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Context ZoRo
In het BO MIRT Zuidwest-Nederland van 20 November 2019 is in het
kader van het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma MoVe, de
Adaptieve ontwikkelstrategie Metropolitaan OV en Verstedelijking (AOS)
vastgesteld. Eén van de hoofdconclusies daarin is dat de stedelijke
verdichting langs hoogwaardig OV het meest bijdraagt aan het
versterken van de agglomeratiekracht in de Zuidelijke Randstad. Het
sneller, robuuster en frequenter verbinden van economische toplocaties
en de inwoners van de Zuidelijke Randstad met HOV draagt daarnaast bij
aan het verduurzamen van mobiliteit in de regio en verbeteren van
leefbaarheid in de steden.
Om de AOS verder vorm te geven is gestart met een ‘preverkenning
schaalsprong MOVV’ met daarbinnen een aantal uitwerkingslijnen:
▪ Infrastructuur en knooppunten Oude Lijn
▪ Regionale HOV corridors
▪ MKBA gebiedsprogramma MoVe en financieringspropositie

Als onderdeel van de uitwerking van de regionale HOV corridors is voor
de HOV verbinding Zoetermeer Rotterdam (ZoRo) afgesproken een
ontwikkelpad te verkennen en uit te werken met als eindbeeld lightrail.
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Context ZoRo
Voorliggende studie geeft een eerste uitwerking aan de verkenning en
uitwerking van het ontwikkelpad van de ZoRo-verbinding. De studie is tot
stand gekomen samen met alle betrokken partners: Zoetermeer,
Lansingerland, Rotterdam, MRDH, Zuid-Holland, HTM en RET, en ondersteund
door Goudappel Coffeng en APPM.

Bestaand studiemateriaal (AOS, Regionale werkplaats MoVe,
gebiedsuitwerking middengebied) is als vertrekpunt gebruikt. De scope van de
studie behelst de volgende onderwerpen:
▪ Rekenvariant lightrail Lansingerland – Rodenrijs (pagina 5)
▪ Drie verstedelijkingsscenario’s (pagina 6)
▪ Effecten op bereikbaarheid/agglomeratiekracht, vervoerwaarde, modal
split, kosten/opbrensten van investeringen, exploitatie, beheer&onderhoud
(pagina 8)
▪ Eerste uitwerking MKBA rekenvariant (pagina 14)

Achterliggende onderzoeksresultaten, berekeningen en inhoudelijke
toelichtingen zijn opgenomen in de rapportage ‘HOV Zoetermeer – Rotterdam’,
die als bijlage is toegevoegd.
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Rekenvariant
▪ Uitgangspunt rekenvariant is lightrail, keuze doortrekken
metro Rotterdam of RandstadRail Den Haag
▪ Doortrekken metro geeft betere verbindingskwaliteit en
agglomeratie-effecten Zoetermeer-Rotterdam
▪ Rekenvariant: Metro D door naar Zoetermeer
(dagdekkend 6x/u, avond 4x/u)
▪ Spitsversterkingsritten Pijnacker Zuid omklappen naar
station LaZo
▪ Vervallen buslijn 170, aanpassing lijn 173
▪ 2 nieuwe HOV lijnen Delft - Alexander en Rodenrijs RTHA - Schiedam (ook in referentie)
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3 verstedelijkingsscenario’s:
Vulling per gemeente
Zoetermeer
Lansingerland
Rotterdam
Pijnacker-Nootdorp
Schiedam
Zuidplas
Totaal

Basis
25.000
8.500
55.700
6.000
6.700

13.900
115.700

Hoog
27.200
11.800
57.700
6.000
6.700
13.900
123.300

Max
30.000
13.800
75.000
6.000
8.000
15.000
147.800

T.o.v. basis:
+7.600

T.o.v. hoog:
+24.500

Ruimtelijke scenario’s met woningbouwtotalen tot 2040 per
gemeente, cijfers op basis van overleg met gemeenten, provincie en
MRDH.
1.

2.

