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Samenvatting
Kernboodschap uitkomsten MKBA Schaalsprong MOVV
Uit de analyse van maatschappelijke kosten en baten van de Schaalsprong
Metropolitaan Openbaar Vervoer en Verstedelijking (MOVV) komt een positief
maatschappelijk saldo van 1,85 miljard euro naar voren. De verhouding tussen
baten en kosten is 1,33. Dit betekent dat elke euro uit de propositie MOVV een
maatschappelijk rendement oplevert van 1,33 euro. De propositie van MOVV draagt
daarmee bij aan de maatschappelijke welvaart in Nederland.
De propositie MOVV draagt - door te investeren in diverse regionale HOVverbindingen in combinatie met binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten
bovendien - bij aan de volgende regionale en landelijke doelstellingen: opvangen
van een deel van de woningbouwbehoefte in de Zuidelijke Randstad, versterking
van de agglomeratiekracht en economische groei van de Zuidelijke Randstad, de
transitie naar duurzamere vormen van mobiliteit en het behoud van groen en
landschap buiten de stedelijke gebieden.
Uit een (nog te verschijnen) analyse van de economische effecten door NEO/EUR1
komt naar voren dat de MOVV-propositie voor maximaal 20 procent bijdraagt aan
de groeidoelstelling van de OESO. Deze houdt in dat het jaarlijkse economische
groeicijfer van de Zuidelijke Randstad versnelt van (afgerond) 2% naar 3% per jaar.
De projecten van MOVV zorgen dus voor een structurele versterking van de
economische groei van de Zuidelijke Randstad met 0,2% BRP per jaar. Dit sluit aan
bij de analyses in voorliggende MKBA met betrekking tot versterking van de
regionale agglomeratiekracht.
Tot slot is het op dit moment nog niet mogelijk om enkele kosten en baten in de
MKBA in monetaire waarden uit te drukken. Om die reden is de inschatting dat de
uitkomsten van de MKBA aan de conservatieve kant zijn. Het gaat om de volgende
effecten:
▪

Een mogelijk onderschatting van de ontwikkelkosten voor de 60.000 woningen
die in het nulalternatief veronderstelt verspreid buiten de regio worden
gerealiseerd.

▪

Er is sprake van een onderschatting van de negatieve effecten die in het
nulalternatief optreden als gevolg van de autonome groei van het aantal
inwoners en werknemers in de regio. Deze autonome groei (140.000 woningen
en 35.000 arbeidsplaatsen) zorgt voor een toename in het gebruik van OV en

Bron: Manshanden, Van Oort, Koops en Van Haaren, ‘Effecten investeringsprojecten
Groeiagenda Zuid-Holland’, nog te publiceren rapport, 2020
1

MKBA SCHAALSPRONG MOVV – EINDRAPPORTAGE

6

weginfrastructuur. Zonder de investeringen in het mobiliteitssysteem zal dat
leiden tot capaciteitsknelpunten in het OV, de effecten daarvan zijn niet precies
bekend en ook niet doorgerekend.
▪

De mobiliteits- en exploitatiebaten van het projectalternatief zijn onderschat
omdat in de gebruikte verkeerskundige analyses tot dusverre beperkt is
rekening gehouden met flankerend beleid van gemeenten om de
mobiliteitstransitie aan te jagen.

Wanneer deze effecten in de MKBA nog wel (nader) gekwantificeerd en
gemonetariseerd zouden kunnen worden dan zou dat leiden tot een bijstelling van
de kosten (gaan omhoog) en maatschappelijke baten (gaan omlaag) in het
nulalternatief en hogere baten in het projectalternatief. Dat zou leiden tot een
positiever maatschappelijk saldo in de MKBA.

