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Managementsamenvatting
S.1

Context en aanleiding

Verstedelijkingsopgave
Nederland kent op dit moment een woningtekort. We staan voor de opgave om dit
tekort op te vangen en te voorzien in toekomstige woonbehoeften. De druk op de
woningmarkt is in de Zuidelijke Randstad (provincie Zuid-Holland) in het bijzonder
hoog. De regio staat voor de opgave om tot 2040 te voorzien in circa 240.000 extra
woningen en de laatste prognoses laten een nog grotere behoefte zien. De regio
heeft de ambitie om ten minste 70 procent van deze opgave binnenstedelijk te
ontwikkelen.
Vanuit de Verstedelijkingsalliantie wordt voor een groot deel invulling aan deze
ambitie gegeven. In de Verstedelijkingsalliantie werken acht Zuid-Hollandse
gemeenten1 samen met de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) aan een ontwikkelstrategie voor 170.000 woningen en 80.000
arbeidsplaatsen in de Zuidelijke Randstad. De samenwerkende partijen focussen
op verstedelijking binnen bestaand bebouwd gebied, met een centrale focus
uitwerking van 13 zogenoemde ‘toplocaties’ die tot 2035 reeds ontwikkeld kunnen
worden. Hier kan op (middel)lange termijn circa de helft van het totale programma
gerealiseerd worden, mits op korte termijn afspraken gemaakt worden over
randvoorwaardelijke voorinvesteringen.
Investeringen in het mobiliteitssysteem
In de regio zijn voldoende locaties om de woningbehoefte te kunnen
accommoderen. Om deze tijdig te kunnen ontwikkelen moet wel aan een aantal
randvoorwaarde worden voldaan. Het belangrijkste daarin is dat financiële tekorten
worden weggewerkt en dat diverse ingrepen in het mobiliteitssysteem worden
gedaan. De verstedelijkingsambities vergen immers wat van het mobiliteitssysteem
in de Zuidelijke Randstad. Het systeem staat al onder druk. De groei van de
Zuidelijke Randstad, zowel economisch als in aantallen inwoners, heeft in de
laatste jaren tot meer verkeer op de weg ((vracht)auto’s en fietsen) en gebruikers
van het openbaar vervoer geleid. Investeringen in het mobiliteitssysteem zijn nodig
om de regio toegankelijk en bereikbaar te houden. Deze urgentie wordt versterkt
door de extra verstedelijkingsopgave in de regio. Vanuit het programma MoVe wordt
aan deze opgave gewerkt. In de ‘OV-schaalsprong’ is reeds een investeringspakket
van circa 5 miljard euro uitgewerkt. De schaalsprong wordt als randvoorwaardelijk
1

Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht
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gezien om het totaalpakket van de verstedelijkingsopgave te realiseren2. Binnen dit
totaalpakket hebben de toplocaties van de Verstedelijkingsalliantie een directe
relatie met de schaalsprong OV op de Oude Lijn in combinatie met de ontwikkeling
van knooppunten. Daarnaast bevat het pakket enkele ingrepen die
randvoorwaardelijk zijn voor individuele gebiedsontwikkelingsprojecten van de
Verstedelijkingalliantie, zoals tramverbindingen in en naar de Binckhorst en Den
Haag Zuidwest en een nieuwe oeververbinding in Rotterdam.
Uitwerking MBC om nader inzicht in kosten en baten te krijgen
Om nader inzicht te krijgen in de financiële kosten en baten en de
maatschappelijke effecten van de verstedelijking is voor 11 van de 13 toplocaties
een maatschappelijke business (MBC) opgesteld. De analyses geven inzicht in het
ruimtelijk programma dat gerealiseerd kan worden, welke ingrepen in openbare
ruimte en mobiliteit randvoorwaardelijk zijn en wat de maatschappelijke
welvaartseffecten zijn van het binnenstedelijk realiseren van de
woningbouwopgave. De uitkomsten van de studie zullen tevens meegenomen
worden in een update van de MKBA voor het programma MOVV.

S.2

Uitkomsten maatschappelijke businesscase

Uit de verschillende maatschappelijke businesscases blijkt dat het mogelijk is om
binnen de 11 gebieden circa 88.000 woningen en 70.000 arbeidsplaatsen in
gemengde hoogstedelijke gebieden te ontwikkelen. Investeringen in diverse
randvoorwaardelijke bovenplanse ingrepen is daarvoor noodzakelijk. Daarnaast
treden in diverse projectgebieden financiële tekorten in de grondexploitatie op.
Zonder deze investeringen wordt ook gebouwd, maar in veel mindere mate en in
minder goede aansluiting op de woonwensen, zonder ingrepen in de openbare
ruimte kunnen de woningen immers niet op een kwalitatief hoogwaardige manier in
de bestaande omgeving ingepast worden. Zonder de investeringen zal in de
projectgebieden gezamenlijk nog maar plaats zijn voor 15.000 woningen en 30.000
arbeidsplaatsen. Het regionale doel van geconcentreerde op HOV-georiënteerde
Verstedelijking wordt dan niet gerealiseerd. Een groot deel van de
woningbouwopgave zal elders, mogelijk buitenstedelijk, gerealiseerd moeten
worden. Dat gaat ten koste van landschap elders, zorgt voor minder duurzame
vormen van mobiliteit en brengt extra uitdagingen voor de energietransitie met zich
mee. Bovendien worden daardoor kansen voor versterking van de
agglomeratiekracht in de regio onvoldoende benut.

NB: ook als woningen en arbeidsplaatsen elders gerealiseerd worden, zijn aanzienlijke
investeringen in de infrastructuur nodig.
2
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Financiële effecten
De totaal benodigde investering bedraagt circa € 2,7 miljard (inclusief bovenplanse
kosten voor de gebiedsontwikkeling die deels niet-toerekenbaar zijn). Een deel van
deze investeringen maakt reeds onderdeel uit van lopende regionale programma’s
en/of wordt voor een groot deel gedaan om bestaande problematiek op te lossen,
zoals de investeringen in het mobiliteitssysteem van Rotterdam en Den Haag. Een
totaalbedrag van € 1,7 miljard (in contante waarden3) is nog ongedekt en toe te
rekenen aan de verdichtingsopgave. Dit bedrag is opgebouwd uit tekorten op de
grondexploitaties (GREX) en ongedekte bovenplanse kosten. Dit komt uit op een
gemiddeld tekort per woning van circa € 19.000 (contante waarde). Hierbij dient
opgemerkt te worden dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen de gebieden. Aan de
ene kant zijn er complexe gebiedstransformaties waarbij bestaande woningbouw en
bedrijven plaats moeten maken voor nieuwbouw. Aan de andere kant zijn er meer
eenvoudiger gebiedsontwikkelingen op bijvoorbeeld braakliggende terreinen of op
locaties waar rendabele transformatie mogelijk is, gebieden hebben daar overigens
wel vaak met complexere randvoorwaardelijke investeringen te maken (bijvoorbeeld
lucht- en geluidsmaatregelen, gebiedsontsluiting). Verschillen zijn daarnaast te
verklaren doordat nog niet alle gebiedsontwikkelingen even concreet zijn
uitgewerkt. Voor een aantal gebieden zijn al redelijk gedetailleerde plannen
gemaakt, voor andere gebieden is een verdere uitwerking nog nodig.
Maatschappelijke effecten
Door de woningbouwopgave binnenstedelijk te realiseren treden diverse
maatschappelijke effecten op:
▪ Op het gebied van mobiliteit wordt een duurzamere vorm van vervoer
gerealiseerd. Mensen die in een hoogstedelijke omgeving wonen en/of werken
reizen vaker met het openbaar vervoer en de fiets in plaats van met de auto.
Dat zorgt voor milieueffecten (lagere uitstoot CO2, stikstof, fijnstof, geluid) en
voorkomt congestie op de weg. Daarnaast bestaat een deel van de
investeringen die zijn meegenomen uit ingrepen in het mobiliteitssysteem (OVlijnen, fietspaden, e.d.). Gebruikers van deze nieuwe OV-lijnen of fietspaden
profiteren daarvan. Het totale mobiliteitseffect van de projecten bedraagt in
gemonetariseerde waarden 1,4 miljard euro.
▪

Door de verdichting in grootstedelijke gebieden treedt een agglomeratie-effect
op. De drijvende gedachte achter dit effect is dat mensen en bedrijven profijt
ondervinden van de nabijheid van andere mensen of bedrijven. Agglomeratieeffecten worden ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning en uiten
zich in een sterker innovatievermogen, hogere lonen en productiviteit. De

De nominaal geraamde investeringskosten zijn contant gemaakt door te kijken naar
faseringen en een discontovoet van 4,5 procent toe te passen.
3
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productiviteit in de Zuidelijke Randstad neemt structureel toe en zorgt ook op
nationale schaal voor een effect: verdichting in de Randstad leidt tot grotere
effecten dan woningen en arbeidsplaatsen buiten de regio. Het effect bedraagt
▪

▪

▪

in contante waarden iets meer dan 1 miljard euro.
Binnenstedelijk wordt over het algemeen in hogere dichtheden gebouwd dan
buitenstedelijk. Dit type bouw is over het algemeen energiezuiniger en kan
soms efficiënter gebruik maken van de bestaande energie-infrastructuur.
Daarmee wordt (in ieder geval tot 2050) uitstoot van CO 2 bij de opwekking van
energie voor huishoudens vermeden. Het totale gemonetariseerde effect is in
de maatschappelijke businesscase 146 miljoen euro.
In de onderzochte gebieden maakt sociale huur ook onderdeel uit van het
woningbouwprogramma. Dot leidt tot een consumentensurplus. Huurders in de
sociale huursector betalen minder dan de gemiddelde huurprijs van een
soortgelijke woningen op een soortgelijke locatie in de vrije sector. Dit verschil
betekent dat er een consumentensurplus is voor sociale huurders: een
welvaartswinst. Zij betalen minder dan de marktwaarde van een vergelijkbare
woning in de vrije sector, maar hebben wel hetzelfde woongenot. Het effect is in
stedelijke gebieden hoger dan in buitenstedelijke gebieden doordat het
prijsverschil tussen een sociale huurwoning en een vergelijkbare vrije
sectorwoning groter is. Het verschil in het consumentensurplus tussen
binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen is als effect meegenomen in de
maatschappelijke businesscase en bedraagt voor de regio als geheel circa 520
miljoen euro (contante waarden).
Daarnaast zorgen verschillende projecten en de bijbehorende ingrepen om
deze in te passen ervoor dat de bestaande omgeving profiteert van een
leefbaardere omgeving. Denk daarbij aan zoals uitplaatsingen van bedrijven
met een hoge milieucategorie, geluidsmaatregelen, investeringen in de
kwaliteit van de openbare ruimte (fietspaden, groenvoorzieningen) of
transformatie van gebieden met relatief vele sociale problematiek. Effecten die
hieruit voortvloeien vertalen zich vaak in een hogere vastgoedwaarde. De
effecten zijn vooral lokaal van aard omdat de alleen directe omgeving van een
project profiteert van de verbeterde leefkwaliteit. De leefbaarheidsbaten
verschillen per projectlocatie en tellen voor de regio als geheel op tot ongeveer
440 miljoen euro (contante waarde).

Saldo maatschappelijke kosten en baten
Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is op basis van de huidige
inzichten positief. In totaal overtreffen de in beeld gebrachte maatschappelijke
baten de kosten met circa 1,9 miljard euro. Uit de analyses komt naar voren dat
tegenover iedere euro die geïnvesteerd wordt een maatschappelijke baat van 2,1
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euro staat. Het integrale overzicht van kosten en baten is in onderstaande tabel

2.686
2.432
0
852
0
0 15.000
450
0
0
7.078 8.364 3.360 10.300 5.305
4.282 15.000 4.000 1.000
0
4.392
5.932 3.360
9.448 5.305
4.282
0 3.550
1.000
0
-€ 16
€0
€ 16 -€ 528
€0
€3
€0
€0
€0
€0
-€ 28 -€ 174 -€ 18 -€ 202 -€ 18
-€ 41 -€ 174
-€ 3 -€ 731 -€ 18
-€ 45 -€ 248 -€ 18 -€ 202 -€ 125
€ 35
€ 65
€ 22
€ 485
€ 41
€1
€ 70
€ 21
€ 164
€0
€ 43
€ 73
€ 41
€ 32
€ 22
€1
€1
€0
€ 80
€0
-€ 2
€ 82
€ 29
€ 127
€0
€ 78 € 292 € 115 € 889
€ 63
86
117
66
186
104
€ 37 € 117 € 112 € 158
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De ontwikkeling van de toplocaties van de Verstedelijkingsalliantie draagt bij aan de
versterking van de agglomeratiekracht van Nederland en duurzame regionale
ontwikkeling door geconcentreerd en nabij hoogwaardig OV te verstedelijken. Uit de
maatschappelijke business case komt naar voren dat de investeringen vanuit de
bredere welvaart renderen, het geeft daarmee een onderbouwing voor de financiële
investeringen. Cruciaal in het realiseren van de plannen en ambities is een
samenhangende aanpak voor mobiliteit en verstedelijking. De benodigde
systeeminvesteringen in de infrastructuur (o.a. schaalsprong OV Oude Lijn) moeten
in de tijd parallel lopen met het wegwerken van tekorten op de
gebiedsontwikkelingen. De investeringen bedragen in totaal circa 1,7 miljard euro
(in contante waarden). Dit komt meer op een gemiddelde investering van ongeveer
100-125 miljoen per jaar tot 2035. Gezien de omvang van de benodigde
investeringen vraagt dit om een gezamenlijke aanpak van Rijks- en regiopartijen.
Bij de uitkomsten geldt de kanttekening dat het om een eerste verkenning van de
potentiële maatschappelijke baten op basis van kengetallen gaat. Deze
maatschappelijke businesscase bevat ook nog geen volledig uitgewerkt
nulalternatief, zoals in een volwaardige MKBA vereist is. Daarnaast moeten de niet-
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toerekenbare kosten (circa 1 miljard euro) wel gemaakt worden en is naar
verwachting bij een dergelijke stedelijke verdichting ook een schaalsprong OV
nodig: anders kan de totale toegenomen OV-vraag waarvan verondersteld is dat
deze geaccommodeerd wordt, niet gerealiseerd worden. Behalve dat deze kosten
niet meegenomen zijn, geldt dat ook voor de daarmee samenhangende baten van
bijvoorbeeld minder autoverkeer en een beter reizigersproduct. De studie laat wel
zien dat de potentiële maatschappelijke meerwaarde van binnenstedelijk bouwen
aanzienlijk is en op vele fronten te prefereren is boven het bouwen op
uitleglocaties.
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1. Inleiding
Context
In Nederland is op dit moment sprake van een tekort aan woningen4. We staan dan
ook voor een opgave om tot 2040 een groot aantal woningen bij te bouwen. De
druk op de woningmarkt in de Zuidelijke Randstad (provincie Zuid-Holland) is in het
bijzonder hoog. De regio staat voor de opgave om tot 2040 te voorzien in circa
240.000 extra woningen. Ambitie van de regio is om ten minste 80 procent van
deze opgave binnenstedelijk te ontwikkelen.
Vanuit de Verstedelijkingsalliantie wordt voor een groot deel invulling aan deze
ambitie gegeven. In de Verstedelijkingsalliantie werken acht Zuid-Hollandse
gemeenten5 samen met de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den
Haag (MRDH) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) aan een ontwikkelstrategie voor 170.000 woningen en 80.000
arbeidsplaatsen in de Zuidelijke Randstad. De samenwerkende partijen focussen
op verstedelijking binnen bestaand bebouwd gebied, met in eerste instantie een
uitwerking voor 13 zogenoemde ‘toplocaties’ die tot 2030 reeds ontwikkeld kunnen
worden. Hier kan op (middel)lange termijn circa de helft van het totale programma
gerealiseerd worden, mits op korte termijn afspraken gemaakt worden over
randvoorwaardelijke voorinvesteringen. In Figuur 1.1 zijn deze locaties in de regio
weergegeven.
De opgave om 170.000 woningen en ruimte voor circa 80.000 arbeidsplaatsen
binnenstedelijk toe te voegen in de regio brengt diverse uitdagingen met zich mee
om de steden en de regio leefbaar en bereikbaar te houden voor bewoners en
bezoekers. Het vraagt onder meer om forse ingrepen in het regionale OV-systeem.
Aan deze ‘OV-schaalsprong’ wordt voornamelijk vanuit het programma MoVe6
gewerkt, uiteraard wel in samenwerking met de Verstedelijkingsalliantie. In het
programma MoVe is een investeringspakket van circa 5 miljard euro uitgewerkt om
het huidige en toekomstige knelpunten in mobiliteitssysteem op te lossen en te
zorgen voor een blijvend bereikbare en toegankelijke regio voor zowel de huidige als
de nieuwe bewoners en werknemers. Dat investeringspakket bevat enkele ingrepen
die ook randvoorwaardelijk zijn voor individuele gebiedsontwikkelingsprojecten van
de Verstedelijkingalliantie, het gaat bijvoorbeeld om ingrepen in de Binckhorst en
Den Haag Zuidwest en oeververbinding in Rotterdam.
Zie onder andere: https://nos.nl/artikel/2322365-woningtekort-loopt-op-overheid-moetvergunningverlening-verbeteren.html
5 Leiden, Den Haag, Zoetermeer, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht
6 MoVe staat voor Mobiliteit en Verstedelijking, meer informatie is hier te vinden:
https://www.move-rdh.nl/programma/default.aspx
4
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Figuur 1.1: De Adaptieve Ontwikkelstrategie van de Zuidelijke Randstad, inclusief
de 13 projectlocaties van de Verstedelijkingsalliantie

Opgave om investeringen en maatschappelijke kosten en baten in beeld te brengen
Momenteel wordt vanuit de Verstedelijkingsalliantie gewerkt aan het verder scherp
krijgen van de benodigde investeringen om de binnenstedelijke woningbouwopgaven te realiseren. Daartoe is in de afgelopen periode reeds veel werk verzet. In
2019 zijn voor vijf projectlocaties maatschappelijke businesscases opgesteld door
Decisio in samenwerking met Sumcity om zowel de maatschappelijk als de
financiële consequenties scherp te krijgen. Daarnaast is voor Den Haag Zuidwest
een MKBA opgesteld (door TwynstraGudde in 2019) en is aparte een studie voor De
Entree (Zoetermeer) gedaan. Vanuit MoVe zijn de kosten en baten voor de OVschaalsprong in beeld gebracht, die onder meer een plek hebben gekregen in een
Quick-scan maatschappelijke businesscase (Decisio 2019). De uitkomsten van
voorliggende maatschappelijke businesscase zullen meegenomen worden in een
update van de Quick-scan maatschappelijke businesscase van de OV-schaalsprong.
De analyses op de verschillende domeinen krijgen zo een plek in een integrale
MKBA van het programma MOVV.
Om het beeld voor de 13 locaties en de infrastructurele ingrepen volledig te krijgen
zijn in voorliggend rapport specifieke uitwerkingen gemaakt voor de projectlocaties
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Stadsas Rijswijk, Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht, M4H en Binnenstad
Rotterdam.
Het doel en beoogde resultaat van dit project dat in voorliggend rapport is
uitgewerkt is tweeledig:
1. Het verkrijgen van een integraal en eenduidig overzicht van de benodigde
financiële investeringen om de verstedelijkingsopgave (van 11 van de 13
toplocaties) te realiseren. Het gaat daarbij om een eenduidig beeld van de
verschillende kostenposten voor de gebiedsontwikkeling zelf, de direct
toerekenbare bovenplanse investeringen in de infrastructuur en openbare
ruimte en de randvoorwaardelijke bovenplanse investeringen die een breder
doel hebben dan alleen de gebiedsontwikkeling.
2. Daarnaast is ook een eenduidig en zoveel mogelijk vergelijkbaar inzicht in de
maatschappelijke effecten gewenst. Zodat de individuele projectgebieden
beoordeeld kunnen worden, maar ook een integraal overzicht van
maatschappelijke baten van het totale pakket aan ingebrachte locaties door de
Verstedelijkingsalliantie ontstaat. Het totaal aan effecten is immers ook
bepalend in de vraagstukken die spelen in de schaalsprong OV.
Systeemingrepen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur maken geen
onderdeel uit van de analyse van de projectgebieden, maar kunnen wel
noodzakelijk worden indien een dergelijk grote hoeveelheid aan
binnenstedelijke woningbouw wordt gerealiseerd. Ieder losstaand project
rechtvaardigt geen schaalsprong OV, de optelsom van alle projecten
gezamenlijk mogelijk wel.
Voor het totaaloverzicht is naast de in deze rapportage uitgewerkte
maatschappelijke businesscases, ook gebruik gemaakt van de gegevens uit de
eerder doorgerekende projectgebieden (het gaat om de Binckhorst in Den Haag,
Oostflank van Rotterdam, Schiedam Schieveste, Delft Schieoevers en het
Stationsgebied Leiden), de MKBA Den Haag Zuidwest en maatschappelijke
businesscase voor De Entree Zoetermeer. Daarnaast is waar nodig ook relevante
informatie vanuit de OV-Schaalsprong verzameld.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van het rapport is eerst het integrale overzicht van financiële en
maatschappelijke kosten en baten opgenomen en toegelicht, in dit hoofdstuk zijn
ook de conclusies van de analyses opgenomen en samengevat. Hoofdstuk 3 bevat
een uitgebreidere toelichting op de methodiek van de maatschappelijke
businesscase en de manier waarop verschillende projecteffecten in beeld zijn
gebracht. Vervolgens zijn in de hoofdstukken 4 tot en met 8 de analyses per
projectgebied in meer detail uitgewerkt:
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▪

In hoofdstuk 4 Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht.

▪
▪

In hoofdstuk 5 Binnenstad van Rotterdam.
In hoofdstuk 6 Merwe4Havens.

▪
▪

In Hoofdstuk 7 StadsAs Rijswijk.
In hoofdstuk 8 is kort ingegaan op de uitkomsten van parallel uitgewerkte
analyses voor Den Haag Zuidwest en De Entree.

Noot COVID-19
In de afgelopen periode heeft de Corona pandemie de Nederlandse economie en
maatschappij deels stilgelegd. Dat dit op korte termijn de economie schaadt blijkt uit diverse
ramingen en voorspellingen van banken en economische instituten. Een duidelijke afname
van mobiliteit is ook zichtbaar op de weg en in het openbaar vervoer. Wat de effecten op de
middellange en lange termijn zijn, is echter nog niet te voorspellen. Mede om die reden
houden wij, op advies van de planbureaus, voor de prognoses over verstedelijking en
mobiliteit vast aan de WLO-scenario’s. We gaan er daarmee vanuit dat de COVID-19 crisis
niet zorgt voor blijvende trendbreuken op het gebied van bijvoorbeeld de woonwensen en –
behoeften en het mobiliteitsgedrag van mensen.
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2. Overzicht kosten en baten
Verstedelijkingsalliantie
De Zuidelijke Randstad staat voor de opgave om in de periode 2017-2040 240.000
woningen te realiseren. Vanuit het oogpunt van agglomeratiekracht, leefbaarheid
en duurzame bereikbaarheid is het de ambitie van de verschillende betrokken
overheden om het grootste deel van deze bouwopgave (70%) binnenstedelijk te
realiseren met toegang tot hoogwaardig OV. Dat sluit bovendien aan op de
woningmarktbehoeften in de regio7.
De 11 toplocaties van de Verstedelijkingsalliantie leveren daar in grote mate een
bijdrage aan. Gezamenlijk worden in deze projectgebieden ongeveer 88.000
woningen en (ruimte voor) 70.000 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Om deze opgave
te realiseren zijn diverse grootschalige investeringen in onder meer bereikbaarheid
en leefbaarheid nodig. Ook de gebiedsontwikkeling zelf is in veel gevallen complex
en kostbaar.
Daar staan verschillende maatschappelijke baten tegenover. Deze uiten zich onder
meer op het gebied van duurzaamheid (mobiliteit, energiegebruik),
agglomeratiekracht, leefbaarheid en woongenot. Daarnaast wordt met deze
gebiedsontwikkelingen vermeden dat een groot deel van de woningbouwopgave
elders, mogelijk buitenstedelijk gerealiseerd moet worden. In potentie wordt een
grote hoeveelheid open landschap en natuur behouden.
In onderstaande tabel is het overzicht van maatschappelijke kosten en baten van
de 11 projecten opgenomen. In de tabel is inzicht gegeven in het programma van
gebiedsontwikkeling, de kosten en opbrengsten om de projecten te realiseren
(uitgesplitst naar vier categorieën) en de maatschappelijke effecten van de
projecten (de manier waarop de maatschappelijke effecten berekend zijn staat
uitgebreider toegelicht in hoofdstuk 3 van dit rapport).