3.
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Basis: WLO hoog. Dit scenario sluit aan bij de uitgangspunten
van het Rijk.
Hoog: WLO hoog + actualisatie ruimtelijk programma conform
nieuwste inzichten. Dit scenario sluit aan bij de ambities van de
gemeenten in de regio, waarvan de plannen zijn vastgelegd in
beleidsdocumentatie.
Max: inschatting maximaal ‘laadvermogen’. In dit scenario is de
bovengrens van maximaal in te passen ruimtelijk programma
uitgangspunt.

3 verstedelijkingsscenario’s:
Hard

Zacht

Totaal
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Basis

Hoog

Max

tot 2030

26.350

28.300

28.300

2030-2040

11.550

12.850

12.850

Totaal

37.900

41.150

41.150

tot 2030

57.000

59.150

74.100

2030-2040

20.800

23.000

32.550

Totaal

77.800

82.150

106.650

115.700

123.300

147.800

Het overzicht links toont de hoeveel harde en zachte plannen per
scenario, en het moment van realisatie. Per scenario valt op:
1. Basis: 30% hard/70% zacht.
2. Hoog: 30% hard/70% zacht.
3. Max: 25% hard/75% zacht.
De verhouding tussen zachte en harde plannen voor de regio is ca.
30%/70%. In de directe invloedssfeer van de ZoRo verbinding is
deze verdeling ca. 50/50.
Voor het hoge scenario is ook een variant met mobiliteitstransitie
doorgerekend.
▪

Disclaimer: het basisscenario bevat naast harde plancapaciteit ook zachte
plancapaciteit: plancapaciteit die nog ruimtelijk moet worden vastgelegd in
ruimtelijke plannen.

▪

In geen van de verstedelijkingsscenario’s is herstructurering van kassengebied
nodig voor de ruimtelijke ontwikkeling.

▪

De keuze voor deze scenario’s komt voort uit de wens om aan te sluiten bij de
rekenmethodiek van het rijk, en daarom als basis met het WLO2hoog scenario
in het MRDH model te rekenen. Indien wordt besloten in een vervolg deze lijn
verder uit te werken is het noodzakelijk het gesprek over de invulling van
ruimtelijke ontwikkeling verder te voeren.

Effect op kerndoelen
Er zijn 5 projectspecifieke doelen opgesteld, gebaseerd op de
doelen van de MRDH:
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▪

Vervoerwaarde

▪

Efficiënt en rendabel

▪

Kansen voor mensen en concurrerende economie

▪

Bijdrage aan verduurzaming

▪

Ruimtelijk-economische effecten
Doelen MRDH SBA

Vervoerwaarde
▪

Reistijd tussen station Lansingerland-Zoetermeer en
Rotterdam Centraal is 19 minuten: tussen de 6 en 15
minuten korter dan de huidige busverbinding.

Huidig

Basis

2.400

-

-

-

Reizigers referentie (bus)

-

4.400

4.600

4.600

-

Reizigers variant (metro)

-

12.900

13.300

13.800

15.800

+8.500

+8.700

+9.200

+11.200

Huidig (bus)
▪

▪

In 2040 is de prognose, afhankelijk van het
verstedelijkingsscenario, dat 12.900 - 13.800 reizigers
per etmaal gebruik maken van de metroverbinding.
Inclusief stimuleren van
mobiliteitstransitiemaatregelen zijn dit 15.800
reizigers per etmaal.

Aantal dagelijkse reizigers in de metro
(2 richtingen, doorsnede ten oosten van station Rodenrijs)
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Verschil metro t.o.v. bus

Hoog Maximum

Hoog+

Efficient en rendabel
▪

Investeringskosten: € 413 mln ex BTW (Prijspeil 2020)*

▪

Jaarlijkse kosten/opbrengsten:
▪ + € 9,2 mln beheer en onderhoud**
▪ - € 0,74 mln exploitatie (minder metrotoestellen dan
bussen)
▪ + € 0,48 mln sociale veiligheid
▪ Opbrengsten afhankelijk van scenario (€ 5,88-7,14
mln)

Basis

** Inschatting van beheer- en onderhoudskosten op basis van
kengetallen. Verdere civieltechnische uitwerking kan leiden tot
een andere en meer precieze inschatting van de beheer- en
onderhoudskosten.
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Max

Hoog+

Beheer en onderhoud

+9,20

+9,20

+9,20

+9,20

Exploitatiekosten

-0,74

-0,74

-0,74

-0,74

Sociale veiligheid

+0,48

+0,48

+0,48

+0,48

Exploitatieopbrengsten

-5,88

-5,95

-6,14

-7,14

Saldo

3,06

2,99

2,80

1,80

Saldo jaarlijkse kosten in € mln.
* In de MKBA is gerekend met een netto contante waarde incl.
BTW van € 439 mln.