S.1

Introductie en aanleiding

De Zuidelijke Randstad staat voor de opgave om tot 2040 te voorzien in een
regionale woningbouwopgave van 240.000 woningen, te werken aan een betere
verkeersdoorstroming, het verbeteren van de agglomeratiekracht en het
verduurzamen van de mobiliteit. Om deze opgaven op een duurzame en leefbare
manier in de bestaande leefomgeving in te passen is de ambitie om de benodigde
woningbouw en ruimte voor arbeidsplaatsen zoveel als mogelijk binnen bestaand
bebouwd gebied op te vangen en een schaalsprong te realiseren in het
mobiliteitssysteem binnen en tussen de steden. Op die manier wordt gestreefd naar
het optimaal benutten en versterken van het groeivermogen en de
agglomeratiekracht in de regio.
In het samenwerkingsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe2) werken
verschillende overheden gezamenlijk aan de bereikbaarheidsopgaven in
samenhang met de verstedelijkings- en klimaatopgaven. Binnen dit programma
heeft de Werkplaats Metropolitaan OV & Verstedelijking (MOVV) de Adaptieve
Ontwikkelstrategie (AOS) opgesteld. In de AOS zijn diverse regionale HOVverbindingen opgenomen en gekoppeld aan binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. Het programmateam Preverkenning MOVV werkt aan een nader
uitgewerkte en onderbouwde AOS. Onderdeel van die onderbouwing is het in beeld
brengen van de maatschappelijke kosten en baten van de ‘propositie MOVV’.

2

Een samenwerking tussen de Ministeries van IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.
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In de periode juni – oktober 2020 is om die reden door Decisio een MKBA
opgesteld. In voorliggend rapport zijn de resultaten van de MKBA opgenomen en
zijn de werkwijze en uitgangspunten van de MKBA toegelicht.
De uitgangspunten voor het opstellen van de MKBA MOVV zijn in een Werkplan
MKBA vastgesteld (juli 2020). In het Werkplan is samen met de projectleiders
Preverkenning Schaalsprong MOVV de scope van de analyse bepaald en de context
en probleemanalyse uitgewerkt. In overleg met onder andere het CPB, PBL en KiM
is vervolgens nagedacht over het nul- en projectalternatief en de effecten die in de
MKBA worden uitgewerkt. Decisio is de opsteller van het Werkplan en heeft daarin
ook haar inhoudelijke MKBA-expertise ingebracht.
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. Zichtbaar is ook een
afname van mobiliteit op de weg en in het openbaar vervoer. Wat de effecten op de
middellange en lange termijn zijn is echter nog niet te voorspellen. Om die reden en mede op
advies van de planbureaus houden wij, 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.

S.2

Uitgangspunten MKBA

Scope MKBA
De scope van de MKBA hangt samen met de ‘propositie’ van MOVV daar waar het
gaat om verstedelijking en ingrepen in het mobiliteitssysteem. De MKBA bevat een
integrale uitwerking van effecten op deze twee thema’s. Het gaat om de volgende
projecten:
▪

Mobiliteit en infrastructuur. MOVV bevat een schaalsprong in het openbaar
vervoer in de verstedelijkte gebieden in de Zuidelijke Randstad (zie ook figuur
S.1). Het gaat in het kort om ingrepen binnen de volgende samenhangende
regionale projecten:
o

Oude lijn. Doorontwikkeling tot (zeer) hoogfrequente citysprinter op het
spoor tussen Den Haag-Rotterdam-Dordrecht en ontwikkeling van OVknooppunten3 op de Oude Lijn Leiden-Dordrecht in relatie tot de

3

Het gaat om de stations Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centraal,
Dordrecht en enkele nieuwe CitySprinter stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel,
Rotterdam Van Nelle, Rotterdam Entrepot, Dordrecht Maasterras, Dordrecht Leerpark en
Dordrecht Amstelwijck).
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Figuur S.1: Investeringsprojecten Schaalsprong MOVV

verstedelijking in hoge dichtheden.
o

Regio Den Haag. Nieuwe en versterkte OV-corridors. Het gaat om
Koningscorridor, Leyenburgcorridor en om ontsluitingen van de Oude Lijn
(o.a. Central Innovation District / Binckhorst en Den Haag Zuidwest)

o

Regio Rotterdam. Nieuwe Oeververbinding binnen Rotterdam en vergroting
van de metrocapaciteit

o

Regio Zoetermeer. Versterking van de verbindingen Zoetermeer - Leiden en
Zoetermeer - Rotterdam.
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▪