Deze behoeften zijn pre-Corona in beeld gebracht. De aannames in voorliggend rapport zijn
gebaseerd op de pre-Corona kennis, we veronderstellen daarbij dat op termijn de behoeften
op het gebied van wonen en mobiliteitsgedrag zich herstellen in de oude patronen.
7
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Financiële effecten

Diverse investeringen zijn nodig om de geschetste opgave te realiseren en deze op
een leefbare en duurzame manier in de bestaande omgeving in te passen. Deze
investeringen zijn deels nodig in de grondexploitatie van de projectgebieden zelf:
binnenstedelijk bouwen is in de regel duurder dan een gebiedsontwikkeling op een
uitleglocatie. In enkele projectgebieden is sprake van onrendabele toppen. Deze
tellen op tot ongeveer 590 miljoen euro (contante waarde). Daar komen de
bovenplanse investeringen nog bij. We hanteren drie categorieën van bovenplanse
investeringen:
1. Bovenplans direct toerekenbaar: de investeringen in of direct aan het
projectgebied die noodzakelijk zijn om van start te kunnen gaan met de
woningbouw. Denk aan een geluidswal of ontsluitingsweg van het gebied. De
gemeente is verantwoordelijk voor de investeringen, maar de kosten moeten in
beginsel (grotendeels) uit de grondexploitatie gedekt worden. Er is geen directe
aanleiding om deze kosten te maken, anders dan de gebiedsontwikkeling. Dit
zijn de traditionele bovenplanse kosten die onderdeel uitmaken van een GREX.
Deze kosten tellen op tot circa 220 miljoen euro (contante waarde).
2. Bovenplans projectoverstijgend toegerekende deel: sommige investeringen
dienen een breder doel dan alleen het mogelijk maken van de
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gebiedsontwikkeling. Het gaat om gebiedsoverstijgende structuurversterkingen
of investeringen die actuele problemen en/of langgekoesterde wensen in en
om het projectgebied aanpakken. Deze investeringen zijn óók
randvoorwaardelijk om de gebiedsontwikkeling te realiseren met behoud van
en/of verbetering van de leefkwaliteit en bereikbaarheid, maar maken geen
onderdeel uit van de GREX. De maatregelen dienen niet alleen de
gebiedsontwikkeling, maar de gebiedsontwikkeling vergroot wel de acute
noodzaak voor de maatregel. Denk aan investeringen in een tramverbinding,
herstructurering van doorgaande wegen met meer ruimte voor groen en
langzaam verkeer, etc. In de Oostflank van Rotterdam gaat het bijvoorbeeld om
de aanleg van de oeververbinding, in Leiden om het aanpakken van het station,
in Rotterdam centrum om grote ingrepen in de openbare ruimte. Omdat deze
investeringen meerdere doelen dienen, wordt in deze studie slechts een deel
van de kosten toegerekend aan de gebiedsontwikkeling8. Het toegerekende
deel van de bovenplanse kosten telt op tot 860 miljoen euro (contante waarde).
3. Bovenplans niet-toerekenbaar: de kosten die onder punt 2 niet zijn
toegerekend aan de stedelijke verdichting, moeten wel gemaakt worden en
maken wel onderdeel uit van de totale investeringsopgave. Deze laten we
daarom wel zien. We brengen de baten ervan echter niet in beeld en de kosten
worden ook niet opgenomen in het totaalsaldo. Dit is vooral een praktische
overweging: het hoofddoel van deze investeringen is niet (altijd) de stedelijke
verdichting en de informatie is niet voorhanden om alle effecten van deze
investeringen in beeld te brengen. Dat gaat ook voorbij aan het doel van deze
studie, die vooral kosten en baten van de verdichtingsopgave in beeld brengt.
Doordat we zowel baten als kosten buiten beschouwing laten, proberen we
over- en onderschattingen in maatschappelijk rendement zoveel mogelijk te
beperken. In deze post zit ook een aantal maatregelen die wel in het
onderzochte gebied genomen worden, maar vrijwel volledig effect hebben op
de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een mobiliteitshub/P+R terrein die niet
voor bewoners van het gebied, maar bezoekers van het centrum wordt
aangelegd: kosten en baten vallen buiten het gebied en buiten de scope van
effecten van de stedelijke verdichting. De niet-toerekenbare bovenplanse
kosten tellen op tot iets meer dan 1 miljard euro. Een deel van die kosten wordt

Het deel van de kosten dat wordt meegenomen/toegerekend is afhankelijk van de baten
die in beeld zijn: indien de baten van de volledige maatregel zijn opgenomen in de
maatschappelijke businesscase, zijn ook de volledige kosten meegenomen. Indien niet de
informatie voorhanden was om alle baten van de investeringen in beeld te brengen, is een
deel van kosten toegerekend aan de verdichtingsopgave. Vervolgens zijn alleen de baten van
de stedelijke verdichting in beeld gebracht en zijn de overige effecten van de maatregel (op
bereikbaarheid, openbare ruimte voor de bestaande stad, etc.) buiten beschouwing
gebleven. De impliciete aanname is dat niet-meegerekende (en onbekende) baten opwegen
tegen het niet meegerekende deel van de kosten.
8
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op termijn mogelijk gedekt uit de reeds lopende MIRT-verkenning naar de
oeververbinding in Rotterdam en de MIRT pre-verkenning CID/Binckhorst.
Tot slot is er ook een categorie investeringen die nog verder los staat van de
onderzochte individuele gebiedsontwikkelingen, maar die naar verwachting wel
nodig is om het totaalpakket aan maatregelen van de Verstedelijkingsalliantie in de
schaalsprong van woningbouw en economisch programma mogelijk te maken. Het
gaat hier voornamelijk om de grotere OV-investeringen uit de Schaalsprong
Metropolitaan OV en Verstedelijking, zoals de opwaardering van de Oude Lijn of
uitbreiding van het metronetwerk in Rotterdam. Deze kosten zijn niet in dit rapport
opgenomen: ze zijn niet aan één individuele gebiedsontwikkeling te koppelen, maar
gaan over de regio als geheel. Bovendien kennen ze vaak ook hun eigen
besluitvormingstrajecten, bijvoorbeeld via een MIRT-verkenning.
Totaaloverzicht cashflow / fasering
Op basis van de tot nu toe beschikbare detailinformatie over de financiële kosten
en opbrengsten is een overzicht gemaakt van de fasering van kosten en
opbrengsten (zie figuur 2.1). De investeringen in, maar ook de opbrengsten uit de
grondexploitaties lopen voor een deel al (bijvoorbeeld in de binnenstad van
Rotterdam en de Binckhorst). Om die reden zijn direct vanaf 2020 kosten en
opbrengsten zichtbaar. Verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten moeten echter
nog starten, zoals in Schieveste en De Entree. De kosten en opbrengsten uit de
GREX zijn dan ook later in de tijd aan de orde. Dat geldt ook voor enkele grotere
bovenplanse ingrepen. Om die reden lopen met name de kosten in de periode
2025-2030 op. Later in de tijd nemen zowel de kosten als de opbrengsten weer af.
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Figuur 2.1: Fasering financiële kosten en opbrengsten projectgebieden
Verstedelijkingsalliantie (bedragen in miljoenen euro’s, nominale waarden)
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2.2

Opbrengsten

Programma woningbouw

In de projectgebieden gezamenlijk worden ongeveer 88.000 woningen en 70.000
arbeidsplaatsen gerealiseerd. Voor een deel van deze opgave geldt dat de
geschetste investeringen niet noodzakelijk zijn. Deze projecten zullen ook zonder
deze ingrepen gerealiseerd worden. We scharen de circa 15.000 woningen en
30.000 arbeidsplaatsen die hiermee samenhangen onder het nulalternatief.
Daarmee wordt het met de genoemde investeringen mogelijk om ongeveer 73.000
woningen extra binnenstedelijk toe te voegen. Deze woningen zullen zonder deze
investeringen niet of elders in Zuid-Holland of Nederland op een (zeer
waarschijnlijk) buitenstedelijke locatie gerealiseerd worden (conform de
uitgangspunten van een ‘beleidsarm’ nulalternatief in de MKBA-systematiek
veronderstellen we de woningbouw in het nulalternatief op locaties waar zo min
mogelijk investeringen nodig zijn). Door de woningbouwopgave binnenstedelijk te
realiseren wordt voorkomen dat ongeveer 1.400 hectare open landschap wordt
aangetast.

2.3

Maatschappelijke effecten

Door de woningbouwopgave binnenstedelijk te realiseren treden de volgende
maatschappelijke effecten op:
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▪

Op het gebied van mobiliteit wordt een duurzamere vorm van vervoer
verondersteld. Mensen die in een hoogstedelijke omgeving wonen en/of
werken reizen vaker met het openbaar vervoer en de fiets in plaats van met de
auto. Dat zorgt voor diverse milieueffecten (lagere uitstoot CO2) en daarmee
wordt ook congestie op de weg voorkomen. Deze effecten slaan voornamelijk
regionaal neer, maar kunnen ook een bovenregionaal effect hebben doordat
bijvoorbeeld ook naar andere delen van de regio vaker met het openbaar
vervoer wordt gereisd in plaats van met de auto. Het totale mobiliteitseffect van
de projecten bedraagt in gemonetariseerde waarden 1,4 miljard euro. Een deel
daarvan is direct toe te rekenen aan ingrepen in het mobiliteitssysteem zelf en
komt voort uit bestaande bewoners en werknemers van de regio die gebruik
maken van de nieuwe (H)OV-lijnen. Een ander deel van het effect komt voort uit
het feit dat de nieuwe bewoners op een duurzamere manier reizen op het
moment dat ze op de hoogstedelijke locaties gaan wonen dan wanneer deze
woningen elders worden gerealiseerd.

▪

Door de verdichting in grootstedelijke gebieden treedt een agglomeratie-effect
op. De drijvende gedachte achter dit effect is dat mensen en bedrijven profijt
ondervinden van de aanwezigheid van andere mensen of bedrijven in hun
omgeving. Agglomeratie-effecten worden ook wel uitgesplitst in matching,
sharing en learning en uiten zich in een sterker innovatievermogen, hogere
lonen, hogere productiviteit en hogere efficiëntie en economische inzet. Het
effect is berekend aan de hand van een veronderstelde stijging van de
productiviteit in de metropoolregio van de Zuidelijke Randstad. De productiviteit
in de regio neemt structureel toe en zorgt op nationale schaal voor een effect.
Het effect bedraagt in contante waarden iets meer dan 1 miljard euro voor de
hele regio.

▪

Binnenstedelijk wordt over het algemeen in hogere dichtheden gebouwd dan
buitenstedelijk. Dit type bouw is over het algemeen energiezuiniger. Daarmee
wordt (in ieder geval tot 2050) uitstoot van CO 2 bij de opwekking van energie
voor huishoudens vermeden. De uitstoot van CO2 is te waarderen aan de hand
de prijs van een ton CO2. Deze bedraagt volgens de WLO-scenario’s van het
CPB en PBL € 60,- en neemt jaarlijks met 3,5 procent toe. Het totale
gemonetariseerde effect is in de maatschappelijke businesscase 146 miljoen
euro.

▪

Als gevolg van het realiseren van woningbouwprogramma’s met een sociaal
programma ontstaat en consumentensurplus sociale huur. Huurders in de
sociale huursector betalen minder dan de gemiddelde huurprijs van een
soortgelijke woningen op een soortgelijke locatie in de vrije sector. Dit verschil
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betekent dat er een consumentensurplus is voor sociale huurders: een
welvaartswinst. Zij betalen immers minder dan de marktwaarde van een
vergelijkbare woning in de vrije sector, maar hebben wel hetzelfde woongenot.
De huurders van een sociale huurwoning houden bovendien meer inkomen
over, zij kunnen dit inkomen dit besteden wat voor een economisch voordeel in
de regio zorgt. Het effect is in stedelijke gebieden hoger dan in buitenstedelijke
gebieden vanwege de aantrekkelijkheid van de locatie waar deze woningen
gelegen zijn. Het verschil in het consumentensurplus binnenstedelijk en
buitenstedelijk is als effect meegenomen in de maatschappelijke businesscase
en bedraagt voor de regio als geheel 522 miljoen euro (contante waarden).
▪

Daarnaast zorgen verschillende projecten en navenante ingrepen om deze in te
passen er ook voor dat de bestaande omgeving profiteert van een leefbaardere
omgeving. De leefbaarheidsbaten verschillen per projectlocatie en tellen voor
de regio als geheel op tot 419 miljoen euro (contante waarde). De
leefbaarheidseffecten zijn gemonetariseerd door middel van veronderstelde
vastgoedwaardestijgingen in de directe omgeving van ingrepen in de openbare
ruimte, zoals uitplaatsingen van bedrijven met een hoge milieucategorie, geluid
beschermende maatregelen tegen snel- of spoorwegen en investeringen in de
kwaliteit van de openbare ruimte (fietspaden, groenvoorzieningen). De effecten
zijn vooral lokaal van aard omdat de bestaande directe omgeving van een
project profiteert van de verbeterde leefkwaliteit.

De verschillende maatschappelijke effecten hebben elk hun eigen karakter en
slaan neer op verschillende plekken en elementen. Een deel van de effecten is
enkel gemonetariseerd aan de hand van welvaartswinst, zoals reistijdwinsten en
het consumentensurplus. Andere effecten zijn gemonetariseerd aan de hand van
de schadelijke kosten voor het milieu (zoals de CO2 prijsstelling). Ook zijn er
effecten die directer van monetaire waarde zijn, zoals de stijgende vastgoedprijzen
in de stedelijke omgevingen als gevolg van ingrepen in de leefbaarheid en het
berekende agglomeratie-effect dat zich mogelijk ook uit in stijgende inkomens voor
bedrijven en werknemers. Het uitgangspunt van een MKBA is dat effecten altijd op
landelijk schaalniveau doorgerekend zijn. Dat geldt ook voor de effecten in deze
matschappelijke businesscase. Wel is voor diverse effecten aan te wijzen dat deze
vooral lokaal van aard (zoals de vastgoedwaardestijgingen en het
consumentensurplus voor de sociale huurders) zijn en voor andere effecten dat
deze meer impact hebben op de regio (agglomeratiekracht) of juist landelijk
(effecten op het gebied van duurzaamheid en congestie).
Momenteel wordt vanuit verschillende perspectieven en geledingen onderzoek
gedaan naar het ‘activeren’ van de maatschappelijke effecten als gevolg van
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ruimtelijke gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld door te kijken of verschillende
(monetaire en niet-monetaire) baathebbers op enige manier een bijdrage kunnen
leveren aan de investeringen of jaarlijks lopende kosten voor gebieds- of
mobiliteitsinvesteringen. Het onderzoek van de Studiegroep Alternatieve
Bekostiging ruimtelijke gebiedsontwikkeling heeft daar onlangs een rapport over
uitgebracht9.

2.4

Saldo maatschappelijke kosten en baten

De investeringen in gebiedsontwikkeling en duurzame ontsluiting en inpassing van
de gebiedsontwikkeling zijn aanzienlijk in vergelijking tot buitenstedelijk bouwen en
bedragen bij elkaar opgeteld ongeveer 1,7 miljard euro. Daarin is nog niet gerekend
met de bovenplanse regionale ingrepen die samenhangen met de
gebiedsontwikkelingsprojecten van de Verstedelijkingsalliantie (ongeveer 1 miljard
euro).
Tegenover deze investeringen staan aanzienlijke maatschappelijke baten. In totaal
gaat het om ongeveer 3,6 miljard euro aan baten. Deze komen voor het grootste
deel voort uit verduurzaming van het mobiliteitsgedrag van inwoners en
werknemers van de regio en het vergroten van de agglomeratiekracht in de
Zuidelijke Randstad.
Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is daarmee positief. In totaal
overtreffen de in beeld gebrachte maatschappelijke baten de kosten met circa 1,9
miljard euro.
Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat dit een eerste verkenning
is van de potentiële maatschappelijke baten op basis van kengetallen. Deze
maatschappelijke businesscase bevat ook nog geen volledig uitgewerkt
nulalternatief, zoals in een volwaardige MKBA vereist is. Daarnaast moeten de niettoerekenbare kosten wel gemaakt worden en is naar verwachting bij een dergelijke
stedelijke verdichting ook een schaalsprong OV nodig: anders kan de totale
toegenomen OV-vraag waarvan verondersteld is dat deze geaccommodeerd wordt,
niet gerealiseerd worden. Behalve dat deze kosten niet meegenomen zijn, geldt dat
ook voor de daarmee samenhangende baten van bijvoorbeeld minder autoverkeer
en een beter reizigersproduct. De studie laat wel zien dat de potentiële
maatschappelijke meerwaarde van binnenstedelijk bouwen aanzienlijk is en op vele
fronten te prefereren is boven het bouwen op uitleglocaties.

Hier te raadplegen:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D17583&did=2020D17583
9

MAATSCHAPPELIJKE BUSINESSCASE VERSTEDELIJKINGSALLIANTIE

18

3. Uitgangspunten en systematiek
maatschappelijke businesscase
In dit hoofdstuk gaan we in op de uitgangspunten en aannames die de basis
vormen in de berekening van de vastgoed- en grondexploitatie, de verschillende
categorieën bovenplanse investeringen (zie paragraaf 3.1 over financiële effecten)
en de maatschappelijke effecten (zie paragraaf .

3.1

Financiële effecten

Op basis van gesprekken met en verstrekte informatie door de betrokken
medewerkers van de gemeenten bij de individuele projecten is een beeld ontstaan
over programmering, benodigde investeringen en beoogde opbrengsten per casus.
3.1.1

Vastgoed- en grondexploitatie

Op basis van de verkregen informatie zijn door Sumcity normatieve berekeningen
opgesteld waarbij de verschillende opgegeven dichtheidskenmerken vertaald zijn
naar aantallen eengezins- en meergezinswoningen, met onderscheid naar
verschillende prijscategorieën (sociaal, midden, dure huur en koop) en de daarbij
benodigde voorzieningen en parkeeroplossingen. De opbrengstpotentie van het
programma is door middel van de residuele grondwaardemethode berekend. Verder
zijn de grondexploitatiekosten uitgesplitst in:
▪
▪

Grondverwerving / inbrengwaarde.
Terrein ruimen / slopen / grondwerk.

▪
▪

Bouwrijp maken / grondwerk.
Woonrijp maken.

▪
▪

Plankosten / fondsen.
Overige diverse en onvoorziene kosten.

▪

Financieringskosten (de financieringskosten zijn relevant voor de commerciële
businesscase, in de maatschappelijke businesscase spelen deze geen rol).

Het opbrengstpotentieel is uitgesplitst naar de volgende posten:
▪ Wonen (uitgesplitst naar type woningbouw: sociaal, goedkoop, middelduur en
duur).
▪ Commercieel (werken, retail horeca).
▪ Parkeren.
▪ Overige opbrengsten en bijdragen van diversen.
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Zoveel als mogelijk is de individuele fasering die reeds bekend is binnen de
projectgebieden aangehouden. Als deze fasering nog niet bekend is, is uitgegaan
van een start in 2020, grondverwerving in 2021 en daarna een gelijkmatige
cashflow van kosten, opbrengsten en investeringen in het gebied tot en met 2030.
Figuur 3.1 Visuele weergave bouwvolumes grondexploitatieberekening Schieveste

Bron: Sumcity
3.1.2

Bovenplanse investeringen

Voor de projectgebieden zijn de randvoorwaardelijke gebiedsoverstijgende
investeringen in beeld gebracht, gestructureerd en waar nodig voorzien van een
begroting. We maken daarbij onderscheid tussen volledig toerekenbare
bovenplanse kosten en deels toerekenbare kosten. Dit verschil leggen we hieronder
uit.
Volledig toerekenbare bovenplanse kosten
De volledig toerekenbare kosten zijn kosten die normaliter ook uit een
grondexploitatie gedekt worden, maar de investering wordt door de overheid
gedaan en niet door een gebiedsontwikkelaar. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om
investeringen een geluidswal, OV-halte, aanleggen van ontsluitende infrastructuur
of het uitplaatsen van bedrijven met een hoge milieucategorie. Er is geen directe
aanleiding om deze kosten te maken, anders dan de gebiedsontwikkeling.
De maatregel wordt (vrijwel) alleen voor de gebiedsontwikkeling genomen en
zonder deze maatregel kan de gebiedsontwikkeling niet (conform plan)
plaatsvinden.
Deels toerekenbare bovenplanse kosten
Bovenop de investeringen die in de vastgoed- en grondexploitatie terechtkomen,
zijn diverse randvoorwaardelijke bovenplanse investeringen nodig om de
gebiedsontwikkeling als geheel mogelijk te maken. Deze kosten zijn eveneens
meegenomen in de maatschappelijke business case. Het zijn randvoorwaardelijke
investeringen, maar de investeringen worden niet alleen vanwege de
gebiedsontwikkeling genomen. Er zijn meerdere doelen die ermee gediend worden.
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Het gaat om gebiedsoverstijgende structuurversterkingen of investeringen die
actuele problemen en/of langgekoesterde wensen in en om het projectgebied
aanpakken. Deze investeringen zijn óók randvoorwaardelijk om de
gebiedsontwikkeling te realiseren met behoud van en/of verbetering van de
leefkwaliteit en bereikbaarheid, maar maken geen onderdeel uit van de GREX. De
maatregelen dienen niet alleen de gebiedsontwikkeling, maar de
gebiedsontwikkeling vergroot wel de acute noodzaak voor de maatregel. Denk aan
investeringen in een tramverbinding, station, herstructurering van doorgaande
wegen met meer ruimte voor groen en langzaam verkeer, etc. In de Oostflank van
Rotterdam gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van de oeververbinding, in Leiden
om het aanpakken van het station, in Rotterdam centrum om grote ingrepen in de
openbare ruimte.
Omdat deze investeringen meerdere doelen dienen, maken we onderscheid in een
toegerekend deel en een niet-toerekenbaar deel. Het hoofddoel van deze
maatschappelijke businesscase is het in beeld brengen van de baten van de
stedelijke verdichting. Getracht is dan ook op basis van expert opinion het deel van
de kosten dat nodig is voor deze stedelijke verdichting op te nemen. Het deel van
de kosten dat eigenlijk bestaande problematiek dient of tot regio-overstijgende
effecten leidt, laten we buiten beschouwing en benoemen we slechts als ‘niettoerekenbare kosten’. De kosten moeten wel gemaakt worden (en tramlijn kan niet
half worden aangelegd), daarmee zijn ze wel relevant voor de totale
investeringsopgave, maar effecten gaan verder dan de stedelijke verdichting. Het
gaat in veel gevallen te ver en valt buiten de scope van dit onderzoek om deze ook
volledig uit te werken. In het saldo van de maatschappelijke businesscase zijn
alleen de effecten meegenomen, van het toegerekende deel van de kosten.
Daarmee is de impliciete aanname dat voor de niet-toegerekende kosten de baten
en kosten met elkaar in verhouding zijn10.
Zo rekenen we niet de volledige kosten toe van de tramlijn door Den Haag ZuidWest of van de oeververbinding die nodig is voor de ambitieuze ontwikkeling van
Oostflank Rotterdam. We nemen echter ook de alleen de baten mee voor de
(toekomstige) bewoners van Den Haag Zuid-West en de Oostlank Rotterdam en niet
de baten voor het doorgaande/bestaande verkeer. Ook investeringen in de
onderzochte gebieden, die alleen een effect hebben op de omliggende gebieden,
beschouwen we als niet-toerekenbaar. Denk aan een P+R-locatie die bedoeld is om
de binnenstad te ontlasten, maar waarvan de investering in het onderzochte gebied
Dit is een werkhypothese om de scope van dit voorliggende onderzoek behapbaar te
houden.
10
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plaatsvindt. Bewoners en bedrijven van de onderzochte locatie (en daarmee
bijdragen aan de verdichting) maken hier geen gebruik van.
Raakvlak met investeringen Oude Lijn en de OV-Schaalsprong
Er is bij de onderzochte projecten sprake van een duidelijk raakvlak met de
investeringen in de Oude Lijn. Alle projecten vinden immers plaats in de directe
omgeving van deze spoorlijn (tussen Leiden en Dordrecht). Voor de individuele
projecten is een grootschalige opschaling van het OV niet nodig. Om deze reden
houden we in dit rapport bij de beschouwing van de individuele
gebiedsontwikkelingsprojecten de investeringen in het OV buiten beschouwing.
Alleen de investeringen die onderdeel uitmaken van en/of randvoorwaardelijk zijn
voor de individuele gebiedsontwikkeling zelf nemen we mee.
Voor de optelsom van alle geplande projecten verdient de Oude Lijn wel aandacht
net zoals de totale OV-Schaalsprong en een aantal andere MIRT-projecten. In de
onderliggende berekeningen is immers aangenomen dat het OV-netwerk kan
voorzien in de stijgende OV-vraag die voortvloeit uit gebiedsontwikkeling op goed
met het OV ontsloten locaties. Voor ieder van de individuele onderzochte gebieden
geldt dat ook, voor de optelsom is de opwaardering van de Oude Lijn en de OVSchaalsprong naar verwachting noodzakelijk om in de OV-behoefte te voorzien. Ook
zijn de ambities om het OV concurrerend te laten zijn met de auto en om woningen
met lage parkeernormen te kunnen verkopen, afhankelijk van de investeringen in
de Oude Lijn en de totale OV-Schaalsprong. In de huidige analyse gaan we ervan uit
dat ambities op het gebied van mobiliteit en parkeren gerealiseerd kunnen worden.
De investeringen in de OV-Schaalsprong maken onderdeel van een ander
onderzoekstraject (MoVe).