Hoog

Kansen voor mensen en economie
▪

▪

Grote verstedelijkingslocaties in Zoetermeer, Lansingerland
en Rotterdam krijgen 3% meer banen binnen bereik in 45
minuten reistijd

Economische
kerngebieden

Economische kerngebieden krijgen 7% meer inwoners
binnen bereik in 45 minuten reistijd
Zoetermeer Centrum

▪

Specifiek voor station Lansingerland-Zoetermeer komen
95.000 inwoners (+16%) en 232.000 banen (+14%) extra
binnen bereik van 45 minuten reistijd.

+31.000 (+3%)

Zoeterhage

+36.000 (+19%)

Rokkeveen

+6.000 (+0%)

Bergschenhoek Cent.

+395.000 (+100%)

Berkel en Rodenrijs
Cen.

+358.000 (+109%)

Bleiswijk Centrum
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Bereikbare
inwoners
(45 minuten OVreistijd)

-234.000 (-50%)

Blijdorp

+28.000 (+3%)

St. Fransiscus
Gasthuis

+42.000 (+4%)

RTH Airport

+48.000 (+4%)

Rotterdam Centrum

+40.000 (+2%)

Totaal

+695.000 (+7%)

Bijdrage aan verduurzaming
▪
▪
▪

Op de relatie Zoetermeer-Rotterdam stijgt het aantal OVreizigers met ca. 35%.
De modal split op de vervoersrelatie ZoetermeerRotterdam verandert: autoverkeer neemt met 4%-punt af,
terwijl OV met 4%-punt toeneemt.
Het aantal voertuigkilometers per auto per etmaal daalt met
2.300 km.

Verandering in de modal split van bus (referentie) naar lightrail
(variant) op de relatie Zoetermeer – Rotterdam
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Overzicht effecten
▪ Van 4.500 => 15.800 dagelijkse reizigers in 2040
▪ Reistijd LaZo-Rotterdam 19 minuten: tussen de 6 en 15 minuten
korter

▪ De exploitatie incl. onderhoud materieel en sociale veiligheid: ca. +
6,2 mln. per jaar
▪ Kosten B&O infra: ca. - 9,2 mln. per jaar
▪ Agglomeratie effecten: vanaf station Lansingerland-Zoetermeer
komen 95.000 inwoners (+16%) en 232.000 banen (+14%) extra
binnen bereik van 45 minuten reistijd.
▪ Versterking relatie Zoetermeer – Rotterdam:
▪ Dagelijkse aantal reizigers stijgt 1.400 (6,5%)
▪ Aantal OV reizigers stijgt met ruim 40%.