Verstedelijking. We sluiten voor de MKBA aan bij de geografische scope van de
Verstedelijkingsalliantie4, inclusief de gemeente Lansingerland (in figuur S.1
zijn ook enkele verstedelijkingslocaties weergegeven). De opgaven voor
woningbouw en economisch programma en de ambities van de betrokken
partijen in deze samenwerking hangen samen met de schaalsprong in het OV.
Doel is immers de opgaven voor een groot deel binnen bestaand bebouwd
gebied te realiseren en te concentreren rondom HOV-knooppunten. De
woningbouwopgave is afgeleid uit de monitor van de Verstedelijkingsalliantie,
inclusief de opgave van de gemeente Lansingerland betreft het de ontwikkeling
van ongeveer 208.000 woningen tot 2040. Als gezegd gaat het om woningen in
woonmilieus die aansluiten op de marktvraag en die in een stedelijke omgeving
gerealiseerd worden. Daarnaast is in de MKBA een opgave van 70.000
arbeidsplaatsen extra tot 2040 in de scope meegenomen 5.

Nul- en projectalternatieven MKBA
Voor het nulalternatief in de MKBA is aangesloten bij de autonome ontwikkelingen
in het WLO-scenario Hoog (CPB/PBL, 2015)6 als het gaat om de ontwikkeling van
huishoudens, mobiliteit en economie in Zuid-Holland en Nederland als geheel. Dit is
conform werkwijzers en leidraden van de MKBA7. De werkwijzers en leidraden
schrijven voor dat een ‘beleidsarm’ nulalternatief moet worden uitgewerkt dat in de
MKBA als referentie kan dienen voor ontwikkeling van huishoudens en mobiliteit.
Aangezien het met name lastig is om de ontwikkeling van woningbouw los te zien
van ingrepen in het mobiliteitssysteem is hierover in de fase van het opstellen van
het Werkplan MKBA MOVV overleg gevoerd met planbureaus (CPB, PBL en KiM) en
projectleiders uit de Preverkenning Schaalsprong MOVV. In onderstaand kader is
hierover een korte beschouwing opgenomen.
Het projectalternatief wordt gevormd door de in de vorige paragraaf beschreven
scope van de propositie van MOVV. In tabel S.1 zijn het nul- en projectalternatief
samengevat opgenomen.

Een samenwerkingsverband op het gebied van woningbouw van de gemeenten Leiden,
Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Ook de MRDH,
provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK zijn betrokken in de samenwerking.
5 Dit is (waarschijnlijk) een onderschatting van de totaal te verwachten ontwikkeling van het
aantal arbeidsplaatsen in deze regio. Nader onderzoek is nodig om de totale opgave in beeld
te krijgen.
6 Een gevoeligheidsanalyse met het WLO-scenario Laag is eveneens uitgewerkt.
7 Onder meer de Algemene Leidraad voor MKBA (CPB/PBL, 2013) en de ‘Toelichting voor
MKBA’s van gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur’ (CPB, 2019)
4
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Tabel S.1: Samenvatting nul- en projectalternatief MKBA MOVV
Nulalternatief

Projectalternatief

147.581
35.450

207.773
70.382

60.192
34.932

0
0

Ruimtelijk programma
(ontwikkeling t.o.v. basisjaar 2018)
Binnen bestaand stedelijk gebied
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buiten bestaand stedelijk gebied
(verspreid over regio/NL)
Woningen
Arbeidsplaatsen
Ingrepen mobiliteitssysteem
Oude Lijn

