Regio
Overkoepelend

Beschikbare informatie
•
•

Bron

Effecten van verbeterde infrastructuur op economische groei zijn beschreven. Er is een gemiddelde
output elasticiteit van 0,14 voor publiek kapitaal op het bruto regionaal product.
Bij een aanname dat 50% van de gevraagde investeringen extra zijn t.o.v. de huidige investeringen
aan grond-, weg- en waterbouwkundige werken in de regio kan dit leiden tot:
– 0,4% groei van het BRP van Zuid-Holland
– 0,2% groei werkgelegenheid
Aanname moet getoetst en gevalideerd worden

2020 NEO Observatory, Agglomeratie,
bereikbaarheid en innovatie in de Zuidelijke
Randstad

Toename innovatie
Overkoepelend

Beschikbare informatie
•

Bron

De intensiteit van innovatie (patenten) is ongeveer 20% hoger in stedelijke gebieden met een twee
keer zo grote banen dichtheid vergeleken met andere stedelijke gebieden

Onderliggende literatuur, beschreven in
2015 CPB De Economie van de stad

Productiviteitsverhoging
Regio

Overkoepelend

Beschikbare informatie

•
•

Bron

Mensen en bedrijven zijn 2-10% productiever bij verdubbeling van de dichtheid
Voor specifiek de Nederlandse situatie worden effecten van 2-5% beschreven

Onderliggende literatuur, beschreven in
2015 CPB De Economie van de stad

Directe werkgelegenheid
Regio

Besc hikbare informatie

Bron

Overkoepelend

1500 banen (voornamelijk in de bouw) van 2020-2040, o.b.v. €5,1 mld
investeringen

Indicatie o.b.v. 2016 NEO Observatory - Verkenning
werkgelegenheidseffecten investeringsprogramma MRDH
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Regio

1b

Wonen en gebiedsontwikkeling | Beschikbare feitenbasis

Opgave

Veel nieuwe woningen nodig in kwalitatieve leefmilieus
Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

In de woondeal tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten uit de zuidelijke Randstad is
o.b.v. de WBR 2019 voor de Provincie Zuid Holland vastgesteld dat tot 2040 circa 230.000 woningen nodig
zijn. Op basis hiervan wordt een doel van 240.000 woningen gehanteerd.

2019 Woondeal Zuidelijke Randstad (230.000
woningen)
2019-2020 Breedgedeelde opgave van
240.000 woningen

Het CBS heeft in december 2019 haar bevolkingsprognoses tot 2060 bijgesteld. De bevolkingsgroei, met
name tot 2040, wordt daarin groter geschat dan in voorgaande prognoses. Er is nog niet berekend wat de
invloed hiervan is op de raming van ~230/240.000 benodigde woningen.

2019 CBS StatLine

Vergroten van inclusiviteit van bestaande woongebieden
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Rotterdam

Inclusiviteit van aanwijsbare (oude) stadswijken in bijvoorbeeld Rotterdam Zuid staat al lange tijd op de
politiek-bestuurlijke agenda (o.a. Afrikaanderswijk/Bloemhof).

Propositie OV-schaalsprong

Nog geen actuele schattingen beschikbaar van het specifieke aantal woningen/inwoners dat direct met
(een vorm van) vervoersarmoede te maken heeft.
Den Haag

Inclusiviteit van aanwijsbare (oude) stadswijken in bijvoorbeeld Den Haag Loosduinen en Zuidwest staat al
lange tijd op de politiek-bestuurlijke agenda.

Propositie OV-schaalsprong

Nog geen actuele schattingen beschikbaar van het specifieke aantal woningen/inwoners dat direct met
(een vorm van) vervoersarmoede te maken heeft.

Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen
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~

Regio

1b

Wonen en gebiedsontwikkeling | Beschikbare feitenbasis
Opvang van mobiliteitsgroei door meer reizigers/inwoners
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

Zie de informatie over de OV-schaalsprong: deze heeft een directe impact op de capaciteit van het
metropolitane mobiliteitssysteem, op systeemniveau en specifiek rond woningbouwlocaties.

Voorbeeld:
Den Haag

Vervoerskaarten geven concrete voorbeelden van de OV-potentie op specifieke locaties.

2019 Gemeente Den Haag – Schaalsprong OV

Let op: deze kaar t houdt nog geen r ekening met de ver beter ingen op de Oude Lijn, en is een eindbeeld
(waar in ook de Haagse tr amtunnel is door getr okken, wat nog geen deel is van deze pr opositie).

Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen
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~

Impact

1b

Wonen en gebiedsontwikkeling | Beschikbare feitenbasis
~

Impact

Ontsluiten van nieuwe woningbouwlocaties
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

Zie de informatie over de OV-schaalsprong: deze heeft een directe impact op de reistijden (dus
bereikbaarheid) van nieuwe woningbouwlocaties.
De conceptvervoerskaarten van Movares geven een helder (maar nog niet afzonderlijk gekwantificeerd)
beeld van het aantal bereikbare banen en inwoners vanuit specifieke potentiële woonlocaties. De kaarten
tonen dit voor 2040 (na de OV-schaalsprong) ten opzichte van 2020, voor de gehele zuidelijke Randstad.
Hierop is een onder andere sterk positieve impact rond de Oude Lijn en Den Haag Binckhorst zichtbaar.

2020 Conceptvervoerskaarten Movares
Propositie OV-schaalsprong

~

Ontsluiten onvoldoende verbonden (stads)wijken
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Rotterdam

Op basis van de bereikbaarheidsmaatregelen is verminderde vervoersarmoede zeer aannemelijk (HOVvervoer over Zuidtangent door Rotterdam Zuid, en nieuwe stations op metropolitane Oude Lijn). Er is
echter geen voor/na-analyse beschikbaar: hoeveel woningen/inwoners leden onder een helder
gedefinieerde vorm van vervoersarmoede, en in welke mate neemt dat af door deze maatregelen?

Propositie OV-schaalsprong

Den Haag

Op basis van de bereikbaarheidsmaatregelen is verminderde vervoersarmoede aannemelijk. Dat geldt met
met name door de verbeterde Leyenburgcorridor richting Den Haag Zuidwest/Loosduinen, en de
verbeterde Koningscorridor aan de zeezijderichting (doorgetrokken tot Scheveningen Haven). Er is echter
geen voor/na-analyse beschikbaar: hoeveel woningen/inwoners leden onder een helder gedefinieerde vorm
van vervoersarmoede, en in welke mate neemt dat af door deze maatregelen?

2020 Conceptvervoerskaarten Movares

Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

~

Effect aannemelijk in zuidelijke Randstad o.b.v. initiële
feitenbasis – komende tijd verder te onderbouwen

Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen
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In de verfijning van de kaarten moet vast komen te staan in welke mate verdere verstedelijking al
aangenomen is voor 2040, omdat dit invloed heeft op de getoonde bereikbaarheidseffecten.

1b

Wonen en gebiedsontwikkeling | Beschikbare feitenbasis
~

Impact

Meer nieuwe, kwalitatieve woningen
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

195.000 woningen kunnen tot 2040 gerealiseerd worden in de 8 gemeenten van de
Verstedelijkingsalliantie: Den Haag, Delft, Dordrecht, Leiden, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Zoetermeer.
Al deze gemeenten profiteren van de plannen binnen de OV-Schaalsprong.

2019 Woningbouwmonitor
2019 Brink management / advies – Reality check
verstedelijkingsalliantie

In het Verstedelijkingsakkoord spreken bovenstaande 8 gemeenten, Provincie en MRDH de opgave uit om
tot 2040 170.000 woningen te realiseren. Het grootste deel zal worden gerealiseerd op 13 binnenstedelijke
locaties nabij knooppunten van openbaar vervoer.

2019 Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke
Randstad

Meer binnenstedelijke woonmilieus en behoud van open ruimte
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

Schatting van 77.000 woningen binnen- in plaats van buitenstedelijk.

2019 Decisio Quickscan MKBA

25 tot 30 km2 bespaarde open ruimte doordat woningen binnen- in plaats van buitenstedelijk worden
gerealiseerd. Op basis van schatting: ~77.000 woningen met 25 tot 30 wo/ha.

~

Meer inwoners van zuidelijke Randstad kunnen volwaardig deelnemen
Regio

Beschikbare informatie

Overkoepelend

Effect is aannemelijk, maar nog geen kwantitatieve schatting met vertaling naar inwonersaantallen.

Bron
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Nog geen kwantitatieve inventarisatie voor welk aantal woningen de OV-schaalsprong zo'n (kritieke)
randvoorwaarde vormt, dat deze woningen zonder de OV-schaalsprong niet zouden kunnen worden
gerealiseerd.

1c

Verduurzaming| Beschikbare feitenbasis
Schone lucht in de stad

Opgave
Effect in zuidelijke Randstad
bewezen o.b.v. feitenbasis

Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

• Fijnstof (PM10): WHO-advieswaarde <20 µg/m3. Huidige waarde binnensteden 20-28 µg/m3
• Fijnstof (PM2.5): WHO-advieswaarde <10 µg/m3. Huidige waarde binnensteden 13-16 µg/m3
• NO2: WHO-advieswaarde <40 µg/m3. Alleen (zeer) lokaal overschreden in binnenstad Rotterdam.