3.2

Maatschappelijke effecten

In deze paragraaf gaan we eerst in op de systematiek en gedachtegang van de
Maatschappelijke kostenbaten-analyse. Op basis van leidraden en werkwijzers voor
MKBA’s over integrale gebiedsontwikkeling zijn de uitgangspunten voor het
opstellen van de maatschappelijke effecten van de projectgebieden tot stand
gekomen. Hoe deze effecten in beeld zijn gebracht werken we vervolgens uit in de
paragrafen 3.2.2 tot en met 3.2.7. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze
maatschappelijke businesscase geen volwaardige MKBA betreft.
3.2.1

Uitgangspunten maatschappelijke businesscase

Volgens verschillende werkwijzers en leidraden van de MKBA worden de effecten
van een project vergeleken met een situatie waarin het project niet wordt
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gerealiseerd (het zogenaamde nulalternatief). Dat is in het geval van de geschetste
integrale opgave in de regio (investeringen in mobiliteit, infrastructuur en
gebiedsontwikkeling) ingewikkeld. Want, wat gebeurt er met de woningbouwopgave
als deze niet op deze plek (binnen de bestaande gebouwde omgeving in de
Zuidelijke Randstad) wordt gerealiseerd?
In voorliggende analyse is, in navolging op de adviezen van onder meer het CPB en
het PBL, verondersteld dat de woningbouwopgave zonder de investeringen in de
Zuidelijke Randstad wel wordt gerealiseerd, maar dan buitenstedelijk. Van die
ingreep zijn echter geen exacte financiële kosten en baten bekend, daar zijn
immers geen concrete plannen en ingrepen in het transportsysteem van bekend.
Verondersteld is dat de ontwikkelingen buitenstedelijk (die terugkomen in het
nulalternatief) kostenneutraal gerealiseerd kunnen worden. We verwachten dat dit
voor de grondexploitaties realistisch is, maar dat het een onderschatting is van de
bovenplanse ingrepen die nodig zijn om de projectgebieden buitenstedelijk te
kunnen ontsluiten of op een goede manier in de omgeving in te passen. Zeker op
het moment dat op een buitenstedelijke locatie een groot deel van de
woningbouwopgave geconcentreerd moet worden toegevoegd zijn kosten voor
infrastructuur (wegen of OV-lijnen) waarschijnlijk aanzienlijk. Op het moment dat de
woningbouwopgave meer verspreid en in kleinere stukjes over de regio of buiten de
regio wordt gerealiseerd dan zijn de bovenplanse kosten naar verwachting lager.
Een aantal effecten van de projecten is geanalyseerd door de vergelijking tussen
binnen- en buitenstedelijk te maken. De effecten worden in beeld gebracht door het
verschil in bijvoorbeeld economische kracht, bijdrage aan duurzaamheid en gebruik
van energie, tussen het binnenstedelijk realiseren van de opgave te vergelijken met
het buitenstedelijk opvangen van de opgave.
Deze uitwerking is in lijn met verschillende werkwijzers en leidraden voor het
opstellen van een MKBA van een integrale opgave op het gebied van
gebiedsontwikkeling (woningbouw en economisch programma) en
transportinfrastructuur (zoals de investeringen in de Oude Lijn en regionale HOVingrepen). Onder meer de volgende werkwijzers / leidraden zijn relevant: de
‘Werkwijzer MKBA van integrale gebiedsontwikkeling’ (Ecorys in opdracht van
ministerie VROM, 2009), de ‘Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en
transportinfrastructuur’ (CPB, 2019) en de notitie van het CPB over ‘Het
nulalternatief voor KBA’s van grote gebiedsgerichte projecten’ (2012) waarin een
verkenning naar het opzetten van een nulalternatief in de casus Schaalsprong
Almere wordt uitgewerkt. Voornaamste aandachtspunten vanuit deze
werkwijzers/leidraden zijn:
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▪

Dat in een MKBA altijd naar de kosten en baten van afzonderlijke deelprojecten

▪

moet worden gekeken.
Dat het van belang is om meerdere (project)alternatieven te onderscheiden en
te vergelijken ‘om de meest effectieve en maatschappelijk efficiënte
oplossingen te identificeren’ (CPB, 2019). Het kan dan gaan om verschillende

▪

soorten oplossingen voor hetzelfde probleem of om te variëren met een andere
timing door uitstel of een gefaseerde manier van investeren.
Het uitwerken van een ‘beleidsarm nulalternatief’. Aandachtspunt is dat de
woningbouwopgave een beleidsopgave is van waaruit op verschillende
bestuurlijke schaalniveaus opdracht toe is gegeven die te realiseren. Het niet
realiseren van deze opgave lijkt dus niet realistisch, waardoor het zaak is te
beschouwen op welke manier de opgave gerealiseerd kan worden wanneer dit
niet in de projectgebieden geschied.

Contante waarde
Alle bedragen in de overzichtstabellen zijn gegeven in contante waarden. Doordat
ontwikkelingen in het gebied in verschillende perioden plaatsvinden treden de effecten ook
op andere momenten op. De ‘waarde’ van bedragen later in de tijd is lager: het is
aantrekkelijker om in 2020 duizend euro op de bank te hebben en daar dertig jaar rente op
te krijgen dan om in het jaar 2050 duizend euro te hebben (nog afgezien van inflatie). Met
andere woorden: duizend euro in 2050 is minder waard dan duizend euro in 2020. Om de
contante waarden te bepalen wordt gebruik gemaakt van een zogeheten disconto- of
rentevoet. Hierdoor worden de huidige waarden (prijspeil 2020) van alle toekomstige kosten
en baten teruggerekend naar wat ze vandaag waard zouden zijn. Voor investeringen met
grote kostenposten aan het begin van de zichtperiode en onzekere baten dient een
discontovoet gebruikt te worden van 4,5 procent11. Deze passen we toe in deze
maatschappelijke businesscase.

Afwijkingen ten opzichte van een volwaardige MKBA
Deze maatschappelijke businesscase wordt zoveel mogelijk in aansluiting bij de
gedachtelijn van een MKBA uitgevoerd, maar we voldoen niet aan alle eisen van
een volwaardige MKBA. In deze fase van onderzoek met het bijbehorende
abstractieniveau van de projecten, zijn er onzekerheden die in een volwaardige
MKBA aandacht verdienen.
Zo sluit onze denklijn van het nulalternatief aan bij de richtlijnen, maar er is geen
volledig uitgewerkt nulalternatief. Ook werken we de integrale
gebiedsontwikkelingen als totaalpakket uit en beoordelen we niet de onderdelen
afzonderlijk. Een belangrijke afwijking ten opzichte van een ‘normale MKBA’ is dat
11

In lijn met de ‘Leidraad Maatschappelijke Kosten Baten Analyse’ van het CPB (2013).
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we rekenen met toerekeningsfactoren van kosten. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg
van een tramlijn. Deze kan niet ‘half’ aangelegd worden. In een MKBA moeten de
volledige kosten én de volledige baten van een tramlijn in beeld gebracht worden.
Om praktische redenen doen we dat in deze maatschappelijke businesscase niet.
Het doel is immers de baten van de verstelijking in beeld te brengen en niet de
effecten van alle randvoorwaardelijke maatregelen die daarvoor nodig zijn. Er wordt
daarom een toerekening gemaakt van de kosten die aan de verdichting worden
toegedicht. De impliciete aanname is dat voor het niet-toegerekende deel van de
randvoorwaardelijke maatregelen, kosten en baten in balans zijn. Dat is uiteraard
discutabel: soms zullen kosten baten overtreffen, soms zullen baten de kosten
overtreffen. In een volwaardige MKBA van een integrale gebiedsontwikkeling dient
dit te worden uitgezocht. Dan kan ook bepaald worden of als ‘randvoorwaardelijk
veronderstelde maatregelen’, daadwerkelijk randvoorwaardelijk zijn, of dat effecten
klein zijn en de maatregel dus niet noodzakelijk is voor de gebiedsontwikkeling, of
dusdanig groot dat ze zonder gebiedsontwikkeling ook al als ‘no-regret’ en dus
autonome ontwikkeling gezien kunnen worden.
Tot slot betreft deze studie een verkenning op basis van kengetallen. De richting en
ordegrootte van mogelijke effecten wordt daarmee inzichtelijk. Daarmee kan
onderscheid gemaakt worden welke effecten significant en welke naar verwachting
beperkt zijn. De studie geeft eerste inzichten, maar nog met de nodige
veronderstellingen.
3.2.2

Leefbaarheid

Investeringen in gebiedsontwikkeling leiden in bepaalde gevallen tot positieve
effecten op de leefbaarheid in een gebied of aan het gebied grenzende wijken of
buurten. Redenen daarvoor zijn een verbeterde ontsluiting van de gebieden,
toename van de voorzieningen in de directe omgeving, investeringen in de
openbare ruimte (zoals het bebouwen van leegstaande kavels, een hogere kwaliteit
van het groen of maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie), die mogelijk ook
leiden tot pretterige fiets- en wandelpaden voor bewoners die in de buurten om het
projectgebied heen wonen. Daarnaast worden in sommige gevallen bedrijven met
een hoge milieucategorie, bijvoorbeeld als gevolg van een sterke uitstoot van geur
en geluid, uitgeplaatst. Dergelijke investeringen verhogen het woongenot voor
mensen in de directe omgeving. Dit effect is in een MKBA of maatschappelijke
businesscase te kwantificeren en te monetariseren door een inschatting te doen
van de vastgoedwaardestijging (van woningen of commercieel vastgoed). In
onderstaand kader staan enkele ervaringscijfers en voorbeelden van
leefbaarheidseffecten en de manier waarop de waardering tot stand komt.
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Ervaringscijfers vastgoedeffecten als gevolg van binnenstedelijke verdichting
▪

Nabijheid bij een groenlijn, park of waterplas. Bestaande en nieuwe woningen stijgen in
waarde wanneer deze in de directe omgeving van een groenlijn, park of waterplas
(ongeveer binnen een straal van 400 meter) worden gerealiseerd. Uit verschillende
hedonische prijsstudies blijkt dat de waardestijging 5-8 procent bedraagt bij
binnenstedelijke groenvoorzieningen. (Bron: J.J. Luttik et al. (1997) 'Woongenot heeft
een prijs; Het waardeverhogend effect van een groene en waterrijke omgeving op
huizenprijzen.' WUR).

▪

De verbetering van de kwaliteit van het bestaande openbaar groen. Uit onderzoek van
CROW (Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013) blijkt dat ‘beter onderhoud van het
openbaar groen (beplanting, bomen en gras) leidt tot een stijging van het woongenot. Bij
het beheer van het openbaar groen kennen gemeenten vijf kwaliteitsniveaus: D, C, B, A
en A+ (meetlat onderhoudskwaliteit, CROW (2013)). Indien de onderhoudskwaliteit stijgt
met één volledig kwaliteitsniveau, dan stijgt het woongenot van de mensen die hierop
uitkijken met circa 7%’. De stijging van het woongenot wordt uitgedrukt in een stijging
van de WOZ-waarde, die per kwaliteitsniveau dus met 7 procent stijgt.

▪

Het bebouwen van braakliggend terrein. In een straal van 250 meter neemt de WOZwaarde met 3 procent toe wanneer braakliggend terrein wordt bebouwd.

▪

Het uitplaatsen van bedrijven die stank-, geluid- en verkeersoverlast veroorzaken in een
gebied. In eerdere MKBA’s gewerkt met positieve externe effecten van 10 tot 20 procent
op de baten van het gebiedsontwikkelingsproject. (bronnen o.a.: de Vor en de Groot
(2010) en Rouwendal en van der Straaten (2008))

▪

Verbetering van de leefbaarheid als gevolg van een gebiedsontwikkelingsproject wordt
in verschillende studies (waaronder MKBA’s) gekwantificeerd door een
vastgoedwaardestijging. Gebruikte opslagen hangen af van het type project (zo wordt de
impact van Feyenoord City hoger ingeschat dan van Hart van Zuid) en komen uit op een
bandbreedte van 1 – 5 procent waardestijging.

3.2.3

Economie/agglomeratie

Als gevolg van het binnenstedelijk toevoegen van woningen en ruimte voor
economisch programma neemt het aantal inwoners en werknemers in de stedelijke
regio’s toe. Als gevolg daarvan ontstaan zogenaamde agglomeratie-effecten. Deze
kunnen ontstaan doordat een grotere concentratie van bedrijven en werknemers
ertoe leidt dat er lagere zoekkosten op de arbeidsmarkt zijn. Door de hoge
dichtheden van banen en werknemers is het mogelijk om op stedelijke
arbeidsmarkten betere ‘matches’ te realiseren. Werknemers die elkaar gemakkelijk
ontmoeten, kunnen eenvoudig kennis uitwisselen. Bedrijven die dichtbij
leveranciers en klanten zijn gevestigd, doen gemakkelijker zaken. Bedrijven en
werknemers zijn hierdoor in steden over het algemeen productiever en innovatiever
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dan in minder dichtbevolkte gebieden. De drijvende gedachte achter deze
agglomeratie-effecten is dat mensen en bedrijven profijt ondervinden van de
aanwezigheid van andere mensen of bedrijven in hun omgeving. Deze
agglomeratie-effecten worden ook wel uitgesplitst in matching, sharing en learning.
Naast een sterker innovatievermogen, hogere lonen, hogere productiviteit en
hogere efficiëntie en economische inzet, ontstaan er effecten op het gebied van
mobiliteit. Deze effecten (namelijk minder autokilometers) zijn uitgewerkt onder het
mobiliteitseffect. Negatieve effecten zijn er ook. Huurprijzen en de
ontwikkelingskosten van vastgoed zijn hoger en de loonkloof tussen hoog- en
laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend voor agglomeratie-effecten is dat het
externe effecten betreft; individuele beslissers houden geen rekening met de
effecten van hun besluit op anderen.
Agglomeratie-effecten worden beschreven in verschillende publicaties van het
Centraal Planbureau (CPB)12. Voor voorliggende analyses is, net als in eerdere
MKBA-doorrekeningen van gebiedsontwikkelingsprojecten, gebruik gemaakt van de
publicatie ‘Stad en land’ uit 2010. Uit deze studie volgt dat de productiviteit in een
stad met ongeveer 0,2 procent groeit als het aantal huishoudens met 10 procent
toeneemt (dus als het aantal huishoudens verdubbeld – een groei van 100 procent
– is het agglomeratie-effect 2 procent). We hebben dit als uitgangspunt gebruikt om
een agglomeratie-effect in te schatten per projectlocatie. Dat is gedaan door de
totale productiviteit in de verschillende steden te berekenen op basis van loonsom
en het aantal banen in die stad, via CBS Statline. Op basis daarvan zijn voor het nulen projectalternatief de agglomeratie-effecten berekend. Kanttekening hierbij is dat
het agglomeratie-effect vooral optreedt wanneer zowel woningen als
arbeidsplaatsen aan een stad worden toegevoegd. Dat gebeurt in deze integrale
businesscase ook, maar het maatschappelijke effect is op een versimpelde manier
berekend, namelijk gebaseerd op aantallen inwoners.
3.2.4

Consumentensurplus sociale huur

In vrijwel alle woningbouwprojecten geldt dat een deel van de woningen (verplicht)
sociaal wordt gerealiseerd. Huurders in de sociale huursector betalen minder dan
de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil betekent dat er een consumentensurplus
is voor deze huurders: een welvaartswinst. Zij betalen immers minder dan de
marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector, maar hebben wel
hetzelfde woongenot. De huurders van een sociale huurwoning houden dus meer
inkomen over, zij kunnen dit inkomen dit besteden. Dat zorgt voor een economisch
Onder meer: ‘Stad en Land’ (2010), ‘Agglomeratie, transportinfrastructuur en welvaart’
(2014), ‘De economie van de stad’ (2015), ‘Opties om de stedelijke productiviteit te
bevorderen’ (2018) en ‘De economie van de stad’ (2015).
12
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voordeel in de regio ten opzichte van (markt)huur, omdat deze huren leiden tot
vastgoedrendementen die mogelijk niet in de Zuidelijke Randstad of zelfs in
Nederland terecht hoeven te komen. De verbeterde ‘netto’ inkomenspositie van de
huurders van de Zuidelijke Randstad komt wel grotendeels ten geode aan de
economie van de Zuidelijke Randstad.
Het is de vraag of de sociale huurders de volledige marktwaarde zouden kunnen en
willen betalen voor een woning in de sociale huur. Het verschil tussen de vrije
sector prijs en sociale huurprijs wordt daarom niet volledig toegerekend aan de
sociale huurder. De rule-of-half wordt om deze reden toegepast om het
consumentensurplus te berekenen. Sommige huurders zullen bereid zijn een
huurprijs te betalen die dicht bij de marktprijs zit. Anderen zullen al bij een kleine
stijging van de huurprijs afhaken. Het effect is schematisch weergegeven in figuur
3.2.
De verdeelsleutel voor differentiatie in woningcategorieën verschilt per gemeente.
Bovendien maken sommige gemeenten onderscheid tussen verschillende
categorieën sociale huur. Per casus kunnen de uitgangspunten van het
consumentensurplus dus verschillen.
Figuur 3.2 Schematische weergave consumentensurplus

3.2.5

Energie

Investeringen in gebiedsontwikkeling en stedelijke verdichting zorgen ervoor dat
meer mensen in de stad kunnen wonen. Deze mensen wonen over het algemeen
compacter en vaker in appartementen dan wanneer ze elders buiten de stad
zouden gaan wonen. De huizenprijzen per vierkante meter in binnenstedelijk gebied
zijn immers ook significant hoger dan in kleinere gemeenten of meer landelijk
gebied. Compacter en gestapeld wonen is energiezuiniger dan in een vrijstaande
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woning of tussenwoning met meerdere verdiepingen. In de projectgebieden van de
Verstedelijkingsalliantie wordt over het algemeen in een relatief hoge dichtheid
gebouwd. Woningbouwprogramma’s op uitleglocaties (verondersteld in het
nulalternatief) gaan vaker uit van eengezinswoningen (vrijstaande huizen of
rijtjeshuizen), waar in de onderzochte projectlocaties veelal appartementen worden
gerealiseerd. Doordat minder energie wordt verbruikt in de kleinere en compactere
woningen hebben de bewoners lagere energiekosten. Dit aspect op zich is echter
niet als maatschappelijk baat mee te nemen: het energiegebruik maakt immers
deel uit van het totale woonkostenplaatje en het woongenot (omvang woning,
ligging woning, kosten aankoop/huur en gebruik woning).
Waar wel een effect ontstaat, is de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het opwekken
van de energie. Daarover nemen we op basis van gegevens van het CBS aan dat
bewoners van appartementen gemiddeld 10 procent minder energie verbruiken. Dit
is een gevolg van binnenstedelijke verdichting en is in dit onderzoek doorgerekend
als maatschappelijke baat. Hierbij is rekening gehouden met de uitfasering van
aardgas bij woningen in 2050. Daarnaast gaan we ervan uit dat in 2050 de
opwekking van elektriciteit, volgens vaststaand beleid, volledig CO2-neutraal is. Over
de tijd nemen de positieve effecten van verminderde uitstoot dus significant af.
We gaan er voor de effectberekeningen dus vanuit dat in het nulalternatief de
woningen buitenstedelijk worden gerealiseerd en in het projectalternatief de
woningen in de vorm van appartementencomplexen die zorgen voor 10 procent
minder energieverbruik per huishouden. Op basis van de gemonetariseerde kosten
van CO2-uistoot (zie tabel 3.1) zijn per projectgebied effecten berekend.
Tabel 3.1: CO2-uitstoot per eenheid aardgas of elektriciteit
CO2-uitstoot

Eenheid

Aardgas

1,88 kg

Per m3

Elektriciteit

0,4 kg

Per kWh

Bron: Milieu centraal (2019)

We rekenen met een CO2-prijs van € 60,- per ton, die jaarlijks 3,5% stijgt. Dit sluit
aan bij het gemiddelde van de WLO-scenario’s opgesteld door het CPB en PBL.
3.2.6

Mobiliteit

Een belangrijk afgeleid effect van binnenstedelijke woningbouwontwikkeling is het
effect op de mobiliteit. In de regel leiden binnenstedelijke locaties tot minder
autoverkeer dan wanneer de woningen op uitleglocaties gerealiseerd worden. De
nabijheid aan voorzieningen (horeca, winkels, theaters) en banen is groter op
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binnenstedelijke locaties wat de noodzaak tot autogebruik voor school/studie,
werk, boodschappen en ontspanning kleiner maakt. Deze hogere dichtheid
(mensen die dichter bij elkaar wonen of bij het werk kunnen wonen) zorgt onder
meer voor meer bestemmingen die binnen fietsafstand zijn gelegen, wat het
gebruik van de auto doet afnemen. Bovendien is het OV-aanbod op
binnenstedelijke locaties groter wat een extra effect heeft op een reductie van het
autogebruik en ook mogelijkheden biedt om autobeperkende maatregelen in de
gebiedsontwikkeling mee te nemen. Dat geldt in het bijzonder voor de nu
onderzochte locaties langs de Oude Lijn.
Minder autogebruik leidt tot diverse voordelen. De belangrijkste zijn dat dit de
congestie op het wegennet en de uitstoot van emissies zoals CO 2, fijnstof en
stikstof beperkt (op nationale/regionale schaal; lokaal neemt de uitstoot toe, er
komen immers meer bewoners in een gebied). Ook voor de verkeersveiligheid is de
afname van het aantal vervoersbewegingen gunstig. Minder autokilometers leiden
tot een negatief effect op de accijnskomsten.
In deze maatschappelijke businesscase rekenen we de effecten door de mobiliteit
die samenhangt met binnenstedelijke ten opzichte van de mobiliteit die
samenhangt indien hetzelfde aantal woningen op een andere locatie zou moeten
worden gerealiseerd. Een relatief laag autogebruik maakt al onderdeel uit van de
grondexploitatie: daarin volstaat een lager dan gebruikelijke parkeernorm, wat leidt
tot meer ruimte voor rendabel te ontwikkelen vastgoed en minder benodigde ruimte
voor onrendabele parkeerplaatsen. Een goede OV-bereikbaarheid is dus ook een
voorwaarde om de geraamde grondexploitatie te kunnen bewerkstelligen.
Voor de maatschappelijke effecten hanteren we de volgende kostenkengetallen per
kilometer:
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Tabel 3.2: kosten en baten per kilometer per modaliteit (voor OV: reizigerskm)
Personenauto

Fiets

Bus

Tram

Metro

Trein

-0,3

**

*

*

*

*

Verkeersveiligheid

-5,2

-9,3

-2,9

-3,1

-1,3

-0,2

Broeikasgasemissies

-1,0

0,0

*

*

*

*

Luchtvervuiling

-0,9

0,0

*

*

*

*

-1,1

0,0

*

*

*

*

0,0

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,4

0,0

*

*

*

*

-9,5

0,0

*

*

*

*

5,5

0,0

*

*

*

*

-0,4

-0,7

*

*

*

*

-13,4

-3,0

-2,9

-3,1

-1,3

-0,2

Infrastructuurkosten
Ruimtebeslag

Emissies brandstof- en
elektriciteitsproductie
Gezondheid en
productiviteit
Geluid
Congestie
Opbrengsten
belastingen en
heffingen
Belastinguitgiften
Totaal

* We gaan ervan uit dat als gevolg van deze individuele woningbouwprojecten in
binnenstedelijke locaties, die juist al op goed ontsloten OV-locaties liggen, de landelijk
gemiddelde cijfers voor kosten per kilometer niet gelden. De kans is hier juist groot dat door
een betere vulling en gebruik van bestaande OV-infrastructuur er netto geen kosten maar
juist opbrengsten als gevolg van een stijgend OV-gebruik zijn. De kosten voor de
grootschalige ingrepen zijn apart geraamd in de mobiliteitsanalyse van de Oude Lijn.
Aanvullende kosten op basis van reizigerskilometergemiddelden vormen een dubbeltelling.
** Fietsinfrastructuur maakt al onderdeel uit de projectscope in de onderzochte projecten.
Dit nogmaals meenemen op basis van extra fietsgebruik is een dubbeltelling.