Geen ontwikkeling

Knooppunten

Geen ontwikkeling

Regio Den Haag

Geen ontwikkeling

Regio Rotterdam

Geen ontwikkeling

Regio Zoetermeer

Geen ontwikkeling

Opwaardering / schaalsprong
Oude Lijn
Fase 1 (verbeteren omgevingskwaliteit)
en Fase 3 (city/sprinterstations)
HOV-verbindingen Leyenburgen Koningscorridor
MIRT-verkenning Oeververbinding en
investeringen metrocapaciteit
HOV-verbinding ZoRo en LeiZo

Beleidsarm nulalternatief?
Bij het opstellen van het Werkplan en uitwerken van de MKBA zelf is discussie geweest over
de mate waarin het nulalternatief beleidsarm is. Volgens de huidige uitwerking, die de
autonome ontwikkeling vanuit de WLO-scenario’s volgt, is immers sprake van een reeds
sterke toename van het aantal woningen in deze stedelijke regio. Het gaat om bijna 150.000
woningen. Uit verschillende studies en gesprekken met betrokken projectleiders uit de
Preverkenning Schaalsprong MOVV komt echter naar voren dat veel gebiedsontwikkelingsprojecten binnen bestaand bebouwd gebied in deze regio (mede) afhankelijk zijn van een
goede ontsluiting met het openbaar vervoer. Daarover is aangegeven dat de schaalsprong in
het OV randvoorwaardelijk is voor de ontwikkeling van tenminste 128.000 van de 208.000
woningen die binnen de scope van deze analyses zijn bestudeerd. Met andere woorden:
autonoom kunnen in deze gemeenten nog 80.000 woningen worden ontwikkeld. Een verdere
verstedelijking kan niet zonder dat grootschalige ingrepen in het mobiliteitssysteem worden
gedaan. Dat heeft twee redenen:
-

Het mobiliteitssysteem loopt vast: de capaciteit van het OV kan de grote groei van
inwoners en werknemers niet aan. Daardoor zullen zij mogelijk toch vaker de auto gaan
gebruiken, wat leidt tot congestie op een toch al zwaar belast wegennet.

-

Projectontwikkelaars geven aan niet te kunnen ontwikkelen volgens de doelstellingen
van de gemeenten en wettelijke kaders vanuit het rijk, als de ontsluiting per OV niet op
orde is. Deze bewering wordt onderstreept door m.e.r. studies die reeds zijn opgesteld.
Zo kan de Binckhorst in Den Haag wel gedeeltelijk worden getransformeerd (tot 5.000
woningen) zonder dat geïnvesteerd wordt in het OV, maar niet volledig (de ambitie is
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10.000 tot 15.000 woningen). Een ander voorbeeld is de beoogde gebiedsontwikkeling
in Rotterdam rondom het nieuwe station Van Nelle Fabriek. Zonder dat station is
gebiedsontwikkeling niet of in veel mindere mate mogelijk. De ontwikkeling sluit in dat
geval bovendien niet aan op de ambities met betrekking tot duurzame mobiliteit.
In de MKBA is deels rekening gehouden met het feit dat in het nulalternatief congestie
optreedt als gevolg van het feit dat veel woningen worden toegevoegd in deze regio zonder
ingrepen in het mobiliteitssysteem. Maar daarbij is zeer waarschijnlijk sprake van een
onderschatting van de negatieve effecten in het nulalternatief. De verkeersmodellen die
onder meer stoelen op de WLO-scenario’s houden geen rekening met capaciteitsknelpunten
in het OV (zo volgt ook uit een review van LMS/NRM). De knelpunten die daar optreden zijn
dan ook niet gemonetariseerd. Evenmin is in beeld gebracht dat een deel van de
verstedelijking daardoor niet gerealiseerd kan worden. Daarmee ontstaat dus een
onderschatting van de positieve effecten in het projectalternatief (daarin wordt de
gebiedsontwikkeling volgens de regionale doelstellingen immers pas echt mogelijk).
Met deze discussie in het achterhoofd is een gevoeligheidsanalyse in de MKBA opgesteld. In
die analyse is het nulalternatief op een andere manier ingericht (minder autonome
ontwikkeling van verstedelijking). In paragraaf 6.3 is deze analyse nader uitgewerkt en
toegelicht.