▪ Modal shift Zoetermeer-Rotterdam:
4%-punt autoverkeer afname, 4%-punt OV toename
▪ Voertuigkilometers auto: - 2.300/etmaal.
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MKBA: eerste uitwerking en optimalisaties
In het kader van de voorliggende studie naar de effecten van verrailing van de ZoRo verbinding (de ‘rekenvariant’) is een eerste MKBA
doorgerekend. Op basis van deze doorrekening – en de uitkomsten van het verkeersmodel – zijn een aantal optimalisaties geformuleerd
die mogelijk leiden tot hogere maatschappelijke baten en nauwkeuriger inschatten van de kosten van de ZoRo verbinding.
Regionale OV ontwikkelingen hebben invloed op de effecten van de ZoRo-lightrailverbinding:
▪ Ingrepen in het regionale OV-netwerk waar de ZoRo verbinding onderdeel van is, hebben waarschijnlijk een positief effect op
een ZoRo-lightrailverbinding maar zijn niet gekwantificeerd in deze studie. Dit zijn onder andere de Koningscorridor richting Den Haag,
de ontwikkeling van de Goudse lijn inclusief mogelijke intercitystatus van station Lansingerland-Zoetermeer, automatisering en
capaciteitsvergroting van de Rotterdamse metro en het optimaliseren HOV-tracé richting Schiedam en Rotterdam The Hague airport.
Er zijn verschillende ingrepen denkbaar om de Lightrailverbinding te optimaliseren:
▪ Verbeteren first/last mile voorzieningen: fietspaden/-stallingen, deelmobiliteitsvoorzieningen, P&R Lansingerland-Zoetermeer;
▪ Waarborgen, uitbreiden en doorvoeren van flankerend beleid (parkeerregulering en -normering, kwaliteit station/haltes);
▪ De resultaten duiden erop dat het verder aanzetten van woningbouw dichtbij de ZoRo-lijn bijdraagt aan het vergroten van het
reizigerspotentieel. Mogelijk kan de woningbouw (nog) meer worden gericht op het OV-systeem;
▪ Het (verder) verbeteren van sociale veiligheid op en rond de haltes;
▪ Verdere civieltechnische uitwerking vermindert de bandbreedte in de kosten van aanleg en beheer & onderhoud (dit kan positief of
negatief effect hebben);
▪ ‘Lightrailbonus’: bij andere lightrailprojecten zien we dat reizigersaantallen de prognoses overtreffen, zoals in de regio ook het geval is
bij de Hoekse Lijn en E-lijn.
▪ Het doortrekken van de verbinding naar Zoetermeer Centrum-West kan extra reizigers vanuit Zoetermeer opleveren omdat die zonder
overstap naar en van Rotterdam kunnen reizen.
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MKBA: eerste uitkomsten
Op basis van de rekenvariant (metro tussen station Rotterdam
Centraal en Lansingerland Zoetermeer) is een MKBA uitgevoerd
volgens voorgeschreven systematiek van het Rijk. De uitkomsten van
MKBA zijn per aspect in nevenstaande tabel opgenomen voor de drie
verstedelijkingsscenario’s en de invulling van mobiliteitstransitie. In
aanvulling op de nu doorgerekende metrovariant zijn nog een aantal
optimalisaties denkbaar die leiden tot hogere maatschappelijke
baten en exactere duiding van de kosten (pagina 14).
De MKBA baten-kosten verhouding op basis van de rekenvariant is
0,4 – 0,5.

Met betrekking tot de vergelijkbaarheid tussen de MKBA- en vervoerwaardeberekeningen in het gebiedsprogramma MoVe en voorliggende studie zijn er nog de
volgende noties:
1. Voor zowel de MKBA van het gebiedsprogramma als de MKBA van de rekenvariant
ZoRo wordt vastgoedwaardestijging ten gevolge van de ZoRo lightrail op basis van
dezelfde principes meegenomen. In het gebiedsprogramma MoVe worden
verstedelijkingseffecten separaat inzichtelijk gemaakt.
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2. In enkele andere MoVe studies wordt met een vorige versie van het verkeersmodel
gerekend. Hierin zijn de brandstofkosten auto 3%-punt hoger. Gebruik van het
vigerende verkeersmodel resulteert in een verschil van enkele honderden
dagelijkse OV-reizigers minder op de ZoRo-verbinding dan wanneer met de
hogere brandstofkosten gerekend zou worden.

Basis

Hoog

Max

Hoog+
Mob. Transitie

Investeringskosten

-439

-439

-439

-439

Beheer en onderhoud

-169

-169

-169

-169

Exploitatiekosten

-4

-4

-4

-4

Sociale veiligheid

-10

10

-10

-10

Totaal kosten

615

615

615

615

Reistijdwinst

+72

+87

+98

Exploitatieopbrengsten

+123

+125

+129

Comfort/zitplaatskans

+1

+1

+1

Congestie autoverkeer

+5

+2

-2

Indirecte effecten

+12

+13

+14

CO2, Nox, PM10

0

0

0

Geluid

+2

+1

0

Verkeersveiligheid

+2

+1

0

Totaal baten

217

229

240

288 (229 + 20%)

Saldo

-398

-386

-375

-327

0,4

0,4

0,4

0,5

0,2%

0,5%

0,7%

Baten-kosten
verhouding

Economisch rendement

Totaaloverzicht MKBA ZoRo (mln €, CW 2020, pp 2020, discontovoet 4,5%).