Alle berekeningen zijn gemaakt op basis van kengetallen: zowel de verandering in
mobiliteit (o.b.v. gemiddelde modal split in de onderzochte gebieden vs. het
gemiddelde van Zuid-Holland voor uitleglocaties) als de daarmee samenhangende
effecten. Daarmee geven ze slechts een eerste indicatie. In een volwaardige MKBA
zouden nul- en projectalternatief en verschil in effecten tussen beiden beter
uitgewerkt moeten worden. We rekenen in deze MKBA ook alleen de effecten uit als
gevolg van de verandering in mobiliteitsgedrag van bewoners en werknemers in het
gebied t.o.v. het verwachte verplaatsingsgedrag dat ze zouden vertonen indien ze
ergens anders zouden wonen of werken. Het gedrag van andere verplaatsingen
van/naar het gebied (bezoekers, bevoorrading, etc.) als gevolg van de genomen
maatregelen laten we in deze analyse nog buiten beschouwing. Dat geldt ook voor
verplaatsingen door de huidige bewoners en bedrijven in de omgeving: verdichting
kan leiden tot meer nabijheid van voorzieningen, vrienden en familie en daarmee
minder (lange) verplaatsingen. Dit indirecte mobiliteitseffect is niet meegenomen in
de analyse.
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3.2.7

Landschap en natuur

Wanneer woon- en werklocaties in suburbane of landelijke gebieden worden
toegevoegd, zoals in het nulalternatief verondersteld, zal dit voor een deel ten koste
gaan van bestaande natuur, polder, weiland of glastuinbouw. Verdichting en
binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als het gaat om het behoud
daarvan. Bovendien wordt daarmee de toegankelijkheid van deze landschappen
vergroot voor een groter deel van de mensen die in de stad wonen en werken.

Figuur 3.3: Behoud van landschap en toegankelijkheid landschap als gevolg van
binnenstedelijk, verdichtend (links) of buitenstedelijk (rechts) bouwen

De effecten van binnenstedelijk bouwen en verdichting op landschap en natuur
kunnen niet goed in geld uitgedrukt worden. Dit geldt zowel voor de omvang als de
waardering ervan. Het CPB geeft aan dat het bij MKBA’s voor gebiedsontwikkeling
van belang is om niet-monetariseerbare baten van gebiedsontwikkeling, zoals de
effecten op natuur, landschap en historisch erfgoed, op een evenwichtige manier te
vermelden13. We weten dat voor alle verschillende casussen in dit rapport sprake is
van een (mogelijk sterk) positief effect. We nemen dit als “+“ (plus) pm-effect op in
de overzichtstabellen van de individuele casussen. Reden daarvoor is het
uitgangspunt dat we hanteren dat wanneer de woningen niet binnenstedelijk
gerealiseerd kunnen worden, zij op een buitenstedelijke locatie gebouwd worden.
De precieze omvang en richting van het effect hangt af van het type grond dat in dat
alternatieve scenario ‘wordt ingeleverd’: het bouwen van woningen in een weiland
zal niet zozeer een negatief effect hebben op natuur, maar wel op landschap.
Vervanging van glastuinbouw heeft mogelijk zelfs een (licht) positief effect op
landschap en natuur, maar zorgt voor een negatieve economische impact.
In het integrale overzicht is onderscheid gemaakt aan de hand van het gemiddelde
ruimtebeslag van een woning. Daarvoor is uitgegaan van een gemiddeld
Bron: Centraal Planbureau (CPB), Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en
transportinfrastructuur. Juni 2019.
13
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perceeloppervlak van 131,7 vierkante meter14 en ongeveer de helft (65 vierkante
meter) extra benodigd ruimtebeslag voor de openbare ruimte in die wijken. Op basis
van het aantal woningen per casus is vervolgens het potentiële ruimtebeslag
berekend.

Bron is een artikel op Vastgoedmarkt.nl waaruit het gemiddeld perceeloppervlak van een
tussenwoning is vermeld op basis van een onderzoek van Regiocontainer.nl:
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/06/perceel-steeds-vakerformaat-postzegel-101144785?_ga=2.156012284.656556909.15826599001725488785.1538731704
14
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4. Spoorzone Zwijndrecht - Dordrecht
In dit hoofdstuk is een nadere uitwerking van de maatschappelijke businesscase
van de Spoorzone Zwijndrecht - Zwijndrecht opgenomen. Eerst schetsen we kort de
context en aanleiding voor de verschillende plannen in dit gebied, waarna we
ingaan op de uitgewerkte effecten.
Kern verstedelijkingsopgave, kosten en baten Spoorzone Zwijndrecht - Dordrecht
In de Spoorzone worden de komende jaren diverse transformatie- en binnenstedelijke
verdichtingsprojecten gerealiseerd om een bijdrage te leveren aan de verstedelijkingsopgave
in Zuid-Holland en tegemoet te komen aan de vraag naar een meer gevarieerd woonaanbod
in de Drechtsteden. Gemeente Dordrecht wil met deze ontwikkeling een stevig fundament
leggen voor een sociaaleconomisch sterkere stad, waarmee ook voor de toekomst het
huidige, aantrekkelijke voorzieningenniveau behouden blijft. Zwijndrecht streeft met de
ontwikkelingen een kwaliteitssprong van de bestaande omgeving na. In de Spoorzone geldt
het OV als drager voor ontwikkeling van nieuwe woningen en banen. Daarbij worden de
stationsomgevingen opgewaardeerd en met elkaar verbonden, onder andere door het
wegnemen van ruimtelijke barrières. In de Spoorzone worden tot 2030 minimaal 7.000
nieuwe woningen en wordt ten minste 56.000 vierkante meter kantoor/bedrijfsruimte
gecreëerd, dat staat gelijk aan 4.200 arbeidsplaatsen. Ontwikkeling van de Spoorzone vraagt
een investering van circa 40,6 miljoen euro (contante waarde). Zonder deze investeringen
neemt de verdichtingspotentie af met 4.400 woningen (tot ongeveer 2.700 woningen).
Verdichting in en transformatie van de Spoorzone zorgt voor diverse maatschappelijke baten
die zich uiten in een verbeterde leefbaarheid, sterkere agglomeratiekracht en duurzaam
mobiliteitsgedrag van de nieuwe bewoners en werknemers. De maatschappelijke baten zijn €
77,7 mln (in contante waarden). Daarmee resulteert een baten/kosten verhouding van 1,9.

4.1

Context en ambities Spoorzone

In nauwe samenwerking werken de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht met de
provincie Zuid-Holland aan de ontwikkeling van de Spoorzone. Dit gebied is gelegen
aan de Oude Lijn. De spoorlijn loopt dwars door Dordrecht en Zwijndrecht en wordt
gezien als ‘ruggengraat voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen’. De ambitie is om in
de Spoorzone 6.000 tot 9.000 nieuwe woningen en 2.500 nieuwe banen in de
komende 10 jaar te realiseren. De ontwikkeling biedt daarnaast kansen om ook de
wijken daaromheen aantrekkelijker te maken door verbindingen te verbeteren en
barrières weg te nemen. Ook worden nieuwe ov-haltes gerealiseerd, waardoor het
openbaar vervoer een nog sterkere drager voor de ontwikkelingen wordt. De
ontwikkelingen worden duurzaam, klimaatbestendig en gezond ingericht.
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De samenwerkende overheden geven in het
‘Ambitiedocument Spoorzone Zwijndrecht – Dordrecht:
Naar een bereikbare stedelijke woon-werk
leefomgeving langs het spoor’ (2019) aan dat de
Spoorzone ‘dé plek in de Drechtsteden is om de
verstedelijkingsopgave voor Zuid-Holland te realiseren’.
Reden daarvoor is de hoge aantrekkelijkheid die het
gebied nu al heeft en dat het een mogelijkheid is om
binnenstedelijk en nabij openbaar vervoerknooppunten
te ontwikkelen. De gebiedsontwikkelingen in de
verschillende deelgebieden worden dan ook volgens de
principes van Transit Oriented Development (TOD)
uitgewerkt. Van daaruit zijn de volgende
samenhangende ambities en bouwstenen voor de
ontwikkeling van de Spoorzone geformuleerd:
1.
Bijdragen aan de woonopgave in de
Drechtsteden én Zuid-Holland. Deze ambitie
draait om de ontwikkeling van 6.000 tot 9.000
nieuwe woningen op hoogwaardige locaties in
de Spoorzone. Het woningaanbod in de regio
wordt daardoor vergroot in de nabijheid van
OV-knooppunten, het historisch centrum, de
moderne stedelijke voorzieningen en de
nabijheid van de unieke deltanatuur en het klassiek Hollands landschap.
Ambitie is om het nieuwe aanbod kwalitatief hoogwaardig en
bovenregionaal aantrekkelijk te realiseren. Hierdoor zullen nieuwe
bewoners verleid worden om zich in de Spoorzone te vestigen en worden
bestaande bewoners kansen geboden worden om hun wooncarrière voort
te zetten.
2.

Groei van banen: versterken economische positie. Het gaat vooral om het
beter benutten van het potentieel van de Spoorzone als moderne stedelijke
vestigingslocatie voor kantoren, innovatieve co-werklocaties, commerciële
voorzieningen en horeca. Mede daardoor kan groei van de
werkgelegenheid mogelijk worden gemaakt nabij een hoogwaardig OVknooppunt met minimaal 2.400 banen.

3.

Stationsgebieden centraal in het verbinden van wijken en het opheffen van
ruimtelijke barrières. Het gaat hierbij om het opwaarderen van de
bestaande stations en hun omgeving tot inclusieve, toegankelijke en
voetgangersvriendelijke plekken. Het gaat enerzijds om het vergroten van
de fijnmazigheid en kwaliteit van het netwerk in de spoorzone en
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anderzijds om de samenhang tussen de wijken en buurten in de nabije
4.

omgeving.
OV als drager van de verstedelijking en de economie. Duurzame mobiliteit
wordt ingezet als voorwaarde voor de groei van het aantal woningen, de
banen en de economie. Doel is om de belasting op het stedelijk leefmilieu

5.

en luchtvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen en congestie terug te
dringen. De Spoorzone ontwikkelt tot een naadloos systeem met een
multimodaal vervoersaanbod van langzaam verkeer, openbaar vervoer en
deelsystemen.
Duurzaam, gezond, veilig en klimaatbestendig. De ontwikkelingen in de
Spoorzone maken het mogelijk om meerdere duurzaamheidsaspecten te
verbeteren. Zo wordt ingezet op een klimaatneutrale, circulaire en gezonde
stad, waarbij aandacht is voor de (natuur)inclusieve en groene openbare
ruimte als ontmoetingsplek.

Ambities gemeente Dordrecht
Specifiek voor de gemeente Dordrecht geldt in aanvulling op de bovenstaande
ambities en doelen dat de stad wil inzetten op groei van het inwonertal en jongeren
en gezinnen aan de stad wil verbinden. De laatste jaren is sprake geweest van een
tekort aan woningen, met name voor starters (jongeren en gezinnen). Door in te
zetten op het realiseren van een gevarieerd woningaanbod, wil de gemeente ook
een stevig fundament leggen voor een sociaaleconomisch sterkere stad. Daarmee
kan ook voor de toekomst het huidige, aantrekkelijke voorzieningenniveau
behouden blijven. In het coalitieakkoord van de gemeente Dordrecht 2018-2022
‘Onze stad’ zijn daarover verschillende concrete afspraken gemaakt onder de titel
‘Energieke woonstad’.
Doelen gemeente Zwijndrecht
Specifiek voor de gemeente Zwijndrecht geldt dat met de gebiedsontwikkeling een
transformatie ingezet kan worden. In de projecten binnen de spoorzone van
Zwijndrecht wordt voornamelijk een kwaliteitssprong van de bestaande omgeving
nagestreefd. Op dit moment zijn er in die buurten veel goedkope huur en
koopwoningen. Door een deel van dit programma te transformeren en woningen in
de sociale huur en betaalbare koop gestaffeld bij te bouwen kan het hele gebied
een upgrade krijgen. Het zal daarmee een meer diverse en koopkrachtigere
bevolkingssamenstelling in Zwijndrecht bevorderen.
4.1.1

Programma

De ontwikkelingen in de Spoorzone Zwijndrecht - Dordrecht zijn uitgesmeerd over
verschillende projectlocaties. In Dordrecht gaat het om 7 projectgebieden en in
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Zwijndrecht om 4 locaties. In totaal worden in de Spoorzone ongeveer 7.500
nieuwe woningen gerealiseerd. Om die realisatie mogelijk te maken worden echter
ook enkele bestaande woningen gesloopt en wordt commercieel vastgoed
(bedrijfsruimten en kantoren) gesloopt. Netto komen er in iets meer dan 7.000
woningen bij. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd voor ongeveer 56.000 vierkante
meter kantoor/bedrijfsruimte, vertaald naar arbeidsplaatsen gaat het om ongeveer
4.200 arbeidsplaatsen.
De fase waarin de verschillende projecten zich bevinden verschilt. Zo worden de
deelgebieden Amstelwijck-Noord en Wilgenwende op het moment al in gang gezet,
ook in de projectgebieden Gezondheidspark, Spuiboulevard en Maasterras is reeds
sprake van harde planvoorraad. Wij hebben die projecten om die reden onder het
nulalternatief geschaard. Het gaat in totaal om 2.686 woningen die al in het
nulalternatief gerealiseerd worden. In het projectalternatief worden dus 4.392
woningen toegevoegd, daar zal in het nulalternatief elders ruimte voor moeten
worden gevonden, evenals voor de circa 4.200 arbeidsplaatsen. In tabel 4.1 is het
overzicht van het programma opgenomen. Daarin is onderscheid gemaakt naar
woningen en arbeidsplaatsen, het nul- en projectalternatief en de verschillende
projectlocaties.
Tabel 4.1: Programma woningen en arbeidsplaatsen Spoorzone Zwijndrecht Dordrecht
Nulalternatief

Projectalternatief

Woningen Arbeidsplaatsen Woningen Arbeidsplaatsen
Dordrecht

Amstelwijck-Noord

710

0

710

Wilgenwende

600

0

600

0

Gezondheidspark

200

0

920

600

0

0

391

1.055

500

0

935

300

0

0

356

0

676

0

2.448

1.450

718

877

Leerpark
Spuiboulevard
Stationsgebied Zuid-Thureborgh
Maasterras
Zwijndrecht Totaal

4.2

0

Buitenstedelijk

4.392

4.282

0

0

Totaal

7.078

4.282

7.078

4.282

Financiële effecten

Bij uitwerking van de financiële effecten maken we onderscheid naar de
grondexploitatiekosten en -opbrengsten, direct toerekenbare bovenplanse kosten,
deels toerekenbare kosten en bovenplanse kosten die niet direct toe te rekenen
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zijn aan het gebied en vooral een regionaal effect hebben. In de Spoorzone
Zwijndrecht - Dordrecht zijn per projectlocatie grondexploitaties opgesteld en is
vastgesteld dat er drie deels toerekenbare bovenplanse kostenposten zijn.
Grondexploitaties
Over het algemeen geldt dat de projectgebieden in Dordrecht een positief GREXsaldo kennen. Het gaat om de deelgebieden Spuiboulevard, stationgsebied ZuidThureborgh, Amstelwijck en Leerpark. De ontwikkeling van het Maasterras kent wel
een tekort op de grondexploitatie (ongeveer 25 miljoen euro) en ook de
Zwijndrechtse projectgebieden kennen een tekort (voornamelijk veroorzaakt door
de relatief hoge kosten voor bouw- en woonrijp maken en voor parkeerplaatsen.
In het nulalternatief is om die reden een positief saldo op de grondexploitatie van
24,3 miljoen euro (in contante waarden) berekend. Het saldo van de
grondexploitaties voor alle projectgebieden komt samen in het projectalternatief en
is dan nog circa 8 miljoen euro positief (in contante waarde). Dat betekent dat in
het projectalternatief een aantal gebieden ontwikkeld wordt met een lager
rendement (het gaat bijvoorbeeld om het Maasterras en de projectgebieden in
Zwijndrecht). Het verschil tussen het project- en nulalternatief komt daarmee op
een tekort van 16,3 miljoen euro (in contante waarden).
Bovenplanse kosten
Voor de ontwikkeling van de projectgebieden zijn geen volledig toerekenbare
bovenplanse investeringen nodig. Wel is een tweetal deels toerekenbare
investeringen nodig:
▪ Het plaatsen van een geluidsscherm om de gebiedsontwikkeling in Amstelwijck
mogelijk te maken. Deze kosten in totaal 17,5 miljoen euro (nominaal) en wordt
voor 50 procent toegerekend aan het projectgebied en voor 50 procent aan
bovenplans regionaal. Deze investering wordt reedst in het nulalternatief
▪

gemaakt.
Aanpassing van de aanlanding van de stadsbrug in het projectgebied
Maasterras. De kosten hiervoor bedragen in totaal circa 60 miljoen euro
(nominaal) en zijn voor 50 procent toe te rekenen aan de ontwikkeling in het
gebied zelf en voor 50 procent dient het een bovenplanse opwaardering van de
omgeving.

Daarnaast wordt voorzien in een transferium bij het Maasterras á 25 miljoen euro.
Deze laatste investering heeft voornamelijk een breder effect op de stad, is
gerelateerd aan de ontwikkeling van station Leerpark (aan de Oude Lijn) en is niet
zozeer bedoeld om de nieuwe gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Deze
investering is om die reden geschaard onder ‘bovenplans regionaal’.
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De projectgebieden worden tussen 2020 en 2030 ontwikkeld, de kosten worden
voornamelijk aan het begin van deze fasering gemaakt. In de maatschappelijke
businesscase zijn de volgende investeringen in contante waarden meegenomen:
Tabel 4.2: bovenplanse kosten
Bovenplans toegerekende deel
Bovenplans niet-toerekenbaar

4.3

Nulalternatief
-€ 7,1
-€ 7,1

Projectalternatief
-€ 34,8
-€ 51,7

Verschil
-€ 27,7
-€ 44,6

Maatschappelijke effecten

Het realiseren van circa 7.000 nieuwe woningen en 4.200 arbeidsplaatsen in de
Spoorzone Zwijndrecht – Dordrecht is van brede maatschappelijke waarde voor de
beide steden. In de maatschappelijke businesscase is gerekend met het netto
aantal toe te voegen aantal woningen (7.078) t.o.v. het huidige woningaantal.
Daarnaast wordt gecorrigeerd voor de woningen die reeds in het nulalternatief
gerealiseerd kunnen worden (2.686). In het vervolg van deze paragraaf gaan we
achtereenvolgens in op de effecten op het gebied van mobiliteit, agglomeratie,
woningmarkt, energie, leefbaarheid en landschap en natuur.
4.3.1

Mobiliteitseffecten

De gebiedsontwikkeling en verdichting in de Spoorzone zorgen voor een toename
van het aantal inwoners binnen de stedelijke context van Zwijndrecht en Dordrecht
(met ongeveer 12.000 inwoners, uitgaande van gemiddelde huishoudgrootte van
1,7). Zonder deze stedelijke verdichting zouden deze toekomstige inwoners
genoodzaakt zijn om elders te gaan wonen in de regio. Dit zorgt voor een
mobiliteitsverandering en een andere modal split dan wanneer deze mensen in de
Spoorzone hadden gewoond. Door nabijheid van werk, voorzieningen en een
uitgebreid OV-netwerk wordt in de stad meer gebruik gemaakt van de fiets, lopen of
OV en minder van de auto.
Op basis van CBS-gegevens van mobiliteit van personen zijn de effecten uitgewerkt.
Voor de buitenstedelijke woningbouwlocaties gaan we uit van de gemiddelde modal
split van Zuid-Holland. Voor de binnenstedelijke locaties in Dordrecht gaan we ervan
uit dat de nieuwe bewoners een modal split hebben van een zeer sterk stedelijke
reiziger15. De aanname daarbij is dat projectlocaties goed zijn ontsloten per OV en
dat het gebruik van de fiets aantrekkelijk is.
Al gevolg van de afwezigheid van de tram en metro, is het bus/tram/metro aandeel gelijk
gesteld aan het gemiddelde van Zuid-Holland, dat ligt iets onder het aandeel in de CBScategorie ‘zeer sterk stedelijk’.
15
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Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners kan de
verandering in het aantal afgelegde kilometers worden berekend voor het nul- en
projectalternatief, ten opzichte van een situatie zonder gebiedsontwikkeling. In
tabel 4.2 is het aantal verplaatsingen van de 4.200 nieuwe werknemers en 12.000
nieuwe inwoners van de projectgebieden opgenomen. Daarin valt op dat het aantal
verplaatsingen met de auto sterk afneemt in een situatie dat de Spoorzone wordt
ontwikkeld dan wanneer deze ontwikkeling elders in Zuid-Holland (buitenstedelijk)
had plaatsgevonden. Het aantal fiets-, loop- en OV-verplaatsingen neemt juist toe.
Tabel 4.3: Verplaatsingen 4.200 werknemers en 9.900 inwoners

Auto (bestuurder)
Trein
Bus/tram/metro
Fiets
Lopen
Overige vervoerwijze

Nulalternatief
Spoorzone
Elders
Totaal
3.196
10.376 13.573
594
1.433
2.027
639
1.806
2.446
3.927
7.850 11.777
2.511
4.114
6.625
411
747
1.158

Projectalternatief
Spoorzone
11.468
2.325
2.826
13.012
7.189
1.083

Verschil
-2.105
299
381
1.236
564
-75

Op basis van de gemiddelde afstand per verplaatsing zijn de mobiliteitseffecten
berekend. Verkeer leidt tot congestie, uitstoot van CO 2 en verkeersonveiligheid.
Maar een ontwikkeling in de Spoorzone leidt wel tot minder autoverkeer dan
ontwikkeling op een andere meer perifeer gelegen locatie in Zuid-Holland. Ten
opzichte van andere niet-binnenstedelijke ontwikkellocaties is de stikstofuitstoot
door verkeer van werknemers en bewoners naar schatting zelfs circa 40 procent
lager, circa 2,8 ton per jaar aan NO x. Dit leidt tot de onderstaande jaarlijkse effecten
in 2030 (bedragen zijn nominaal).
Tabel 4.4: Jaarlijkse mobiliteitseffecten nieuwe bewoners (bedragen x1.000,
nominale waarde)

Verkeersveiligheid
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid
Infra en exploitatiebijdrage
Congestie
Accijnzen
Subsidies auto
Gezondheid
Totaal

Nulalternatief
Projectalternatief
Jaarlijks effect in 2030 Jaarlijks effect in 2030
€ 58
€ 215
€ 43
€ 160
€ 21
€ 77
€ 155
€ 625
-€ 167
-€ 422
€ 528
€ 1.962
-€ 210
-€ 779
€ 23
€ 86
-€ 118
-€ 336
€ 333
€ 1.588
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€ 157
€ 117
€ 57
€ 470
-€ 255
€ 1.434
-€ 569
€ 63
-€ 218
€ 1.255
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Lokale mobiliteitseffecten van bijvoorbeeld de aanlanding van de stadsbrug zijn niet
meegenomen in de bovenstaande berekeningen.
4.3.2

Agglomeratie-effecten

Agglomeratie-effecten treden op als gevolg van verdere verdichting in een sterk
stedelijke context. In paragraaf 3.2.3 is verdere toelichting gegeven op de theorie
achter het optreden van het agglomeratie-effect. Voor de Spoorzone Zwijndrecht –
Dordrecht is relevant dat voor het nul- en projectalternatief de jaarlijkse
agglomeratie-effecten zijn berekend op basis van de toevoeging van het aantal
inwoners.
Nulalternatief
In het nulalternatief worden in de projectgebieden Amstelwijck en Wilgenwende
reeds 2.686 woningen gerealiseerd met daarbij ongeveer 4.500 inwoners. Dat zorgt
voor een toename van de bevolkingsomvang van het COROP-gebied met 1,1
procent. Uitgaande van het feit dat de agglomeratiekracht van een regio met 2
procent toeneemt als de bevolking in omvang verdubbeld, neemt in het COROP
gebied Zuidoost-Zuid-Holland de productiviteit met 0,023 procent toe. Op basis van
de totale loonsom in de regio zorgt dit voor een jaarlijks agglomeratie-effect van iets
meer dan 2 miljoen euro.
Projectalternatief
In het projectalternatief worden in totaal 7.078 woningen toegevoegd, uitgaande
van 1,7 inwoner per huishouden gaat het om ongeveer 12.000 inwoners. Dat zorgt
voor een toename van de bevolkingsomvang van het COROP-gebied Zuidoost-ZuidHolland met 3 procent. Uitgaande van het feit dat de agglomeratiekracht van een
regio met 2 procent toeneemt als de bevolking in omvang verdubbeld, neemt in het
COROP gebied de productiviteit met 0,06 procent toe. Op basis van de totale
loonsom in de regio zorgt dit voor een jaarlijks agglomeratie-effect van 5,3 miljoen
euro.
In contante waarden is het verschil in agglomeratiekracht tussen het project- en
nulalternatief 42,9 miljoen euro.
4.3.3

Sociale huurwoningen

In de maatschappelijke businesscase wordt rekening gehouden met een
consumentensurplus op sociale huurwoningen die in een binnenstedelijke context
op gewilde locaties toegevoegd worden. In paragraaf 3.2.4 is meer toegelicht over
de aard, oorsprong en berekening van dit effect. Voor de Spoorzone is relevant dat
per saldo het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Zwijndrecht en
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Dordrecht afneemt. Dat komt door de transformatie van een aantal buurten waar
momenteel relatief veel sociale huurwoningen staan, die worden niet allemaal meer
teruggebouwd. De projectgebieden waar voornamelijk bedrijfspanden
getransformeerd worden compenseren dit netto verlies aan sociale huurwoningen
niet. In totaal worden circa 930 sociale huurwoningen gesloopt, daar worden 746
sociale huurwoningen voor teruggebouwd. Het effect van deze transformatie is dat
het consumentensurplus in de maatschappelijke businesscase van de Spoorzone
Zwijndrecht – Dordrecht negatief is. Het is, met andere woorden, een
maatschappelijk welvaartsverlies dat de sociale huurwoningen verdwijnen. Dat
neemt niet weg dat het terugbouwen van woningen in andere (hogere) segmenten
juist ook positieve (uitstralings)effecten met zich meebrengen. Deze effecten zijn
echter niet gekwantificeerd. Ook de financiële effecten zijn positiever doordat het
aandeel marktwoningen hoger ligt. Meer sociale huur leidt tot een hoger
consumentensurplus, maar ook een aanzienlijk negatiever effect op de
grondexploitatie.
Het welvaartsverlies in het nulalternatief is in netto contante waarden 8,6 miljoen
euro. In het projectalternatief is het effect 10,5 miljoen euro negatief.
4.3.4

Energie

In de Spoorzone worden de woningen compact en in hoge dichtheid gerealiseerd. In
vergelijking met het realiseren van de woningbouwopgave buitenstedelijk is sprake
van een gemiddeld genomen lager energieverbruik per huishouden. De CO2uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de benodigde energie per
huishouden is gemonetariseerd. Deze vergelijking is zowel in het nul- als in het
projectalternatief gedaan.
Nulalternatief
In het nulalternatief worden ook al circa 2.900 woningen binnenstedelijk
gerealiseerd. Dat leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot
2050 gemiddeld 38.000 euro per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om
een effect van 0,8 miljoen euro.
Projectalternatief
In het projectalternatief is sprake van verdere verdichting binnenstedelijk. Het gaat
in totaal om 5.800 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder voorkomen
van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 71.000 euro
per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 1,4 miljoen euro.
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4.3.5

Leefbaarheid

In de Spoorzone worden bovenplanse ingrepen gedaan die een breder effect op de
bestaande omgeving hebben. Wat de ingrepen precies betekenen en welke
effecten zij met zich meebrengen is vooralsnog niet duidelijk. Van het
geluidsscherm dat langs de N3 komt om het park in de wijk Dubbeldam
aantrekkelijker een rustiger te maken voor omwonenden is dat wel duidelijk. Deze
zorgt ervoor dat geluidshinder afneemt, ook voor de huizen die direct aan deze weg
gelegen zijn. In onderstaande afbeelding is het geluidsscherm globaal ingetekend
(rood) en is aangegeven welke woningen daar profijt van hebben (blauw gearceerd).