2019 Negende Voortgangsrapportage
luchtkwaliteit in Zuid-Holland

Klimaatverandering tegengaan

Overkoepelend

Beschikbare informatie
•
•
•

CO2-uitstoot door mobiliteit in de zuidelijke Randstad: 4,3 Mton/jaar in 2015
opgave MRDH tot 2030: 1,3Mton reductie CO2-uitstoot tot 2030
Benadering van reductiedoel voor CO2 tot 2040: 2,5Mton/jaar.
Dit is 57% reductie t.o.v. 2015

Bron
•
•

2019 MRDH Aanpak CO2-reductie verkeer
Benadering o.b.v. 2-gradenpad landelijke
prognose mobiliteit tot aan 2040

57

Copyr ight © 2020 by Boston Consulting Group. All r ights reserved.

Regio

1c

Verduurzaming | Beschikbare feitenbasis
~

~

Mobiliteitstransitie
Regio

Impact

Beschikbare informatie

Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen

Bron

Effect op modal split o.b.v. alle plannen in pakket nog niet aanwezig
Overkoepelend

Rotterdam

•
•

Aandeel OV in 2040 19%, t.o.v. 15% in 2018
Verschil t.o.v. referentiescenario niet gedefinieerd

2019 Decisio – Quickscan maatschappelijke
businesscase Zuidelijke Randstad

OV Toekomstvisie 2040

Minder uitstoot per reizigerskilometer
Regio

Beschikbare informatie

Bron

Overkoepelend

CO2-uitstoot (gram CO2/reizigerskm)
• Auto: 136-161 gram
• OV-bus: 116 gram
• Trein HRN: 0 gram

2020 Website CROW

Nox-uitstoot auto: 0,24-0,30 g/km (2016)

Via Decisio: CE Delft, handboek milieuprijzen '17

Fijnstof uitstoot auto: 0,008-0,005g/km (2016)

Via Decisio: CE Delft, handboek milieuprijzen '17

Afname in emissies: Tot 2030 -0,9% afname per jaar; na 2030 -1,5% afname per jaar

2015 WLO

Voor totale effect op gemiddelde uitstoot per reizigerskilometer over de modaliteiten moet o.b.v.
vervoersstudies van het hele pakket de modal split berekend worden.
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~

• Vermeden auto-kilometers:
– 278 mln/j met OV schaalsprong
– 63 mln/j zonder schaalsprong

1c

Verduurzaming | Beschikbare feitenbasis
~

Verhoogde luchtkwaliteit
Regio

Beschikbare informatie
Emissiereductie Nox (t.o.v. referentiescenario Decisio):
~120.000 per jaar in 2040, verder oplopend tot ~150.000 per jaar in 2048

Overkoepelend

Emissiereductie fijnstof(t.o.v. referentiescenario Decisio):
~3300 per jaar in 2040, verder oplopend tot ~4500 per jaar in 2048

Impact
~

Effect in zuidelijke Randstad momenteel
ontbrekend - komende tijd te onderbouwen

Bron
Onderliggende cijfers van rapport 2019 Decisio –
Quickscan maatschappelijke businesscase
Zuidelijke Randstad

Voor totale effect op de luchtkwaliteit moeten de effecten o.b.v. de nog te berekenen modal split na
invoer van het gehele pakket opnieuw doorgerekend worden

~

Verstedelijking

~

Minder energie per woning
Regio

Overkoepelend

~

Besc hikbare informatie

Bron

Aanname: Energieverbruik binnenstedelijke woningen is 10% lager dan voor buitenstedelijke woningen

2019 Decisio – Quickscan maatschappelijke
businesscase Zuidelijke Randstad

Minder broeikasgasemissies
Regio

Overkoepelend

Besc hikbare informatie

Bron

Emissiereductie CO2: Totaal 415.000 ton tot 2050
Reductie-emissie van 22.000 ton CO2 op jaarbasis (peiljaar = 2040)

2019 Decisio – Quickscan maatschappelijke
businesscase Zuidelijke Randstad

Voor totale effect op de emissiereductie moeten de effecten o.b.v. de nog te berekenen modal split na
invoer van het gehele pakket opnieuw doorgerekend worden
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Aantallen binnenstedelijke nieuwe woningen die o.b.v. de OV-Schaalsprong worden gerealiseerd is opgenomen in Appendix 1b – Wonen en gebiedsontwikkeling

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior
management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review
of this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied
on or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not
guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.
BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data
or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.
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The services and materials provided by Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
or inaccurate.
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