Conclusies
▪ Versterken agglomeratiekracht: een lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam draagt bij aan het versterken van de
agglomeratiekracht, waarbij ruimtelijke ontwikkeling en OV-ontwikkeling hand in hand gaan. De lightrail vergroot de
aantrekkelijkheid van verstedelijkings- en verdichtingsmogelijkheden in het gebied Zoetermeer-Lansingerland-Rotterdam en het
(bestaand) ruimtelijk programma maakt meer gebruik van OV door de verbeterde verbindingskwaliteit. In de periode rond 2035 is
het grootste deel van de ruimtelijke ontwikkeling langs de ZoRo-verbinding gerealiseerd, conform het ontwikkelpad van de ZoRoverbinding zoals opgenomen in de Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV.
▪ Aanzienlijk snellere verbinding: een directe verbinding tussen station Rotterdam Centraal en station Lansingerland-Zoetermeer is
met een vaste reistijd van 19 minuten, tussen de 6 en 15 minuten sneller dan de huidige HOV busverbinding.
▪ Meer ontplooiingsmogelijkheden: vanaf station Lansingerland-Zoetermeer komen 95.000 inwoners (+16%) en 232.000 banen
(+14%) extra binnen bereik in 45 minuten reistijd.
▪ Door de hogere verbindingskwaliteit en de toename van het ruimtelijk programma in de omgeving van de ZoRo-verbinding reizen
er per dag op deze verbinding - afhankelijk van het verstedelijkingsscenario - 8.500 tot 11.200 meer reizigers.
▪ De doorgerekende lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam vraagt een investering van ca. 413 miljoen euro (prijspeil
2020) en jaarlijkse netto exploitatie bijdragen van ca. 2-3 miljoen euro (beheer, onderhoud, exploitatie en reizigersinkomsten)
▪ Op basis van een eerste doorrekening van de MKBA en de uitkomsten van het verkeersmodel van de rekenvariant, zijn
optimalisaties geformuleerd die mogelijk leiden tot hogere maatschappelijke baten en nauwkeuriger inschatten van de kosten van
de ZoRo verbinding. Het gaat om verder stimuleren van de mobiliteitstransitie door realisatie van fysieke maatregelen
(ketenvoorzieningen), doorvoeren flankerend beleid (parkeernormering/-regulering), de koppeling met de regionale OVnetwerkontwikkelingen, en optimaliseren van de invulling van ruimtelijke ontwikkeling nabij haltes.
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Vervolg ontwikkelstrategie ZoRo
Op basis van de uitkomsten en conclusies van voorliggende studie naar de ZoRo verbinding, is het voorstel een vervolgonderzoek te
doen gericht op een ontwikkelstrategie met daarin een lange termijn en korte termijn spoor.
Lange termijn:
▪ Uitwerking van een integraal adaptief ontwikkelpad van de ZoRo verbinding, in samenhang met de regionale HOV-verbindingen
(metro Rotterdam, Koningscorridor, HOV Leiden-Zoetermeer en HOV Rodenrijs-Schiedam).
▪ Uitwerking van kosten en opbrengsten van mogelijke optimalisaties van de ZoRo verbinding, inclusief nadere detaillering van
investerings- en exploitatie kosten, en eventuele vermeden kosten in autobereikbaarheid.
▪ Opstellen perspectief voor bekostiging in afstemming met het gebiedsprogramma MoVe.
▪ Uitwerking van mogelijke ingrepen om de agglomeratiekracht verder te versterken door bijvoorbeeld de ontwikkeling van BleizoWest en het optimaliseren van haltelocaties en verdichtingsmogelijkheden van ruimtelijk programma.
Korte termijn:
▪ Uitwerking van een no-regret maatregelenpakket dat op korte termijn bijdraagt aan de kwaliteit van de ZoRo verbinding
(eindbeeld lightrail) én een gunstige bijdrage levert aan maatschappelijke baten, zoals het verbeteren van first/last mile
voorzieningen, fietspaden/-stallingen, deelmobiliteitvoorzieningen, flankerend beleid (parkeerregulering en -normering, kwaliteit
station/haltes) en verbeteren van de overstapkwaliteit op Rodenrijs.
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