Het gaat in totaal om circa 100 woningen die naar verwachting een positief effect
ondervinden van het plaatsen van het geluidsscherm en daardoor verminderde
geluidshinder. We gaan uit van een waardestijging van deze woningen met 5%. Dit
is toegepast op de gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de wijk DubbeldamNoord (235.000 euro). Het effect treedt eenmalig op, op het moment dat het
geluidsscherm gerealiseerd wordt (2030) en bedraagt 1,2 miljoen euro nominaal
(750.000 euro contante waarde).
4.3.6

Landschap en natuur

Het effect op landschap en natuur is kwalitatief beschreven in paragraaf 3.2.7. In
de uitwerking van de maatschappelijke businesscase is het effect wel
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gekwantificeerd door te kijken naar het potentieel vermeden aantal hectares
bebouwing in het buitengebied, in het geval de woningen in het nulalternatief
buitenstedelijk gerealiseerd hadden moeten worden. Gerekend is met de circa
4.400 woningen die in het projectalternatief worden toegevoegd. Uitgangspunt is
een gemiddeld ruimtegebruik van bijna 200 vierkante meter voor een woning
buitenstedelijk (inclusief ruimtebeslag openbare ruimte). Dat telt op tot een
vermeden ruimtebeslag van 86 hectare.

4.4

Overzicht maatschappelijke kosten en baten

In tabel 4.4 is het overzicht van maatschappelijke kosten en baten van de
gebiedsontwikkeling in de Spoorzone Zwijndrecht – Dordrecht opgenomen.
Tabel 4.5: Overzicht maatschappelijke kosten en baten gebiedsontwikkeling
Spoorzone Zwijndrecht - Dordrecht (bedragen in miljoenen euro’s en contante
waarde)
Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil

2.686
0

7.078
4.282

4.392
4.282

0
0

-€ 36,0
€ 60,3
€ 0,0
-€ 7,1
-€ 7,1
€ 17,2

-€ 196,9
€ 204,9
€ 3,4
-€ 34,8
-€ 51,7
-€ 23,4

-€ 161,0
€ 144,7
€ 3,4
-€ 27,7
-€ 44,6
-€ 40,6

€ 12,1
€ 0,0
€ 35,6
€ 0,8
-€ 8,6
+
€ 39,9

€ 47,5
€ 0,8
€ 78,5
€ 1,4
-€ 10,5
++
€ 117,6

€ 35,4
€ 0,8
€ 42,9
€ 0,6
-€ 1,9
+
€ 77,7

Programma
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Gebiedsontwikkelingskosten
Gebiedsontwikkelingsopbrengsten
Bovenplans toerekenbaar
Bovenplans deels toerekenbaar
Bovenplans regionaal*
Totaal financieel effect*
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten
Leefbaarheid
Agglomeratie
Energie
Woningmarkt
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Saldo kosten en baten*
€ 57,1
€ 94,2
€ 37,1
Verhouding kosten en baten
1,9
* Het financiële effect ‘Bovenplans regionaal’ is niet meegerekend in het totale financiële
effect en in het totaalsaldo van kosten en baten.
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Uit de analyse volgt dat een extra investering van circa 40,6 miljoen euro (contante
waarde en exclusief de bovenplanse regionale kosten) noodzakelijk is om de
projectgebieden in het projectalternatief in de Spoorzone te ontwikkelen ten
opzichte van het nulalternatief. Kostenposten zijn een minder positief saldo van de
GREX en bovenplanse investeringen om de projectgebieden op een goede manier in
te passen in de omgeving. Bij het berekenen van het financiële effect en het
totaalsaldo van de maatschappelijke businesscase is geen rekening gehouden met
de bovenplanse regionale kosten en de baten die daarmee samenvallen.
Daar staan positieve maatschappelijke effecten tegenover als gevolg van duurzame
vormen van mobiliteit (35,4 miljoen euro), agglomeratiekracht (42,9 miljoen euro),
energie (0,6 miljoen euro) en leefbaarheid (0,8 miljoen euro). Er treedt wel een
negatief effect op voor de huurders in de sociale huursector op van 1,9 miljoen
euro.
De maatschappelijke baten overtreffen de maatschappelijke kosten met 37,1
miljoen euro (contante waarde). De investeringen in de Spoorzone Zwijndrecht –
Dordrecht zorgen dus voor welvaartswinst. Dat uit zich ook in de verhouding tussen
kosten en baten van 1,9: tegen elke euro die geïnvesteerd wordt, staat een
maatschappelijke baat van 1,9 euro.
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5. Binnenstad van Rotterdam
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de context en ambities voor de binnenstad van
de gemeente Rotterdam. In paragraaf 5.2 wordt stilgestaan bij de financiële
effecten en in 5.3 bij de maatschappelijke effecten. Het overzicht van kosten en
baten is opgenomen in paragraaf 5.4.
Kern verstedelijkingsopgave, kosten en baten Binnenstad Rotterdam
De groei en verdichting van de Rotterdamse binnenstad zet de komende jaar door. Door de
gemeente wordt veel geïnvesteerd in de buitenruimte om de belangrijkste transities vorm te
geven. Daarnaast wordt op (boven)stedelijk niveau geïnvesteerd in de mobiliteitsstructuur
die voorwaardelijk is om de transities en groei van de binnenstad te accommoderen. Het
tempo en de mate waarin de verdere groei en verdichting plaatsvindt is afhankelijk van extra
investeringen die direct samenhangen met de groei en verdichtingsopgave. De binnenstad
heeft een verdichtingspotentie van ruim 8.300 woningen en 15.000 arbeidsplaatsen tot
2030. Om deze potentie te realiseren is een aanvullend investeringsbedrag van € 174 mln
nodig (in contante waarden). Daar staan maatschappelijke baten tegenover waarvan de
gehele binnenstad profiteert, evenals de rest van de regio. Deze uiten zich in een verbeterde
leefbaarheid, sterkere agglomeratiekracht in de regio Rotterdam en duurzaam
mobiliteitsgedrag van de nieuwe bewoners en werknemers. De maatschappelijke baten zijn
€ 292 mln (in contante waarden). Daarmee resulteert een baten/kosten verhouding van 1,7.

5.1

Context en ambities Binnenstad Rotterdam

De binnenstad van Rotterdam kent een hoge woon-, werk-, retail-,
toeristendichtheid en is de afgelopen jaren flink gegroeid. Sinds het begin van deze
eeuw is het aantal inwoners met 30 procent gegroeid van 28.000 naar 36.000
inwoners. Het aantal banen is ook fors toegenomen. Tussen 2008 en 2017 groeide
het aantal banen van werknemers met ruim 10 procent van 80 naar 90 duizend.
Inclusief ZZP-ers die werken in de binnenstad gaat het zelfs om 125 duizend
banen16.
De ambitie is om deze verdichting verder door de zetten en richting 2040 door te
groeien naar 60 duizend inwoners en 120 duizend banen (werknemers).
Momenteel worden er al 3.000 woningen gebouwd en is de bouw van nog eens
2.500 woningen in voorbereiding (harde planvoorraad). Er is daarbovenop nog een
zachte planvoorraad van 6.000 woningen die vóór 2030 gerealiseerd kunnen

16

Gemeente Rotterdam (2017), Zakboekje binnenstad
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worden. Daarmee kan het inwoneraantal van de binnenstad groeien naar circa 45
duizend in 2025 en ruim 50 duizend in 2030.

Bron: Gemeente Rotterdam (2017), Zakboekje binnenstad

In 2040 zijn er circa 30 duizend meer werknemers in de binnenstad dan vandaag
de dag. We nemen aan dat de ongeveer helft hiervan in de periode 2020 – 2030 in
het centrum Rotterdam komt. Tot 2030 wordt er 115 duizend vierkante meter aan
kantooroppervlak toegevoegd (waarvan 65 duizend vierkante meter nu nog als
zachte plannen geldt) en wordt er 105 duizend vierkante meter verouderd
kantoorvastgoed herontwikkeld tot ‘A-kwaliteit’. Afhankelijk van het aantal inwoners
zal er 20 – 45 duizend vierkante meter aan maatschappelijke voorzieningen
worden gerealiseerd.
De ontwikkeling van stedelijke verdichting heeft in de afgelopen jaren ook een
verandering in verplaatsingsgedrag teweeggebracht. Terwijl het aantal inwoners
met 30 procent is gestegen sinds het jaar 2000 en ook het aantal arbeidsplaatsen
groeide, is het aantal autoverplaatsingen van, naar en door het centrum met 12
procent afgenomen. Deze ontwikkeling vraagt om een andere inrichting van de stad
met meer ruimte voor langzaam verkeer en minder ruimte voor de auto. De groei
van de stad in aantallen bezoekers, bewoners en werknemers vraagt ook om een
hogere verblijfskwaliteit. Door investeringen is de gemiddelde verblijfsduur in de
stad de afgelopen jaren toegenomen, maar de binnenstad als geheel is nog steeds
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het resultaat van ‘modernistisch denken’: veel verkeersbundels waar verplaatsen
het hoofddoel is en de leef- en verblijfskwaliteit laag is.
Een verdere mobiliteitstransitie is dan ook noodzakelijk om de groeiambitie in
aantallen inwoners en werknemers waar te maken: minder ruimte voor de auto,
betekent meer ruimte voor groen en langzaam verkeer. Behalve om het
mobiliteitssysteem te ontlasten (een groei naar 60 duizend inwoners vergt een
ander verplaatsingsgedrag, anders loopt de stad vast) is het voor de leefkwaliteit en
aantrekkelijkheid van de stad een randvoorwaarde dat de hoeveelheid groen ook
meegroeit met het aantal inwoners. Daarvoor moet ruimte voor circa 180
voetbalvelden aan groen worden gevonden, die bovendien beter verdeeld moet
worden over de gehele binnenstad.
Onvoldoende groen en teveel autoverkeer zullen de stad onaantrekkelijker maken,
waarmee de gewenste verdichting niet gehaald zal worden. Hittestress,
waterberging, ruimte voor ontspanning, luchtkwaliteit en geluidsoverlast komen
onder druk te staan als de binnenstad niet op een andere wijze wordt ingericht.
Bovendien wordt het zonder aanpak van de luchtkwaliteit en geluidsoverlast
onmogelijk om het voorzieningenniveau op peil de houden, zoals een voldoende
aanbod van scholen en kinderopvang. Deze voorzieningen moeten aan eisen
voldoen op het gebied van luchtkwaliteit en geluid, waardoor veel locaties in de
binnenstad nu zijn uitgesloten voor nieuwe scholen en opvanglocaties. De crux
daarbij zit in de ruimte voor de auto.
Rotterdam zet momenteel al flink in om ruimte voor de auto in het straatbeeld te
beperkten, zoals het creëren van 3.500 parkeerplekken in garages en de
parkeerruimte op straat die daardoor vrij komt om te zetten in groen-, fiets- en
wandelvoorzieningen. In het OV wordt continu geïnvesteerd. Met name voor de fiets
is nog een flinke inhaalslag te maken: het fietsgebruik is meer dan verdubbeld
sinds het begin van deze eeuw. Het aantal fietsverplaatsingen in de binnenstad is
van 35 naar 76 duizend gestegen. De fietsinfrastructuur van, naar en in de
binnenstad is nog achtergebleven bij deze ontwikkeling. De huidige
mobiliteitsplannen zijn dan ook voor een deel bedoeld om achterstallig onderhoud
en huidige (leefbaarheids)problematiek op te lossen. Maar nadat deze problemen
zijn opgelost is méér nodig om de verdichtingsslag voort te zetten.
Daarmee komen we samengevat tot de volgende conclusies voor de Binnenstad
van Rotterdam:
1.
De stad Rotterdam is de afgelopen jaren al aanzienlijk verdicht. De
verwachting is (op basis van huidige inzichten en ontwikkelingen) dat de
verdichting de komende jaren door gaat, mede omdat er ruime gemengde
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bestemmingen zijn. De mobiliteitstransitie met minder ruimte voor de auto
en meer ruimte voor fiets, wandelen en groen, zijn cruciaal om de verdere
verdichting mogelijk te maken.
2.

3.

4.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de openbare ruimte en
infrastructuur, toch ligt er ook voor de komende jaren nog een forse opgave
om de leefkwaliteit op orde te houden en de infrastructuur aan te passen
op de gewijzigde mobiliteitsbehoefte.
Voor een verdere doorgroei is het niet alleen randvoorwaardelijk dat deze
achterstand wordt ingehaald. Extra investeringen zijn nodig om groen,
luchtkwaliteit, geluid, hittestress, waterberging en daarmee samenhangend
het voorzieningenniveau op orde te houden bij verdere verdichting van de
binnenstad. Tot 2030 kijken we naar circa 6.000 extra woningen (9.000
inwoners). Indien niet extra in de openbare ruimte en infrastructuur wordt
geïnvesteerd, zullen deze ontwikkelingen niet (volledig) plaatsvinden.
De verwachting is dat kantoorontwikkeling in ieder geval tot 2030 sowieso
door zal gaan en niet afhankelijk is van de investeringen in infrastructuur
en openbare ruimte: wet- en regelgeving is voor kantoorontwikkeling
anders dan voor woningen en de vestigingsplaatsfactoren voor bedrijven
zijn ook anders dan die voor inwoners. De verwachting is dat Rotterdam
voldoende kwaliteiten heeft om bedrijven te blijven trekken (in ieder geval
tot 2030, voor de periode daarna kunnen uiteraard een verdere belasting
van de infrastructuur en leefkwaliteit ook invloed hebben op de
vestigingsplaatskeuze van een kantoor). Ook betekent een toename van
kantoren zonder toename van inwoners in de binnenstad dat de
werknemers van verder weg zullen komen, met in ieder geval een hogere
belasting van de hoofdrail- en weginfrastructuur.

In onze analyse beschouwen we de meerwaarde van de ontwikkeling van 8.300
woningen en 15.000 arbeidsplaatsen in de binnenstad. Voor de analyses is wel
relevant dat een deel van deze opgave autonoom reeds gerealiseerd kan worden en
dat voor 6.000 woningen geldt dat die alleen door kunnen gaan als ook de
ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid voldoende op orde zijn. De effecten van het
pakket aan maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid op orde te
krijgen berekenen we niet. Alleen de effecten van de stedelijke verdichting wordt
meegenomen. Een deel van de kosten van het maatregelen pakket rekenen we toe
aan deze verdichting. Het resterende deel is voor de bestaande stad en verdere
regio. Dat deel voor de bestaande stad en regio moet wel uitgevoerd worden,
maatregelen uit het pakket kunnen immers niet ‘half’ uitgevoerd worden. Maar om
te voorkomen dat alle effecten van deze maatregelen doorgerekend moeten
worden, in plaats van alleen de effecten van de stedelijke verdichting, laten we dit
deel van de kosten en baten buiten beschouwing.
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5.2

Financiële effecten

Grondexploitatie
De ontwikkeling van de binnenstad bestaat uit meer dan 100 projectlocaties met
ieder hun eigen grondexploitatie. Als de randvoorwaarden voor groen en
bereikbaarheid op orde zijn, is de verwachting dat de gebiedsontwikkelingen in de
binnenstad op plotniveau rendabel te realiseren zijn. We gaan ervan uit dat het
verlies op het ene project, wordt gecompenseerd door de winst op het andere
project en onderaan de streep het saldo neutraal is. Daarmee betreffen de kosten
alleen de benodigde investeringen in de infrastructuur, mobiliteitsoplossingen en
openbare ruimte die het plotniveau overstijgen.
Bovenplanse investeringen
Er is momenteel een mobiliteitspakket van 575 miljoen euro aan maatregelen in
het lange termijn investeringsplan (LTIP) in beeld, die bijdragen aan de belangrijkste
huidige en toekomstige opgaven om de mobiliteit en ruimtelijke ordering op peil te
krijgen en te houden. Dit zijn allemaal plotoverstijgende investeringen die geen
onderdeel van de verschillende grondexploitaties uitmaken. Het zijn investeringen
die:
▪ Problemen in de huidige binnenstad oplossen, denk aan tekorten aan
fietsenstallingen en een impuls geven aan de fietsinfrastructuur, ruimtelijke
kwaliteit en problemen met de luchtkwaliteit en geluidsoverlast aanpakken,
bijvoorbeeld via de herinrichting van stadsstraten en stadsboulevards.
▪

Binnenstadsoverstijgende effecten hebben, bijvoorbeeld door de
bereikbaarheid van het centrum voor bezoekers en werknemers van buiten de
stad te verbeteren via mobiliteitshubs, verbetering van de rivierkruisende HOVverbindingen met nieuwe haltes en de fietsverbindingen van, naar en door het

▪

centrum.
Randvoorwaardelijk zijn voor de verdere verdichting van de binnenstad. De
druk op de openbare ruimte en infrastructuur neemt immers toe als er meer
woningen en arbeidsplaatsen in het centrum komen. Voor voorzieningen zoals
basisscholen en kinderopvang moeten voldoende locaties zijn die aan de
luchtkwaliteit- en geluidsnormen voldoen. Voldoende groen, blijft van belang
voor een aantrekkelijke leefomgeving. Het is dus noodzakelijk dat niet alleen de
huidige problematiek wordt opgelost, maar dat er ook een basis wordt gelegd
voor verdere ontwikkeling van het centrum.

De grens, wat gebeurt voor de huidige problematiek en wat is echt nodig voor
verdere verdichting, is niet hard te leggen. Op basis van gesprekken en expert
judgement met diverse betrokkenen vanuit de gemeente gaan we ervan uit dat
41,3 procent (237,5 miljoen euro nominale waarde) van de plannen toerekenbaar
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is aan de verstedelijking in het centrum van Rotterdam. Dat bedrag wordt in de
komende 15 jaar (tot 2035) geïnvesteerd en komt overeen met een contante
waarde van 174 miljoen euro.
Het restant wordt dus vooral geïnvesteerd voor de bestaande stad of de directe
omgeving. Dit zien we als een autonome investering die in het nulalternatief ook
gebeurt, maar wellicht wel in net andere maatregelen dan die nu in beeld zijn, een
ander tempo of een selectie van maatregelen uit het totaalpakket. Omdat
maatregelen niet ‘half’ genomen kunnen worden, nemen we deze kosten op als
‘bovenplans niet-toerekenbaar’. De kosten moeten immers wel volledig gemaakt
worden om de stedelijke verdichting vorm te geven. De effecten die met deze
maatregelen samenhangen zijn te divers om kwantitatief in beeld te brengen.
Daarom worden in het eindsaldo zowel deze kosten als de daarmee samenhangen
effecten niet meegenomen, en komen alleen de effecten van en toegerekende
kosten aan de stedelijke verdichting in het eindsaldo terecht.
Overige investeringen in bereikbaarheid, geen onderdeel van verdichtingsopgave
De investeringen uit het LTIP zijn niet de enige maatregelen die de gemeente neemt
om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Ook in het
investeringsprogramma verkeer en vervoer is een bedrag van 70 miljoen euro in
beeld om de bereikbaarheid te verbeteren. En in het LTIP zit bovendien nog voor
ruim 3 miljard euro aan OV-investeringen in de stad (waarvoor de gemeente zelf 1
miljard opzij wil zetten), zoals de stations langs Oude Lijn en nieuwe metro en
oeververbinding tussen Feyenoord en Kralingen. Deze zijn niet direct nodig voor de
centrumverdichting, maar wel voor de bereikbaarheid en verdichting van de stad als
geheel. Omdat deze investeringen sowieso (ook zonder verdichting) worden
genomen, onderdeel uitmaken van een afzonderlijke investeringsafweging of geen
directe relatie hebben met de ontwikkeling van de binnenstad, laten we deze buiten
beschouwing.

5.3

Maatschappelijke effecten

Het realiseren van circa 8.400 woningen in de binnenstad van Rotterdam is van
brede maatschappelijke waarde voor de stad. In de maatschappelijke businesscase
is gerekend met het netto toe te voegen aantal woningen. Daarnaast wordt
gecorrigeerd voor de woningen die reeds in het nulalternatief gerealiseerd kunnen
worden (2.400). In het vervolg van deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op
de effecten op het gebied van mobiliteit, agglomeratie, woningmarkt, energie,
leefbaarheid en landschap en natuur.
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5.3.1

Mobiliteitseffecten

De gebiedsontwikkeling en verdichting in de binnenstad zorgen voor een toename
van het aantal inwoners binnen de stedelijke context van Rotterdam (met ongeveer
14.000 inwoners, uitgaande van gemiddelde huishoudgrootte van 1,7). Zonder
deze stedelijke verdichting zouden deze toekomstige inwoners genoodzaakt zijn om
elders te gaan wonen in de regio. Dit zorgt voor een mobiliteitsverandering en een
andere modal split dan wanneer deze mensen in Rotterdam hadden gewoond. Door
nabijheid van werk, voorzieningen en een uitgebreid OV-netwerk wordt in de stad
meer gebruik gemaakt van de fiets, lopen of OV en minder van de auto.
Op basis van CBS-gegevens van mobiliteit van personen zijn de effecten uitgewerkt.
Voor de buitenstedelijke woningbouwlocaties gaan we uit van de gemiddelde modal
split van Zuid-Holland. Voor de binnenstedelijke gaan we ervan uit dat de nieuwe
bewoners een modal split hebben die overeenkomt met een gemiddelde inwoner
van Rotterdam Centrum. Gezien het toenemende fietsgebruik in de afgelopen jaren
en de afname van het autogebruik en de verwachting dat deze ontwikkeling zicht
voortzet, is dit een conservatieve schatting.
Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners kan de
verandering in het aantal afgelegde kilometers worden berekend voor het nul- en
projectalternatief, ten opzichte van een situatie zonder gebiedsontwikkeling. In
tabel 5.1 is het aantal verplaatsingen van de circa 14.000 nieuwe inwoners van de
projectgebieden opgenomen. Daarin valt op dat het aantal autoverplaatsingen
halveert wanneer deze woningen in de binnenstad in plaats van elders in ZuidHolland (buitenstedelijk) worden gerealiseerd. Het fietsgebruik neemt ook af. Dat
komt door het grote aantal voorzieningen op loopafstand en de aantrekkelijkheid
van het OV voor de middellange verplaatsing.
Tabel 5.1: Verplaatsingen 14.000 inwoners

Auto (bestuurder)
Trein
Bus/tram/metro
Fiets
Lopen
Overige vervoerwijze

Nulalternatief
Binnenstad
Rotterdam
Elders
Totaal
1.736
9.580 11.317
496
908
1.404
1.364
1.412
2.776
2.026
6.958
8.984
3.556
4.740
8.295
83
1109
1.192

Projectalternatief
Binnenstad
Rotterdam
5.972
1.706
4.692
6.967
12.228
284

Verschil
-5.345
303
1.916
-2.017
3.933
-908

Op basis van de gemiddelde afstand per verplaatsing zijn de mobiliteitseffecten
berekend. Verkeer leidt tot congestie, uitstoot van CO 2 en verkeersonveiligheid.
Maar een ontwikkeling in de binnenstad van Rotterdam leidt wel tot minder
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autoverkeer dan ontwikkeling op een andere meer perifeer gelegen locatie in ZuidHolland. Ten opzichte van andere niet-binnenstedelijke ontwikkellocaties is de
stikstofuitstoot door verkeer van werknemers en bewoners naar schatting 50
procent lager, circa 5,4 ton per jaar aan NOx. Dit leidt tot de onderstaande jaarlijkse
effecten in 2030 (bedragen zijn nominaal).
Tabel 5.2: Jaarlijkse mobiliteitseffecten nieuwe bewoners (bedragen x1.000,
nominale waarde)

Verkeersveiligheid
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid
Infra en exploitatiebijdrage
Congestie
Accijnzen
Subsidies auto
Gezondheid
Totaal

Nulalternatief
Projectalternatief
Jaarlijks effect in 2030 Jaarlijks effect in 2030
€ 502
€ 802
€ 373
€ 596
€ 166
€ 275
€ 2.218
€ 3.870
-€ 1.047
-€ 1.496
€ 4.588
€ 7.326
-€ 1.821
-€ 2.908
€ 200
€ 320
€ 370
€ 698
€ 5.549
€ 9.483

Verschil
€ 300
€ 223
€ 109
€ 1.653
-€ 449
€ 2.737
-€ 1.087
€ 120
€ 329
€ 3.934

Lokale bereikbaarheidseffecten als gevolg van de investeringen in de infrastructuur
laten we buiten beschouwing (net als de kosten ervan). Alleen de effecten van de
stedelijke verdichting waarbij wonen en werken zich in de nabijheid van elkaar
ontwikkelen op goed met het OV-bereikbare locaties, zijn meegenomen.
5.3.2

Agglomeratie-effecten

Agglomeratie-effecten treden op als gevolg van verdere verdichting in een sterk
stedelijke context. In paragraaf 3.2.3 is verdere toelichting gegeven op de theorie
achter het optreden van het agglomeratie-effect. Voor de binnenstad van Rotterdam
is relevant dat voor het nul- en projectalternatief de jaarlijkse agglomeratie-effecten
zijn berekend op basis van de toevoeging van het aantal inwoners.
Nulalternatief
In het nulalternatief worden in de binnenstad verspreid over verschillende
projectgebieden reeds 2.400 woningen gerealiseerd met daarbij ongeveer 4.100
inwoners. Dat zorgt voor een toename van de bevolkingsomvang van het COROPgebied Groot-Rijnmond met 0,3 procent. Uitgaande van het feit dat de
agglomeratiekracht van een regio met 2 procent toeneemt als de bevolking in
omvang verdubbeld, neemt in het COROP de productiviteit met 0,006 procent toe.
Op basis van de totale loonsom in de regio zorgt dit voor een jaarlijks agglomeratieeffect van iets meer dan 2 miljoen euro.
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Projectalternatief
In het projectalternatief worden in totaal 8.400 woningen toegevoegd, uitgaande
van 1,7 inwoner per huishouden gaat het om circa 14.200 inwoners. Dat zorgt voor
een toename van de bevolkingsomvang van het COROP-gebied Groot-Rijnmond met
1 procent. Uitgaande van het feit dat de agglomeratiekracht van een regio met 2
procent toeneemt als de bevolking in omvang verdubbeld, neemt in het COROP
gebied de productiviteit met 0,02 procent toe. Op basis van de totale loonsom in de
regio zorgt dit voor een jaarlijks agglomeratie-effect van 7 miljoen euro.
In contante waarden is het verschil in agglomeratiekracht tussen het project- en
nulalternatief 73 miljoen euro.
5.3.3

Woningmarkt

In de maatschappelijke businesscase wordt rekening gehouden met een
consumentensurplus op sociale huurwoningen die in een binnenstedelijke context
op gewilde locaties toegevoegd worden. In paragraaf 3.2.4 is meer toegelicht over
de aard, oorsprong en berekening van dit effect. Voor de projecten in de binnenstad
relevant dat we uitgaan van 20 procent sociale huurwoningen in het totale
woningbouwprogramma van ongeveer 8.400 woningen. Dat betekent dat ongeveer
1.700 sociale huurwoningen op aantrekkelijke binnenstedelijke locaties worden
gerealiseerd. Op basis van de gemiddelde huurprijzen in Rotterdam, afgezet tegen
de gemiddelde huurprijzen in Zuid-Holland is een vergelijking van het
consumentensurplus op sociale huurwoningen in het nul- en projectalternatief
gemaakt. Dat verschil surplus bedraagt bijna 4 miljoen euro per jaar, in contante
waarden gaat het om een verschil van 81,9 miljoen euro.
5.3.4

Energie

In de binnenstad van Rotterdam worden als vanzelfsprekend de woningen compact
en in hoge dichtheid gerealiseerd. In vergelijking met het realiseren van de
woningbouwopgave buitenstedelijk is sprake van een gemiddeld genomen lager
energieverbruik per huishouden. De CO2-uitstoot die gepaard gaat met het
opwekken van de benodigde energie per huishouden is gemonetariseerd. Deze
vergelijking is zowel in het nul- als in het projectalternatief gedaan. Voor het
centrum van Rotterdam is er wellicht een belangrijker effect, dat nu nog niet
meegenomen is. De energie-infrastructuur in het centrum is met het warmtenet en
mogelijkheden tot grootschalige collectieve warmte-koudeopslag, naar verwachting
beter geëquipeerd om woningen duurzaam te verwarmen, dan woningen op andere
locaties. Grootschalige energietransitie is dus naar verwachting efficiënter te
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realiseren dan elders. Dit effect is nog niet meegenomen. Energiesystemen zijn te
complex om hierover op voorhand een uitspraak te kunnen doen.
Nulalternatief
In het nulalternatief worden ook al circa 2.400 woningen binnenstedelijk
gerealiseerd. Dat leidt tot een lagere CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot
2050 gemiddeld bijna 40.000 euro per jaar. In netto contante waarde gaat het in
totaal om een effect van 1 miljoen euro.
Projectalternatief
In het projectalternatief is sprake van verdere verdichting binnenstedelijk. Het gaat
in totaal om 8.400 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot het verder voorkomen
van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld 80.000 euro
per jaar. In netto contante waarde gaat het in totaal om een effect van 2 miljoen
euro.
5.3.5

Leefbaarheid

Een groot deel van de maatregelen betreft een verbetering van het leefklimaat in de
binnenstad. De kosten hiervan hebben we echter uit de projectscope gehaald, die
zich volledig focust op de kosten die nodig zijn voor de verdichting. Om deze reden
beschouwen we kwantitatief dan ook alleen de effecten van de verdichting zelf. De
maatregelen die de gemeente neemt hebben uiteraard daarnaast wel effect op een
aantal leefbaarheidsproblemen in de binnenstad zoals:
1.
2.

De luchtkwaliteit
Geluidsproblematiek van verkeer

3.
4.

Verkeersveiligheid en comfort langzaam verkeer
Ruimtelijke kwaliteit en uitzicht op en gebruik van groen

5.
6.

Hittestress en waterberging
Bereikbaarheid: doorstroming verkeer en kwaliteit OV

De maatregelen hebben dus beduidend meer effect dan alleen het mogelijk maken
van meer woningen en arbeidsplaatsen. Om de analyse behapbaar te houden en
niet alle maatregelen stuk voor stuk te moeten beoordelen, brengen we echter
alleen de gebiedsoverstijgende effecten van de stedelijke verdichting en de aan de
verdichting van de binnenstad toegerekende kosten in beeld. De overige kosten
worden toegerekend aan de bestaande binnenstad en ontwikkelingen in de
omliggende wijken.
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Gezien de vele locaties de aangepakt worden en die bovendien vaak ook een
ruimtelijke kwaliteitsimpuls krijgen, zowel door de gebiedsontwikkelingen als de
ingrepen in de infrastructuur en openbare ruimte gaan we ervan uit dat de
woningwaarde in het centrum als geheel met 2,5 procent stijgt. Voor winkelruimte
geldt eenzelfde percentage, voor kantoren een stijging van 1 procent. Omdat 41,3%
van de kosten in de openbare ruimte en infrastructuur is toegerekend aan de
stedelijke verdichting, reken we ook 41,3% van deze baten hieraan toe. Dit is een
post van 70 miljoen euro (in contante waarde).
5.3.6

Landschap en natuur

Het effect op landschap en natuur is kwalitatief beschreven in paragraaf 3.2.7. In
de uitwerking van de maatschappelijke businesscase is het effect wel
gekwantificeerd door te kijken naar het potentieel vermeden aantal hectares
bebouwing in het buitengebied, in het geval de woningen in het nulalternatief
buitenstedelijk gerealiseerd hadden moeten worden. Gerekend is met de circa
8.400 woningen die in het projectalternatief worden toegevoegd. Uitgangspunt is
een gemiddeld ruimtegebruik van bijna 200 vierkante meter voor een woning
buitenstedelijk (inclusief ruimtebeslag openbare ruimte). Dat telt op tot een
vermeden ruimtebeslag van 117 hectare.
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5.4

Overzicht maatschappelijke kosten en baten

Uit een analyse van de maatschappelijke kosten en baten om in de Binnenstad van
Rotterdam verdere verdichting met circa 6.000 woningen mogelijk te maken komt
een positief maatschappelijk saldo van 117 miljoen euro (contante waarde). De
maatschappelijke baten wegen daarmee op tegen de circa 174 miljoen euro
(contante waarde) investeringen in de openbare ruimte die gedaan moeten worden
om de verdere verdichting mogelijk te maken. Het overzicht van kosten en
maatschappelijke effecten is opgenomen in Tabel 5.3.
Tabel 5.3: Overzicht maatschappelijke kosten en baten gebiedsontwikkeling
Binnenstad van Rotterdam (bedragen in netto contante waarden en in miljoenen)
Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil

2.432
15.000

8.364
15.000

5.932
0

5.932
0

0
0

-5.932
0

€0
€0
€0
€0
-€ 248
-€ 248

€0
€0
€0
-€ 174
-€ 248
-€ 422

€0
€0
€0
-€ 174
-€ 248*
-€ 174

€ 99
€ 111
€ 36
€1
€ 21
+
+
€ 268

€ 164
€ 182
€ 109
€2
€ 103
++
++
€ 560

€ 65
€ 70
€ 73
€1
€ 82
+
0/+
€ 292

Programma
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Gebiedsontwikkelingskosten
Gebiedsontwikkelingsopbrengsten
Bovenplans direct toerekenbaar
Bovenplans toegerekende deel
Bovenplans niet-toerekenbaar
Totaal financieel effect
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten
Leefbaarheid: ruimtelijke kwaliteit
Agglomeratie
Energie
Woningmarkt
Landschap en Groen
Lokale bereikbaarheid & leefbaarheid
Totaal maatschappelijk effect

Saldo kosten en baten
€ 20
€ 138
€ 117
Verhouding kosten en baten
1,7
* In de verschiltabel is het totale bedrag opgenomen van de niet-toerekenbare kosten. Dit is
gedaan om het bedrag overeen te laten komen met de samenvattende eindtabel die een
beeld schetst van de totale investeringsopgave waar de regio voor staat. Daar horen deze
kosten bij; maatregelen voor de binnenstad kunnen immers niet half genomen worden.
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6. M4H Rotterdam
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de context en ambities voor de MerweVierhavens in de gemeente Rotterdam. In paragraaf 6.2 wordt stilgestaan bij de
financiële effecten en in 6.3 bij de maatschappelijke effecten. Het overzicht van
kosten en baten is opgenomen in paragraaf 6.4.
Kern verstedelijkingsopgave, kosten en baten M4H Rotterdam
M4H is een nog steeds goedlopend havengebied omsloten door stedelijk gebied, waar
ruimte-extensieve havenbedrijvigheid steeds lastiger in te passen is, gezien de toenemende
druk in de zoektocht naar aantrekkelijke woon- en werkruimte. De gemeente Rotterdam en
het Havenbedrijf hebben de handen ineen geslagen om hier een nieuwe mix van wonen en
werken mogelijk te maken. Ruimte-extensieve havenbedrijvigheid moet plaatsmaken voor
meer ruimte-intensieve innovatieve maakindustrie, onderwijs, horeca, culturele
voorzieningen en woningen. Samen met het tegenoverliggende RDM-terrein moet dit het
Rotterdam Makers District worden. De eerste fase van M4H tot en met 2030-2035 is er
ruimte om bijna 3.400 woningen en 3.500 arbeidsplaatsen in het gebied toe te voegen.
Doordat er relatief veel aflopende erfpachtcontracten zijn en de opbrengstpotentie groot is,
lijkt dit ongeveer kostenneutraal gerealiseerd te kunnen worden, inclusief te toerekenbare
bovenplanse kosten. De niet-toerenbare bovenplanse kosten dienen uiteraard ook gemaakt
te en kunnen niet gedekt worden uit de grondexploitatie. De maatschappelijke baten zijn
€ 115 mln. (in contante waarden) en bestaan uit mobiliteitseffecten (afname autoverkeer),
toename van de agglomeratiekracht, de maatschappelijke waarde van sociale woningbouw
en uitstralingseffecten naar Schiedam en Oud-Mathenesse. Uiteindelijk resulteert een saldo
van kosten en baten van € 112 mln. positief.

6.1

Context en ambities M4H

Het gebied Merwe-Vierhavens (afgekort M4H) is een stadshaven in Rotterdam, op
de grens van Schiedam, Oud-Mathenesse en naast het Marconiplein. Het
sappencluster in de Vierhavens functioneert nog steeds goed. De pieren en
bekkens van de Merwehaven passen echter niet meer bij de moderne fruitoverslag.
Deze is en wordt verplaatst. Ook een grote energiecentrale is verhuisd. Bovendien is
M4H een locatie omsloten door stedelijk gebied, waar ruimte-extensieve
havenbedrijvigheid steeds lastiger in te passen is, gezien de toenemende druk in de
zoektocht naar aantrekkelijke woon- en werkruimte. De locatie aan het water in de
stad, biedt daar mogelijkheid toe.
Net als andere stadshavens staat het gebied daarom op de lijst om
getransformeerd te worden. Maar in tegenstelling tot eerdere transformaties, gaat
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het nu niet onder het adagium “bedrijven eruit – woningen erin”, maar om een mix
aan bedrijvigheid en wonen. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf hebben
de handen ineen geslagen om deze mix mogelijk te maken. Ruimte-extensieve
havenbedrijvigheid moet plaatsmaken voor meer ruimte-intensieve innovatieve
maakindustrie, onderwijs, horeca, culturele voorzieningen en woningen. Samen met
het tegenoverliggende RDM-terrein moet dit het Rotterdam Makers District worden.

Gezien de omvang van het gebied en het feit dat het ook een goed functionerend
havengebied is, wordt de transformatie gefaseerd uitgevoerd. We beschouwen hier
alleen de eerste fase (afronding 2030 – 2035) en het deel waar de gemeente
Rotterdam voor aan de lat staat. Dat zijn de Merwehaven, het Marconikwartier en
het Keilekwartier. Het Galileipark moet het onderwijs en maakindustriecluster
worden, maar is een ontwikkeling die het Havenbedrijf zelfstandig uitvoert (wel
onder de voorwaarde dat het gebied als geheel transformeert). De
erfpachtcontracten op de Gustoweg lopen pas na 2035 af, waarmee transformatie
van dat gebied later gepland staat. De Fruit Terminal Rotterdam (FTR) en het
sappencluster in de Vierhavens hebben langlopende erfpachtcontracten. Over een
eventuele transformatie van deze gebieden hebben gemeente en Havenbedrijf nog
geen afspraken gemaakt. Ingrepen in deze delen van de haven, laten we dan ook
buiten beschouwing.
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De ambities voor M4h zijn groot: een aantrekkelijk gebied voor innovatieve
maakindustrie, horeca, onderwijs en culturele voorzieningen die ook zorgen voor
een aantrekkelijk woonmilieu aan het water.
In het kader van deze studie, beschouwen we vooral de effecten van de stedelijke
verdichting. De mix van ruimtelijk programma is een potentiële toevoeging voor de
stad en maakt het gebied als geheel aantrekkelijker. De uitstraling daarvan op de
omgeving nemen we mee, de waarde van “de mix” zelf, zoals betere uitwisseling
tussen opleiding en arbeidsmarkt, moet voortvloeien uit de daadwerkelijke
uitwerking van het programma. Deze komt niet direct voort uit de
gebiedstransformatie, brengt mogelijk ook extra kosten met zich mee ten opzichte
de transformatie zelf, dus laten we ook buiten beschouwing.
In het gebied is sprake van een toevoeging 3.360 woningen. Daarvan is 90%
appartementen en 10% eengezinswoningen. Uitgegaan wordt van 20% sociale
huur. Verder wordt 60 duizend m2 BVO kantoren gerealiseerd, en circa 130
duizend m2 BVO aan bedrijfsruimte. Daarnaast wordt 30 duizend m2 aan
maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd.
Momenteel zijn er het gebied circa 2.800 arbeidsplaatsen, waarvan 600 in de
handel en transportsector en 125 in de industrie. Circa 25 procent van de
werkgelegenheid in het gebied is daarmee naar verwachting havengebonden.
Ongeveer 40 procent van het totaal aantal arbeidsplaatsen (ca. 1100) bevindt zich
in de kantoortorens aan de Marconistraat waar onder andere ook de gemeente in
gevestigd was. In arbeidsplaatsen uitgedrukt is een groot gedeelte van de
bedrijvigheid dus meer stedelijk en geconcentreerd in een klein gebied dat
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behouden blijft. In ruimtegebruik uitgedrukt is het grootste gedeelte van de
bedrijvigheid havengebonden. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk voor
welk deel straks wel en geen ruimte meer is en hoeveel vierkante meters
bedrijfsruimte plaats moet maken voor de gekozen ontwikkeling. Een inschatting op
basis van de footprint van de bestaande bebouwing (ca 120 duizend m², gemiddeld
2 lagen), is dat circa 250 duizend m² bvo bedrijfsvloer komt te vervallen. Er komt
dus meer oppervlak aan bedrijfsruimte en kantoren te vervallen, dan dat ervoor
terug in te plaats komt. Maar door het intensievere ruimtegebruik is de verwachting
dat de werkgelegenheid toeneemt in het gebied. De exacte leegstand is niet
bekend, maar op basis van gemiddeld ruimtegebruik per arbeidsplaats in
havengebieden, komen we uit op 300 – 600 banen die zullen komen te vervallen in
dit gebied. Daarvoor komen tot circa 4.000 banen terug in de kantoren,
voorzieningen en bedrijfsruimten die gerealiseerd worden.
De omliggende Rotterdamse wijken, Oud-Mathenesse, Witte Dorp, Spangen,
Tussendijken en Bospolder, zijn wijken die objectief gemeten er niet slecht voor
staan. De inwoners van de wijken zijn gemiddeld wat armer, lager opgeleid en vaker
werkloos ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde, maar het zijn niet de
wijken in Rotterdam met de grootste sociale problematiek. De criminaliteitscijfers,
aantal voorzieningen en de zelfredzaamheid van de bevolking liggen in de buurt van
het Rotterdams gemiddelde. Wel blijkt uit metingen17 van de gemeente Rotterdam
dat de woonbeleving, veiligheidsbeleving en ervaren de kwaliteit van leven in deze
wijken lager liggen. Het aangrenzende Schiedam-Oost kent relatief grote sociale
achterstanden en bovengemiddelde crimininaliteitscijfers. Op bijna alle aspecten
van sociale veiligheid en leefbaarheid18 scoort Schiedam-Oost als slechtste wijk in
Schiedam. De wijk heeft dan ook al lang de aandacht van de gemeente.
Een impuls in M4H waarbij de verbinding met deze wijken verbetert, waarbij
voorzieningen in M4H ook toegankelijk worden voor en wat toevoegen aan de
omliggende wijken, kan daarmee een uitstralingseffect hebben. Dat leidt tot een
bredere impuls dan het M4H gebied zelf. Voor de periode 2030 – 2035 zal het
vooral om de aangrenzende wijken Oud-Mathenesse en Schiedam-Oost gaan. De
andere wijken profiteren waarschijnlijk pas als ook het gebied aan de Oostzijde met
het Sappen- en Fruitcluster transformeert. Voorwaarde is wel dat de barrierewerking
van de dijk / Schiedamseweg wordt doorbroken. Schiedam-Oost kan daarnaast
profiteren van de nieuwe bewoners die vermoedelijk voor het lange-afstand-OV
vooral op station Scheidam georiënteerd zullen zijn. Deze wijk krijgt dus nieuwe

17
18

wijkprofiel.rotterdam.nl
Gemeente Schiedam (2017), Leefbaarheid & Veiligheidsmonitor
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bezoekers en gebruikers van voorzieningen (horeca, detailhandel, scholen, opvang,
etc.), wat uiteindelijk ook tot een geleidelijke transformatie van die wijk kan zorgen.

6.2

Financiële effecten

Grondexploitatie
Om M4H te realiseren moeten aanzienlijke kosten worden gemaakt voor het bouwen woonrijp maken van het gebied, verwervingen/sloop en afdrachten aan fondsen.
Bedrijven moeten worden uitgekocht, de infrastructurele kosten binnen het gebied
zijn relatief hoog doordat fiets- en voetgangersbruggen over de insteekhavens
aangelegd moeten worden. De totale projectkosten bedragen nominaal circa 150
miljoen euro en worden gemaakt in de periode 2020-2035. Daar staan circa 180
miljoen euro aan opbrengsten tegenover. Deze komen voornamelijk uit de verkoop
van gronden voor marktwoningen. Parkeren wordt centraal georganiseerd via
mobiliteitshubs, waardoor de kosten die op de woningen drukken voor
parkeervoorzieningen beperkt zijn.
Bovenplanse kosten
Om het gebied te ontwikkelen investeert de gemeente een bedrag van ongeveer 50
miljoen euro (nominale waarde) voor inrichtingen in de openbare ruimte en
ontsluitingen. De meest prominente kosten zijn de fietsinfrastructuur, inclusief
bruggen over de Merwehaven die het gebied met Schiedam Zuid verbinden.
Daarnaast worden kosten gemaakt voor de aansluiting op het (eveneens her in te
richten) Marconiplein. En er wordt geïnvesteerd in mobiliteitshubs in het gebied, in
plaats van parkeerplekken direct bij de kantoren en woningen. Dit maakt het ook
mogelijk om deelautoconcepten en andere vormen van Mobility as a Service zicht te
laten ontwikkelen. Autogebruik binnen de wijk wordt niet toegestaan, het
autogebruik van en naar de wijk toe wordt hiermee beperkt en het aantal
benodigde parkeerplaatsen ligt lager.
De bovenplanse kosten zijn deels toerekenbaar. De regionale fietsroute bedient
meer dan alleen het M4H gebied, maar moet ook Rotterdam met Schiedam Zuid
verbinden. De herinrichting van het Marconiplein is nodig om M4H goed aan te
laten sluiten, maar is ook gewenst zonder M4H ontwikkeling. De mobiliteithubs
moeten ook meer gebruikers voorzien dan alleen de bewoners en bedrijven van
M4H. Ook inwoners uit of bezoekers van de directe omgeving moeten gebruik
kunnen maken van de hubs. Bovendien dienen de hubs als concept dat zich hier
moet kunnen bewijzen en daarna (indien succesvol) verder doorontwikkeld en
uitgerold kan worden. We rekenen daarom 50% van deze bovenplanse
investeringen toe aan M4H en 50% aan de rest van de omgeving. Bovenop de
gemeentelijke bijdrage is overigens ook nog een bijdrage van derden voorzien voor
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de regionale fietsroute en mobiliteitshubs: deze zijn niet meegenomen, want zijn
geen investering specifiek voor M4H en geen gemeentelijke investering. De
bijdragen zijn wel randvoorwaardelijk om de totale ontwikkeling conform plan vorm
te geven.
Kosten voor zittende bedrijven
Voor de meeste zittende bedrijven lopen de erfpachtcanons af. Zij kunnen worden
verplaatst zonder dat daar directe kosten voor hoeven worden gemaakt die ten
laste komen voor het gebiedsontwikkelingsproject en daarmee drukken op de
gemeentebegroting. Echter zullen de bedrijven zelf wel kosten moeten maken: zij
hebben immers een draaiende operatie in de Merwehaven. Kosten voor verhuizing,
meekrijgen personeel en ergens anders een operatie opzetten, zijn niet
meegenomen in het kostenplaatje. Deze zullen zeer bedrijfsspecifiek zijn en hebben
we daarom op -PM gezet. Voor de bedrijven die wel uitgekocht moeten worden
omdat hun erfpachtcanon nog doorloopt, zijn deze kosten wel meegenomen in de
GREX.

6.3

Maatschappelijke effecten

Het realiseren van circa 3.400 woningen in de M4H is van brede maatschappelijke
waarde voor de stad. In het vervolg van deze paragraaf gaan we achtereenvolgens
in op de effecten op het gebied van mobiliteit, agglomeratie, woningmarkt, energie,
leefbaarheid en landschap en natuur.
6.3.1

Mobiliteitseffecten

De Merwehaven ligt nabij metrostation Marconiplein en station Schiedam (5-10
minuten fietsen, 10 -20 minuten loopafstand). De tram rijdt over de
Schiedamseweg. Daarmee zijn zowel Rotterdam als de rest van Nederland goed
met het OV te bereiken. Als havengebied is een aantrekkelijke fiets- en
voetgangersinfrastructuur op dit moment afwezig. Hier zal dan ook fors in
geïnvesteerd worden. Het doel is om in de wijk zelf vooral de ruimte te geven aan
langzaam verkeer. Parkeren gebeurt niet op straat of op eigen terrein, maar
geconcentreerd in collectieve hubs, die mobiliteitsoplossingen (fiets, deelauto,
parkeren) en andere diensten (bijvoorbeeld duurzame energie) aan de wijk leveren.
Verbindingen tussen de verschillende deelgebieden in M4H, betreffen
langzaamverkeerverbindingen, o.a. via bruggen over de insteekhavens. Ook zal de
regionale fietsroute vanaf Schiedam-Zuid richting Rotterdam door M4H gaan lopen
en komen we onderdoorgangen onder de Schiedamseweg door om de wijk te
verbinden met Oud-Mathenesse en Schiedam-centrum. Met deze maatregelen zal
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er nauwelijks autoverkeer in de wijk zijn en blijft ook het autoverkeer van en naar
de wijk beperkt.

Lokale mobiliteitseffecten
Het effect van de verbeterde verbinding met Schiedam, via de onderdoorgangen en
de brug voor de regionale fietsverbinding, is deels randvoorwaardelijk voor de
gebiedsontwikkeling. Een groot deel van de gebruikers zijn bewoners en bezoekers
van het gebied. Baten slaan neer in de grondopbrengsten (waarde bedrijven en
woningen) en deels in het uitstralingseffect voor de omliggende wijken die gebruik
kunnen maken van de voorzieningen in de nieuwe wijk.
De regionale fietsroute zal daarnaast als dagelijks functionele doorgaande route
fungeren voor bewoners van Schiedam Zuid die werken in Rotterdam, of bewoners
in Rotterdam die werken in Scheidam Zuid. Hoe groot deze groep is, is onbekend.
Om deze reden kwantificeren we deze effecten niet.
Het feit dat door alle maatregelen het verkeer van en naar M4H voor een relatief
groot deel OV en fiets en in mindere mate autoverkeer betreft, werken we uit onder
de onderstaande regionale mobiliteitseffecten.
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Regionale mobiliteitseffecten
De gebiedsontwikkeling en verdichting in Rotterdam op de M4H zorgt voor een
toename van het aantal inwoners binnen de stedelijke context van de stad (met
ongeveer 5.400 inwoners, uitgaande van gemiddelde huishoudgrootte van 1,7).
Zonder deze stedelijke verdichting zouden deze toekomstige inwoners genoodzaakt
zijn om elders te gaan wonen in de regio. Dit zorgt voor een mobiliteitsverandering
en een andere modal split dan wanneer deze mensen in Rotterdam hadden
gewoond. Door nabijheid van werk, voorzieningen en een uitgebreid OV-netwerk
wordt in de stad meer gebruik gemaakt van de fiets, lopen of OV en minder van de
auto. Ook arbeidsplaatsen op een relatief goed met het OV bereikbare locatie in
dicht bebouwd gebied, hebben een gemiddeld lager autogebruik dan
arbeidsplaatsen elders.
Op basis van CBS-gegevens van mobiliteit van personen en het
verplaatsingsonderzoek van de gemeente Rotterdam voor de MRDH zijn de effecten
uitgewerkt. Voor het nulalternatief gaan we uit van de gemiddelde modal split van
Zuid-Holland. Voor het projectalternatief gaan we ervan uit dat de nieuwe bewoners
een modal split hebben gelijk aan die van Schiedam, aangezien M4H aan Schiedam
grenst. Opgemerkt dient te worden dat dit een conservatieve inschatting is: er is
immers geen rekening gehouden met specifieke effecten van bijvoorbeeld de
mobiliteitshubs en nieuwe fietsroutes.
Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners en
arbeidsplaatsen kan de verandering in het aantal afgelegde kilometers worden
berekend voor het nul- en projectalternatief, ten opzichte van een situatie zonder
gebiedsontwikkeling (voor het transformatiegebied tot 2035). In tabel 6.1 is het
aantal verplaatsingen van de circa 5.700 nieuwe inwoners van de projectgebieden
opgenomen. Daarin valt op dat het aantal verplaatsingen met de auto sterk
afneemt in een situatie dat de binnenstad verder wordt ontwikkeld dan wanneer
deze ontwikkeling elders in Zuid-Holland (buitenstedelijk) had plaatsgevonden. Het
aantal fiets-, loop- en OV-verplaatsingen neemt juist toe.
Tabel 6.1: Verplaatsingen 5.400 inwoners en 4.000 arbeidsplaatsen

Auto (bestuurder)
Trein
Bus/tram/metro
Fiets
Lopen
Overige vervoerwijze

M4H
320
80
120
0
280
60

Nulalternatief
Elders
8.182
1.145
1.431
4.113
4.907
887

Totaal
8.502
1.225
1.551
4.113
5.187
947

Projectalternatief
M4H
7.195
1.177
2.310
3.107
6.218
844
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-1.307
-48
759
-1.005
1.031
-103
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Op basis van de gemiddelde afstand per verplaatsing zijn de mobiliteitseffecten
berekend.. Verkeer leidt tot congestie, uitstoot van CO 2 en verkeersonveiligheid.
Maar een ontwikkeling in M4H leidt wel tot minder autoverkeer dan ontwikkeling op
een andere meer perifeer gelegen locatie in Zuid-Holland. Ten opzichte van andere
niet-binnenstedelijke ontwikkellocaties is de stikstofuitstoot door verkeer van
werknemers en bewoners naar schatting zelfs circa 10 procent lager, circa 0,8 ton
per jaar aan NOx. Dit leidt tot de onderstaande jaarlijkse effecten in 2030
(bedragen zijn nominaal).
Tabel 6.2: Jaarlijkse mobiliteitseffecten nieuwe bewoners en arbeidsplaatsen
(bedragen x1.000, nominale waarde)

Verkeersveiligheid
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid
Infra en exploitatiebijdrage
Congestie
Accijnzen
Subsidies auto
Gezondheid
Totaal

6.3.2

Nulalternatief
Projectalternatief
Jaarlijks effect in 2030 Jaarlijks effect in 2030
€7
€ 101
€5
€ 75
€2
€ 37
€ 23
€ 472
€2
€ 42
€ 60
€ 920
-€ 24
-€ 365
€3
€ 40
-€ 3
€ 91
€ 75
€ 1.412

Verschil
€ 94
€ 70
€ 35
€ 449
€ 40
€ 860
-€ 342
€ 38
€ 93
€ 1.338

Agglomeratie-effecten

Agglomeratie-effecten treden op als gevolg van verdere verdichting in een sterk
stedelijke context. In paragraaf 3.2.3 is verdere toelichting gegeven op de theorie
achter het optreden van het agglomeratie-effect. Voor M4H is relevant dat in het
nulalternatief geen woningen gerealiseerd worden.
In het projectalternatief worden in totaal 3.400 woningen toegevoegd, uitgaande
van 1,7 inwoner per huishouden gaat het om circa 5.700 inwoners. Dat zorgt voor
een toename van de bevolkingsomvang van het COROP-gebied Groot-Rijnmond met
0,4 procent. Uitgaande van het feit dat de agglomeratiekracht van een regio met 2
procent toeneemt als de bevolking in omvang verdubbeld, neemt in het COROP
gebied de productiviteit met 0,008 procent toe. Op basis van de totale loonsom in
de regio zorgt dit voor een jaarlijks agglomeratie-effect van 2,8 miljoen euro. In
contante waarden gaat het om een agglomeratie-effect van 41,4 miljoen euro.
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6.3.3

Woningmarkt

In de maatschappelijke businesscase wordt rekening gehouden met een
consumentensurplus op sociale huurwoningen die in een binnenstedelijke context
op gewilde locaties toegevoegd worden. In paragraaf 3.2.4 is meer toegelicht over
de aard, oorsprong en berekening van dit effect. Voor M4H is relevant dat we
uitgaan van 20 procent sociale huurwoningen in het totale woningbouwprogramma
van ongeveer 3.400 woningen. Dat betekent dat ongeveer 670 sociale
huurwoningen op aantrekkelijke binnenstedelijke locaties worden gerealiseerd. Op
basis van de gemiddelde huurprijzen in Rotterdam, afgezet tegen de gemiddelde
huurprijzen in Zuid-Holland is een vergelijking van het consumentensurplus op
sociale huurwoningen in het nul- en projectalternatief gemaakt. Dat verschil surplus
bedraagt ongeveer 1,4 miljoen euro per jaar, in contante waarden gaat het om een
verschil van 29,4 miljoen euro.
6.3.4

Energie

In M4H worden veelal appartementen in een hoge dichtheid gerealiseerd. In
vergelijking met het realiseren van de woningbouwopgave buitenstedelijk is sprake
van een gemiddeld genomen lager energieverbruik per huishouden. De CO2uitstoot die gepaard gaat met het opwekken van de benodigde energie per
huishouden is gemonetariseerd.
In het projectalternatief worden 3.400 woningen binnenstedelijk toegevoegd. De
vermeden CO2 uitstoot bedraagt gemonetariseerd tot 2050 gemiddeld 15.000 euro
per jaar. In contante waarde gaat het in totaal om een effect van 0,3 miljoen euro.
6.3.5

Leefbaarheid

Het transformeren van een havengebied naar een aantrekkelijk gemengd
woon/werkgebied heeft zeer waarschijnlijk positieve uitstralingseffecten op de
bredere omgeving.
Schiedam-Oost kent 5300 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van 128
duizend euro. Oud-Mathenesse heeft 4.000 woningen met een gemiddelde WOZwaarde van 108 duizend euro. De totale waarde van de woningen komt daarmee
uit op 1,1 miljard euro. De woningwaarden kennen een sterk stijgende trend in de
afgelopen jaren, waarmee dit naar verwachting een onderschatting is van de
daadwerklijke woningwaarde in deze wijken.
Enerzijds zijn de kansen op uitstralingseffecten aanzienlijk, aangezien in beide
wijken de ervaren leefkwaliteit op dit moment beneden het gemiddelde ligt.
Schiedam Oost heeft daarnaast een behoorlijke sociale achterstand ten opzichte
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van de rest van de gemeente. Een nieuwe ontwikkeling in M4H, leidend tot een
aantrekkelijke wijk met voorzieningen aan het water en draagkrachtige inwoners die
ook de omliggende wijken positief kunnen beïnvloeden, kan effect hebben op OudMathenesse en Schiedam. Er is echter nog wel een fysieke barrière in de vorm van
de Schiedamseweg. De uiteindelijke uitwerking zal dus echt moeten uitwijzen hoe
groot dit effect gaat zijn. Een bandbreedte van 1 – 5 % woningwaardestijging mag
verwacht worden, oftewel circa 11 – 55 miljoen euro. We rekenen met het midden
van deze bandbreedte: 33 miljoen euro, 21 miljoen in contante waarden.
6.3.6

Landschap en natuur

Het effect op landschap en natuur is kwalitatief beschreven in paragraaf 3.2.7. In
de uitwerking van de maatschappelijke businesscase is het effect wel
gekwantificeerd door te kijken naar het potentieel vermeden aantal hectares
bebouwing in het buitengebied, in het geval de woningen in het nulalternatief
buitenstedelijk gerealiseerd hadden moeten worden. Gerekend is met de circa
3.400 woningen die in het projectalternatief worden toegevoegd. Uitgangspunt is
een gemiddeld ruimtegebruik van bijna 200 vierkante meter voor een woning
buitenstedelijk (inclusief ruimtebeslag openbare ruimte). Dat telt op tot een
vermeden ruimtebeslag van 66 hectare.
Daarnaast wordt in M4H geïnvesteerd in getijdeparken. Deze parken versterken de
ecologische structuur in Rotterdam. Het betreffen dan ook vooral maatregelen om
de biodiversiteit te bevorderen. De gebruikswaarde van de parken is klein. We zien
de relatie daarom ook als volgt: de getijdeparken voegen niet zoveel waarde toe
aan de gebiedsontwikkeling M4H, andere maatregelen in het water zouden voor de
directe omgeving mogelijk aantrekkelijker zijn. Echter zorgt de transformatie van
M4H ervoor dat er geen schepen meer in de haven komen en daarmee deze
getijdeparken gerealiseerd kunnen worden. De transformatie van M4H is dus
randvoorwaardelijk om de ecologische versterking van Rotterdam in dit gebied
mogelijk te maken. Deze ecologische meerwaarde laat zich niet in euro’s
uitdrukken. Omdat we de kosten van de getijdeparken ook niet hebben
meegenomen in de gebiedsoverstijgende kosten van M4H (getijdeparken zijn
immers niet nodig voor deze ontwikkeling), laten we deze ecologische effecten ook
verder buiten beschouwing.

6.4

Overzicht maatschappelijke kosten en baten

Uit een analyse van de maatschappelijke kosten en baten om in M4H circa 3.400
woningen toe te voegen en het havengebied te transformeren komt een positief
maatschappelijk saldo van 112 miljoen euro (contante waarde). Dat wordt
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veroorzaakt door een positief financieel saldo en de diverse maatschappelijke
baten die gecreëerd worden. In aanvulling wordt vermeden dat de voorziene
woningbouwopgave buitenstedelijk wordt opgelost, dat zorgt in potentie voor een
vermeden ruimtegebruik van circa 66 hectare in het buitengebied. Het overzicht
van kosten en maatschappelijke effecten is opgenomen in tabel 6.3.
Tabel 6.3: Overzicht maatschappelijke kosten en baten gebiedsontwikkeling
Merwe-Vierhavens Rotterdam (bedragen in netto contante waarden en in
miljoenen)
Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil

0
450

3.360
4.000

3.360
3.550

3.360
3.550

0
0

-3.360
-3.550

€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0

-€ 105,8
€ 121,6
€ 0,0
-€ 18,3
-€ 18,3
-€ 2,5

-€ 105,8
€ 121,6
€ 0,0
-€ 18,3
-€ 18,3
-€ 2,5

€ 1,5
0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,4
€ 12,1
O
€ 14,0

€ 23,9
+PM
€ 21,5
€ 41,4
€ 0,7
€ 41,5
++
€ 128,9

€ 22,4
+PM
€ 21,5
€ 41,4
€ 0,3
€ 29,4
+
€ 114,9

Programma
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Gebiedsontwikkelingskosten
Gebiedsontwikkelingsopbrengsten
Bovenplans toerekenbaar
Bovenplans deels toerekenbaar
Bovenplans regionaal*
Totaal financieel effect
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten
Lokale bereikbaarheid
Leefbaarheid
Agglomeratie
Energie
Woningmarkt
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Saldo kosten en baten
€ 14,0
€ 126,3
€ 112,3
* Het financiële effect ‘Bovenplans regionaal’ is niet meegerekend in het totale financiële
effect en in het totaalsaldo van kosten en baten.
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7. StadsAs Rijswijk
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de context en ambities van de gemeente Rijswijk
binnen de StadsAs en in het bijzonder op de twee projectlocaties die binnen dit
onderzoek zijn doorgerekend op maatschappelijke kosten en baten. In paragraaf
7.2 wordt stilgestaan bij de financiële effecten en in 7.3 bij de maatschappelijke
effecten. Het overzicht van kosten en baten is opgenomen in paragraaf 7.4.
Kern verstedelijkingsopgave, kosten en baten StadsAs Rijswijk
Rijswijk is een stad met meerdere complementaire gezichten en karakteristieken. Gelegen in
een hoogstedelijke context waar de woningmarkt onder druk staat onderzoekt ook Rijswijk de
mogelijkheden voor verdere verdichting om een bijdrage te leveren aan de regionale
verstedelijkingsopgaven. Ingezet wordt op transformatie van de bestaande bebouwde
omgeving, met als doel de leefkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit voor nieuwe en bestaande
bewoners sterk te verbeteren en een duurzame gebiedsontwikkeling tot stand te brengen. De
StadsAs is de primaire zone voor (her)ontwikkeling en verdere verstedelijking. Deze
ontwikkelingsopgave valt hier samen met het terugdringen van leegstand in de kantoor- en
detailhandelssector maar met behoud van de huidige hoeveelheid m2 bedrijfsruimte.
Binnen de StadsAs worden in de projectgebieden In de Boogaard en Havenkwartier circa
5.300 nieuwe woningen gerealiseerd tot 2030. Ingezet wordt op het behouden van de
huidige bedrijvigheid op deze projectlocaties. Ontwikkeling van de deze projectgebieden
binnen de StadsAs vraagt een investering van circa 18,4 miljoen euro (contante waarde).
Daar staan maatschappelijke baten tegenover die zich uiten in een sterkere regionale
agglomeratiekracht en duurzaam mobiliteitsgedrag van de nieuwe bewoners en werknemers.
De maatschappelijke baten zijn € 63,5 mln (in contante waarden). Daarmee resulteert een
baten/kosten verhouding van 3,5.

7.1

Context en ambities

Uit het masterplan van de gebiedsontwikkeling In de Bogaard volgt de volgende
context en aanleiding voor de opgave waar de gemeente Rijswijk voor staat:
‘Rijswijk is continu in beweging. De stad heeft meerdere gezichten of karakteristieken die
complementair zijn aan elkaar. Enerzijds is er het dorpse karakter; een gemeente die rijk is
aan groen, een kleinschalige kern met voorzieningen in Oud-Rijswijk en een mate van
verstedelijking die bij dit karakter past. Anderzijds is er het stedelijke gezicht. Met haar
hoogbouw, ondergronds treinstation en bovenlokale voorzieningen. Bovendien ligt Rijswijk in
een stedelijk gebied dat onder druk staat. Om aan de vraag naar woonruimte te voldoen
moeten er het komende decennium vele tienduizenden woningen worden gebouwd. Gelegen
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tussen de twee grote steden van de metropoolregio wil ook Rijswijk een bijdrage leveren aan
deze verstedelijkingsopgave’.

Vanuit deze ambitie is in het najaar van 2016 de Stadsvisie Rijswijk 2030
opgesteld. In deze visie staat beschreven hoe de stad voor de komende 15 jaar aan
de toekomst gaat werken. In de doorwerking van de Stadsvisie heeft Rijswijk
gekozen om de Stadsas als primaire zone voor (her)ontwikkeling en verdere
verstedelijking aan te wijzen. De zone loopt grofweg van het gebied in en om In de
Bogaard, via het Stationsgebied en de noordzijde van de Plaspoelpolder naar het
Havengebied in het oosten.
In voorliggende maatschappelijke businesscase is een analyse opgesteld en
uitwerking gemaakt van de maatschappelijke kosten en baten van de
projectgebieden In de Bogaard en Havenkwartier.
In de Bogaard
In de Bogaard is een winkelcentrum dat getransformeerd zal worden naar een
levendig, groen en aantrekkelijk stedelijk centrum waar gewoond, gewinkeld en
verbleven kan worden. In het vastgestelde Masterplan In de Bogaard van december
2019 zijn de plannen voor de transformatie uitgebreid besproken. Daarnaast is een
eerste globale grondexploitatie uitgewerkt voor 1.805 woningen19. Deze zouden
plek moeten krijgen in het gebied dat onderstaand gearceerd is weergegeven op de
satellietfoto.

19

In het Masterplan is overigens de ambitie voor 2.000 woningen gesteld.
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De volgende 9 ambities die volgen uit het masterplan zijn relevant als uitgangspunt
en randvoorwaarde voor de doorwerking van de maatschappelijke effecten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Dit gebied wordt het meest groene, stedelijk centrum in Nederland.
Een goede leefkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit zijn randvoorwaardelijk voor
de voor te stellen verkeersoplossing voor de Beatrixlaan.
De herontwikkeling van In de Bogaard heeft de hoogste prioriteit voor een
toekomstbestendige, vitale en duurzame stad.
Minimaal 17.500 m2 BVO van het winkeloppervlak binnen het
winkelcentrum In de Bogaard wordt getransformeerd. Zo ontstaat een
kleiner en compacter winkelcentrum.
In het gebied komt de focus te liggen op verblijven en ontmoeten. De
functies en inrichting van het gebied worden daar op afgestemd.
Er komt meer ruimte en voorrang voor de fietsers en voetgangers in- en
rondom In de Bogaard.
Hoogbouw is in principe geen bezwaar.
Dit planvormingsproces wordt samen met de stakeholders doorlopen en
vormgegeven, in bijzonder met de eigenaren.
Rijswijk en in het bijzonder dit gebied is een belangrijke schakel in de regio
als het gaat om bereikbaarheid, wonen en winkelen. Dat belang wordt
breed uitgedragen bij de partner-overheden (MRDH, gemeente Den Haag,
provincie Zuid-Holland, ministerie I&W).

Havenkwartier
Uit het Ontwikkelperspectief Havenkwartier (Het
Havenkwartier in beweging) volgt dat de gemeente
Rijswijk de ambitie heeft om het Havenkwartier te
versterken en te verduurzamen als onderdeel van de
versterking van de Plaspoelpolder. De ontwikkeling valt
binnen de kaders van de Toekomstvisie Plaspoelpolder
2017-2027. Het doel is om een gemengd stedelijk
gebied te creëren met zowel ruimte voor werken als
wonen. In het Ontwikkelperspectief staat verder ‘Op dit
moment zijn in het Havenkwartier nagenoeg alle
bedrijfsgebouwen in gebruik, maar staan veel kantoren
leeg. Bovendien voldoet een deel van de bedrijfsruimte
op termijn niet meer aan de veranderende wensen van
de gebruikers en de maatschappij. Een andere trend is
dat bedrijfsactiviteiten milieuvriendelijker worden
waardoor hinder voor omliggende gebruikers afneemt.
Ook blijkt, onder meer uit een rapport van Stec groep
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(mei 2018) dat er vraag is naar onder meer nieuwe bedrijfsruimte en woningen. Er
is een groeiende behoefte aan duurzame, toekomstbestendige en gemengde buurten’.
Geschetst wordt dat er 2.000 tot 3.500 woningen gerealiseerd kunnen worden in
het Havenkwartier. Voor de maatschappelijke businesscase is uitgegaan van de
bovenkant van de bandbreedte. Globaal zijn daarbij de volgende ambities /
doelstellingen door de gemeente uitgesproken in het ontwikkelperspectief
Havenkwartier:
1.
Bereiken dat tenminste de bestaande ruimte voor bedrijvigheid beschikbaar
blijft
2.
Toevoegen van woningen en voorzieningen
3.
Realiseren van een duurzaam en klimaatadaptief Havenkwartier
4.
Toevoegen van prettige verblijfsplekken en verbindingen.
5.
Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte

7.2

Financiële effecten

Grondexploitatie
In de Bogaard en het Havenkwartier is sprake van ontwikkeling door private
ontwikkelaars. Er is dus geen sprake van een gemeentelijke grondexploitatie. De rol
van de gemeente is om de eigenaren van de percelen meer (bestemmingsplan
technische) ruimte en ruimere mogelijkheden voor ontwikkeling te geven. Er zijn wel
gemeentelijke kosten voor bijvoorbeeld de herinrichting van het openbaar gebied,
plan (-begeleidings-) kosten, een fonds voor bijdragen aan onrendabele top van
sociale en/of middeldure woningbouw en maatschappelijke voorzieningen. Echter,
deze kosten vloeien middels een anterieure overeenkomst terug in de kas van de
gemeente. Het saldo van grondexploitatie is om die reden voor de gemeente
neutraal.
Bovenplanse kosten
Verschillende bovenplanse projecten en ingrepen moeten worden gerealiseerd om
de StadsAs en daarbinnen de projectgebieden In de Bogaard en het Havenkwartier
op een goede manier in de omgeving in te passen en ervoor te zorgen dat ambities
op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid gerealiseerd worden. Het gaat om
de volgende ingrepen:
1.
Herinrichting van het Bogaardplein (kosten worden geraamd op 3 miljoen
euro). Het gaat om de aanleg van een park als onderdeel van de
transformatie van winkelcentrum In de Bogaard naar een modern
stadscentrum. Groen als compensatie voor verdere verstedelijking.
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2.

Overige ingrepen in de openbare ruimte In de Bogaard (de kosten bedragen
in totaal 10 miljoen euro, daarvan resteert een investeringsbedrag van 5
miljoen euro voor de gemeente na kostenverhaal). Het betreft de
noodzakelijke herinrichting van de openbare ruimte ten behoeve van de
transformatie van het winkelcentrum.

3.

4.

7.3

Bovengrondse herinrichting Prinses Beatrixlaan (de kosten bedragen in
totaal 22,5 miljoen euro, daar staan opbrengsten voor de gemeente
tegenover uit de verkoop van grond ter waarde van 5 miljoen euro). Deze
ingreep zorgt voor een betere leefomgeving voor de nieuwe bewoners en
bezoekers van In de Bogaard. Daarnaast zorgt het voor 15% betere
doorstroming op de Prinses Beatrixlaan wat ten gunste komt aan
verkeerdruk vanuit Den Haag Zuid West (waar ook verder verstedelijkt wordt)
en Rijswijk zelf (50/50 bij benadering).
Tunnel Prinses Beatrixlaan (kosten 240 miljoen euro). Tot 2030 lijkt de
huidige Prinses Beatrixlaan de verkeersstromen nog aan te kunnen. Verdere
verstedelijking in met name Den Haag (Zuid West) zal de druk op het
weggennet doen vergroten en een tunnel nodig maken. De investering komt
het gebied zelf niet direct ten goede, om die reden is de investering als
bovenplans niet-toerekenbaar gecategoriseerd voor de voorliggende
maatschappelijke businesscase, we nemen de effecten van deze ingreep
daarom ook niet mee.

Maatschappelijke effecten

Het realiseren van 5.300 nieuwe woningen op de binnenstedelijke locaties
Havenkwartier en In de Bogaard is van brede maatschappelijke waarde voor
Rijswijk. In het vervolg van deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de
effecten op het gebied van mobiliteit, agglomeratie, woningmarkt, energie,
leefbaarheid en landschap en natuur.
7.3.1

Mobiliteitseffecten

De gebiedsontwikkeling en verdichting in de StadsAs zorgen voor een toename van
het aantal inwoners binnen de stedelijke context van Rijswijk (met ongeveer 9.000
inwoners, uitgaande van gemiddelde huishoudgrootte van 1,7). Zonder deze
stedelijke verdichting zouden deze toekomstige inwoners genoodzaakt zijn om
elders te gaan wonen in de regio. Dit zorgt voor een mobiliteitsverandering en een
andere modal split dan wanneer deze mensen in Rijswijk hadden gewoond. Door
nabijheid van werk, voorzieningen en een uitgebreid OV-netwerk wordt in de stad
meer gebruik gemaakt van de fiets, lopen of OV en minder van de auto.
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Op basis van CBS-gegevens van mobiliteit van personen zijn de effecten uitgewerkt.
Voor de buitenstedelijke woningbouwlocaties gaan we uit van de gemiddelde modal
split van Zuid-Holland. Voor de binnenstedelijke locaties gaan we ervan uit dat de
nieuwe bewoners een modal split hebben die overeenkomt met een gemiddelde
inwoner van Rijswijk.
Op basis van het verschil in de modal splits en het aantal nieuwe bewoners kan de
verandering in het aantal afgelegde kilometers worden berekend voor het
nulalternatief (de situatie waarin de woningbouwopgave elders op een
buitenstedelijke locatie wordt gerealiseerd) en projectalternatief (ontwikkeling
Stadsas), ten opzichte van een situatie zonder gebiedsontwikkeling. In tabel 7.1 is
het aantal verplaatsingen van de 9.000 nieuwe inwoners van de projectgebieden
opgenomen. Daarin valt op dat het aantal verplaatsingen met de auto sterk
afneemt in een situatie dat de StadsAs wordt ontwikkeld dan wanneer deze
ontwikkeling elders in Zuid-Holland (buitenstedelijk) had plaatsgevonden. Het
aantal fiets-, loop- en OV-verplaatsingen neemt juist toe.
Tabel 7.1: Verplaatsingen 9.000 inwoners in het nul- en projectalternatief

Auto (bestuurder)
Trein
Bus/tram/metro
Fiets
Lopen
Overige vervoerwijze

StadsAs
0
0
0
0
0
0

Nulalternatief
Elders
7.936
812
1.263
6.493
4.509
902

Totaal
7.936
812
1.263
6.493
4.509
902

Projectalternatief
StadsAs
Verschil
5.411
-2.525
1.263
451
812
-451
7.936
1.443
4.690
180
271
-631

Op basis van het aantal verplaatsingen en het gemiddeld aantal kilometers dat per
modaliteit en per verplaatsing wordt afgelegd zijn effecten berekend. Verkeer leidt
tot congestie, uitstoot van CO 2 en verkeersonveiligheid. Maar een ontwikkeling in de
StadsAs leidt wel tot minder autoverkeer dan ontwikkeling op een andere meer
perifeer gelegen locatie in Zuid-Holland. Ten opzichte van andere nietbinnenstedelijke ontwikkellocaties is de stikstofuitstoot door verkeer van
werknemers en bewoners naar schatting zelfs circa 30 procent lager, circa 3,5 ton
per jaar aan NOx. Dit leidt tot de onderstaande jaarlijkse effecten in 2030
(bedragen zijn nominaal).
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Tabel 7.2: Jaarlijkse mobiliteitseffecten in 2030 nieuwe bewoners (bedragen
x1.000, nominale waarde)

Verkeersveiligheid
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid
Infra en exploitatiebijdrage
Congestie
Accijnzen
Subsidies auto
Gezondheid
Totaal

7.3.2

Nulalternatief
Projectalternatief
Jaarlijks effect in 2030 Jaarlijks effect in 2030
€0
€ 191
€0
€ 142
€0
€ 72
€0
€ 691
€0
-€ 386
€0
€ 1.744
€0
-€ 692
€0
€ 76
€0
-€ 258
€0
€ 1.579

Verschil
€ 191
€ 142
€ 72
€ 691
-€ 386
€ 1.744
-€ 692
€ 76
-€ 258
€ 1.579

Agglomeratie-effecten

Agglomeratie-effecten treden op als gevolg van verdere verdichting in een sterk
stedelijke context. In paragraaf 3.2.3 is verdere toelichting gegeven op de theorie
achter het optreden van het agglomeratie-effect. Voor de StadsAs in Rijswijk is
relevant dat voor het nul- en projectalternatief de jaarlijkse agglomeratie-effecten
zijn berekend op basis van de toevoeging van het aantal inwoners.
Nulalternatief
In het nulalternatief worden de projectgebieden niet op een binnenstedelijke locatie
gerealiseerd, om die reden treden er (volgens onze methodiek) geen agglomeratieeffecten op.
Projectalternatief
In het projectalternatief worden in totaal 5.305 woningen toegevoegd, uitgaande
van 1,7 inwoner per huishouden gaat het om ongeveer 9.000 inwoners. Dat zorgt
voor een toename van de bevolkingsomvang van het COROP-gebied Agglomeratie
’s-Gravenhage met 1,1 procent. Uitgaande van het feit dat de agglomeratiekracht
van een regio met 2 procent toeneemt als de bevolking in omvang verdubbeld,
neemt in het COROP gebied de productiviteit met 0,02 procent toe. Op basis van de
totale loonsom in de regio zorgt dit voor een jaarlijks agglomeratie-effect van 1,5
miljoen euro. In contante waarden is het effect 22,2 miljoen euro.
7.3.3

Consumentensurplus sociale huur

In de maatschappelijke businesscase wordt rekening gehouden met een
consumentensurplus op sociale huurwoningen die in een binnenstedelijke context
op gewilde locaties toegevoegd worden. In paragraaf 3.2.4 is meer toegelicht over
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de aard, oorsprong en berekening van dit effect. Voor de projecten In de Bogaard en
Havenkwartier wordt er voorlopig vanuit gegaan dat er geen sociale woningbouw
wordt gepleegd. Dat betekent dat er ook geen consumentensurplus sociale huur is.
7.3.4

Energie

De woningen in de projectgebieden In de Bogaard en het Havenkwartier worden
compact en in hoge dichtheid gerealiseerd. In vergelijking met het realiseren van de
woningbouwopgave buitenstedelijk is sprake van een gemiddeld genomen lager
energieverbruik per huishouden. De CO2-uitstoot die gepaard gaat met het
opwekken van de benodigde energie per huishouden is gemonetariseerd. Deze
vergelijking is zowel in het nul- als in het projectalternatief gedaan.
Nulalternatief
In het nulalternatief worden geen woningen binnenstedelijk toegevoegd, er treedt
dan geen effect op.
Projectalternatief
In het projectalternatief is sprake van verdichting binnenstedelijk in de twee
projectlocaties. Het gaat in totaal om 5.300 woningen binnenstedelijk. Dat leidt tot
het voorkomen van CO2-uitstoot. Gemonetariseerd is dat effect tot 2050 gemiddeld
52.000 euro per jaar. In netto contante waarde gaat het in totaal om een effect van
1,1 miljoen euro.
7.3.5

Leefbaarheid

In de projectgebieden In de Bogaard en het Havenkwartier zijn geen specifieke
ingrepen bekend die zorgen voor een breder uitstralingseffect op de omgeving.
7.3.6

Landschap en natuur

Het effect op landschap en natuur is kwalitatief beschreven in paragraaf 3.2.7. In
de uitwerking van de maatschappelijke businesscase is het effect wel
gekwantificeerd door te kijken naar het potentieel vermeden aantal hectares
bebouwing in het buitengebied, in het geval de woningen in het nulalternatief
buitenstedelijk gerealiseerd hadden moeten worden. Gerekend is met de circa
5.000 woningen die in het projectalternatief worden toegevoegd. Uitgangspunt is
een gemiddeld ruimtegebruik van bijna 200 vierkante meter voor een woning
buitenstedelijk (inclusief ruimtebeslag openbare ruimte). Dat telt op tot een
vermeden ruimtebeslag van 97 hectare.
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7.4

Overzicht maatschappelijke kosten en baten

In tabel 7.3 is het overzicht van maatschappelijke kosten en baten van de
gebiedsontwikkeling in de projectgebieden In de Bogaard en Havenkwartier
opgenomen.
Tabel 7.3: Maatschappelijke businesscase StadsAs Rijswijk (bedragen in miljoenen
euro’s, netto contante waarde)
Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil

0
0

5.305
0

5.305
0

0
0

€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0

€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
-€ 18,4
-€ 125,2
-€ 18,4

€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
-€ 18,4
-€ 125,2
-€ 18,4

€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,6
€ 0,0
O
€ 0,6

€ 40,8
€ 0,0
€ 22,2
€ 1,1
€ 0,0
+
€ 64,1

€ 40,8
€ 0,0
€ 22,2
€ 0,4
€ 0,0
+
€ 63,5

€ 0,6

€ 45,7

€ 45,1
3,5

Programma
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling kosten
Gebiedsontwikkeling opbrengsten
Bovenplans toerekenbaar
Bovenplans deels toerekenbaar
Bovenplans regionaal*
Totaal financieel effect*
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten
Leefbaarheid
Agglomeratie
Energie
Woningmarkt
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect
Saldo kosten en baten*
Verhouding baten en kosten

* Het financiële effect ‘Bovenplans regionaal’ is niet meegerekend in het totale financiële
effect en in het totaalsaldo van kosten en baten.

De totale maatschappelijke effecten van gebiedsontwikkeling in de StadsAs
bedragen 45,1 miljoen euro. Daarmee wegen de baten op tegen de bovenplans
toerekenbare kosten van 18,4 miljoen euro (contante waarde). De voornaamste
maatschappelijke effecten bestaan uit duurzame vormen van mobiliteit van nieuwe
bewoners (40,8 miljoen euro), agglomeratiekracht (22,2 miljoen euro) en energie
(0,4 miljoen euro).
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8. Den Haag Zuidwest en De Entree
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de uitkomsten van parallel uitgewerkte analyses
voor Den Haag Zuidwest en De Entree Zoetermeer.

8.1

Den Haag Zuidwest

Voor het projectgebied Den Haag Zuidwest is een MKBA opgesteld door Twynstra
Gudde in opdracht van de gemeente Den Haag. De uitkomst van deze analyse is
grotendeels over te nemen en in te passen in de systematiek die Decisio en
Sumcity hanteren voor de maatschappelijke businesscases voor de
Verstedelijkingsalliantie. Op onderdelen wijkt deze echter af. We benoemen ze
hieronder kort:
▪ Nulalternatief. In de maatschappelijke businesscases wordt gewerkt met een
nul- of referentiealternatief waar in de woningbouwopgave per projectgebied
hoe dan ook gerealiseerd wordt. De richtlijnen van de maatschappelijke
kostenbaten-analyse schrijven dit ook voor, het is immers een opgave die
vanuit beleid de komende jaren opgepakt wordt. In paragraaf 3.2.1 hebben we
daar iets meer over geschreven. De MKBA Den Haag Zuidwest gaat in het
nulalternatief niet uit van het volledig realiseren van de woningbouwopgave
elders. Daar wordt enkel gerekend met 10.000 woningen in het
projectalternatief. De effecten van het project worden afgezet tegen de situatie
dat geen woningen en geen arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Doordat
sprake is van een ander uitgangspunt zijn enkele verschillen effecten op een
andere manier uitgewerkt en is het mogelijk gebleken enkele andere effecten
toe te voegen (zoals op het gebied van mobiliteit en energie in de gebouwde
▪

omgeving).
Discontovoet. In voorliggende maatschappelijke businesscase wordt gerekend
met een discontovoet van 4,5 procent. In de MKBA van Den Haag Zuidwest is
gerekend met een discontovoet van 3 procent. Daardoor verschillen de netto
contante effecten (financiële kosten en maatschappelijke effecten) tussen de
twee studies.

▪

Woningmarkteffecten. In de MKBA Zuidwest is uitgegaan van een breder
consumentensurplus op de verschillende woningtypen die gerealiseerd worden
in de wijk. Dat komt doordat uit wordt gegaan van extra woningen die in
Nederland gerealiseerd worden. In de maatschappelijke businesscases voor de
Verstedelijkingsalliantie wordt, als eerder genoemd, uitgegaan van het te allen
tijde realiseren van de woningbouwopgave in Nederland. Om die reden is enkel
het verschil in consumentensurplus uitgewerkt tussen de binnenstedelijke
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gebieden in de projectalternatieven en de buitenstedelijke gebieden in de
▪

nulalternatieven.
Agglomeratiekracht. In de MKBA Den Haag Zuidwest is een economisch effect
doorberekend doordat banen in Den Haag Zuidwest worden toegevoegd. Daar
kan mee gerekend worden omdat in het nulalternatief wordt verondersteld dat
deze banen er anders helemaal niet zouden zijn in Nederland. In de
maatschappelijke businesscases voor de Verstedelijkingsalliantie is dit
uitgangspunt anders, daarin gaan we ervan uit dat deze banen anders ook wel
gerealiseerd zouden worden, maar dan anders. Wel is door ons een
agglomeratie-effect berekend ten gevolge van de verhoogde dichtheid in Den
Haag. Twynstra Gudde heeft dit effect niet gemonetariseerd.

Met bovenstaande aanpassingen in de uitwerking van de effecten is de
overzichtstabel van maatschappelijke kosten en baten en het saldo van
maatschappelijke kosten en baten voor de gebiedsontwikkeling Den Haag Zuidwest
anders. De uitkomsten die mee zijn genomen in de analyses voor de
Verstedelijkingsalliantie zijn weergegeven in tabel 8.1, hierin is projectvariant 2 uit
de MKBA Den Haag Zuidwest uitgewerkt.
Het saldo van maatschappelijke kosten en baten is volgens onze uitwerking van de
analyses bijna 60 miljoen euro positief. Een kosten/batenverhouding van 1,08
resulteert. De MKBA van Twynstra Gudde liet een negatief saldo van 146 miljoen
euro zien en een kosten/batenverhouding van 0,94. Voornaamste verschillen zijn
de hogere mobiliteits- en agglomeratie-effecten.
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Tabel 8.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten van Den Haag Zuidwest,
projectvariant 2 (bedragen in miljoenen, netto contante waarde)
Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil

852
0

10.300
1.000

9.448
1.000

0
0

€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 0,0

-€ 2.013,6
€ 1.485,2
€ 0,0
-€ 202,5
-€ 202,5
-€ 730,8

-€ 2.013,6
€ 1.485,2
€ 0,0
-€ 202,5
-€ 202,5
-€ 730,8

€ 4,0
€ 0,0
€ 0,0
€ 11,3
€ 1,5
€ 0,0
€ 49,3
O
€ 66,2

€ 48,8
€ 339,0
€ 164,0
€ 43,1
€ 6,1
€ 79,0
€ 176,7
++
€ 856,7

€ 44,8
€ 339,0
€ 164,0
€ 31,8
€ 4,5
€ 79,0
€ 127,4
++
€ 790,6

Saldo kosten en baten*
€ 66,2
€ 125,9
Verhouding kosten en baten
* Het financiële effect ‘Bovenplans regionaal’ is niet meegerekend in het totale financiële
effect en in het totaalsaldo van kosten en baten.

€ 59,7
1,08

Programma
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Gebiedsontwikkelingskosten
Gebiedsontwikkelingsopbrengsten
Bovenplans toerekenbaar
Bovenplans deels toerekenbaar
Bovenplans regionaal*
Totaal financieel effect*
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Mobiliteitseffecten HOV
Leefbaarheid
Agglomeratie
Energie: effect binnenstedelijk bouwen
Energie: sloop/nieuwbouw
Woningmarkt
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

8.2

De Entree

In deze paragraaf is de managementsamenvatting van de maatschappelijke
businesscase die voor De Entree is opgesteld overgenomen.
Context
In De Entree wordt een hoogstedelijk woon- en werkmilieu gerealiseerd in het hart
van Zoetermeer. Tussen Station Zoetermeer en het stadscentrum worden 4.500 tot
6.300 woningen en evenzoveel arbeidsplaatsen gerealiseerd. Het is de ambitie om
van De Entree een hoogwaardige, groene en kwalitatief aantrekkelijke stadswijk te
maken. Door het toevoegen van stedelijk programma en het profileren van de
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huidige openbare ruimte met aandacht voor groen, verdichting en sociale
samenhang krijgt de wijk een bredere stadsfunctie.
Ontwikkeling van De Entree draagt bij aan de woningbouwopgave van de gemeente
Zoetermeer (in totaal 10.000 tot 16.000 woningen) en van de regio. Door deze
ontwikkeling draagt de gemeente Zoetermeer actief bij aan de regionale strategie
om een zo groot mogelijk deel van de woningbouwopgave tot 2040 binnen
bestaand bebouwd gebied te realiseren. Binnenstedelijk bouwen is echter vaak
complexer en duurder dan bouwen op uitleglocaties. De regio zet bovendien in op
een sterke samenhang met een aantrekkelijker hoogwaardig openbaar
vervoernetwerk in de regio.
Maatschappelijke businesscase
Onder meer vanuit de Verstedelijkingsalliantie (een samenwerking tussen 8 ZuidHollandse gemeenten, de MRDH en de provincie Zuid-Holland) wordt gewerkt aan
een eenduidige propositie van verschillende projectlocaties. Daarin worden de
benodigde investeringen om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken op een
eenduidige manier verzameld en wordt in beeld gebracht wat de maatschappelijke
baten zijn. Daartoe is door Decisio een maatschappelijke businesscase opgesteld.
Uit de analyse van maatschappelijke kosten en baten komt naar voren dat de
benodigde investeringen om De Entree te ontwikkelen, daarbij rekening houdend
met de ambities uit de Visie, circa 51,4 miljoen euro (contante waarde) bedragen.
Investeringen waar initieel de gemeente (of betrokken samenwerkende overheden)
voor aan de lat staan20. Daar staan aanzienlijke baten tegenover. Enerzijds is
sprake van een producentensurplus van de ontwikkelaars in het gebied. Anderzijds
is sprake van maatschappelijke baten op het gebied van agglomeratiekracht,
duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid en woningmarkt.
De maatschappelijke baten komen deels tot stand doordat het uitgangspunt van de
studie is dat de woningbouwopgave in Zuid-Holland hoe dan ook gerealiseerd wordt.
Als dat niet op een hoogstedelijke locatie als De Entree is, dan gebeurt dat
buitenstedelijk op een uitleglocatie. Het gedrag van mensen en de dichtheid waarin
het programma wordt gerealiseerd op een binnenstedelijke locatie zorgt voor
verschillende maatschappelijke baten. Zo is de agglomeratiekracht in steden hoger
dan daarbuiten, een verhoging van de effectieve dichtheid in een gebied draagt
daar nog eens extra aan bij. De ligging van De Entree nabij OV-knooppunten zorgt
voor een duurzaam reisgedrag, mensen gaan vaker met het OV of de fiets dan
Via anterieure overeenkomsten en bovenplanse verevening vloeit een deel van deze
investeringen wel terug.
20
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wanneer zij op een uitleglocatie wonen en vaker met de auto zullen reizen. Ook is
het consumentensurplus op sociale huurwoningen binnenstedelijk hoger dan
daarbuiten en zijn de woningen die gerealiseerd worden energiezuiniger.
Daarnaast brengt De Entree als ontwikkeling op zichzelf positieve effecten met zich
mee op het gebied van leefbaarheid en gezondheid. De wijken in de directe
omgeving profiteren van de voorzieningen en de aantrekkelijke openbare ruimte
waar zij kunnen sporten en genieten van het groen. Daardoor treden onder andere
gezondheidsbaten op.
In onderstaande tabel is de maatschappelijke businesscase van De Entree
samengevat opgenomen. Drie varianten zijn uitgewerkt. allen hebben zij een
positief maatschappelijk saldo.
Tabel 8.2: Overzicht maatschappelijke kosten en baten van De Entree (bedragen in
miljoenen, netto contante waarde)

Aantal woningen
Aantal arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Bredere gebiedsinvesteringen
Producentensurplus
Totaal financiële effecten
Maatschappelijke effecten
Sociale huur
Agglomeratie-effect
Mobiliteit
Leefbaarheid
Energie
Gezondheid
Natuur en landschap
Totaal maatschappelijke effecten
Totaalresultaat

Basisvariant
De Entree
4.500
4.500

Alternatief
Programma*
4.500
4.500

Ambitieus
programma
6.300
6.300

-€ 51,4
€ 36,7
-€ 14,8

-€ 51,4
€ 44,0
-€ 7,4

-€ 51,4
€ 70,9
-€ 0,1

€ 15,2
€ 65,5
€ 10,0
€ 3,2
€ 1,7
€ 0,8
+

€ 9,0
€ 65,5
€ 10,0
€ 3,2
€ 1,7
€ 0,8
+

€ 21,3
€ 91,7
€ 12,2
€ 3,2
€ 2,4
€ 0,8
+

€ 96,5
€ 81,7

€ 90,3
€ 82,9

€ 131,7
€ 131,6

* In het alternatieve programma is rekening gehouden met een lager aandeel sociale
huurwoningen (16 procent) dan in de basisvariant (27 procent).
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