Overige uitgangspunten MKBA
Naast de scope en uitgangspunten voor het nul- en projectalternatief zijn in de
MKBA enkele meer technische uitgangspunten relevant:
▪

De kosten en effecten zijn berekend op basis van prijspeil 2020.

▪

De effecten zijn voor een zichtperiode van 100 jaar doorgerekend en middels
een discontovoet van 4,5 procent teruggerekend naar het basisjaar. In tabellen
met gemonetariseerde effecten zijn op basis van die redenering de bedragen in
netto contante waarden opgenomen.

▪

Als eerder aangegeven is het WLO-scenario Hoog voor wat betreft de
ontwikkeling van verkeer, economische groei, ruimtelijke ontwikkeling en
daarmee voor de ontwikkeling van kengetallen gebruikt. In paragraaf 6.1 is een
gevoeligheidsanalyse uitgewerkt volgens het WLO-scenario Laag.

S.3

Resultaten MKBA per effect

In deze paragraaf bespreken we de resultaten van de MKBA aan de hand van de
verschillende in beeld gebrachte effecten. Daarbij gaan we, waar relevant, ook in op
de kosten en baten in het nulalternatief.
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Financiële effecten
De financiële effecten van de het programma MOVV zijn onder te verdelen in
eenmalige en terugkerende effecten. We onderscheiden de volgende posten:
▪

De eenmalige investeringen in mobiliteit en infrastructuur zijn afkomstig uit het
overzicht van MoVe (versie 3.9 – d.d. 12 augustus 2020) en opgesteld op basis
van informatie over de individuele projecten. In totaal is een nominale
eenmalige investering van 7,9 miljard euro voorzien (exclusief BTW). Deze
investeringen worden in de periode 2020-2040 gedaan. Op basis van de
fasering per project is de contante waarde berekend op 5,1 miljard euro. Deze
kosten worden alleen in het projectalternatief gerealiseerd. In het nulalternatief
worden geen (grootschalige) kosten voor mobiliteit en infrastructuur
meegenomen.

▪

De jaarlijks terugkerende kosten voor beheer, onderhoud en vervanging (BOVkosten) zijn benaderd door per project 8 een opslag van 2,5 procent over de
eenmalige investeringen te doen voor nieuwe infrastructuur en een opslag van
1,5 procent voor projecten die vooral een opwaardering / modificeren van
bestaande infrastructuur (OV-lijnen en stations) inhouden. De contante waarde
van deze kosten bedragen 1,5 miljard euro.

▪

De jaarlijks terugkerende kosten en opbrengsten uit de exploitatie van het
openbaar vervoer zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten per
‘dienstregelinguur’ (DRU), dienstregelingskilometers (DRKM’s) en
voertuigkilometers (VKM’s) voor de verschillende modaliteiten (onderscheid
naar bus/tram/metro en trein). De contante waarde van de exploitatie van het
OV is 1,1 miljard euro positief.

▪

De eenmalige kosten en opbrengsten voor gebiedsontwikkeling. De
verstedelijking op zichzelf brengt een financieel effect met zich mee. Het
ontwikkelen van woningen en het faciliteren van ruimte voor arbeidsplaatsen
kost immers geld. Daar staan ook opbrengsten uit de verkoop van gronden en
gebouwen tegenover, die komen terug in een grondexploitatie (GREX).
Aanvullend op de GREX moeten in veel van de gebiedsontwikkelingsprojecten
in deze regio aanvullend kosten worden gemaakt om het project op een goede
manier in de bestaande leefomgeving in te passen. Het gaat bijvoorbeeld om
kosten voor de gebiedsontsluiting, voor het uitplaatsen van bedrijven,
wegnemen van barrières (zoals infrastructuurbundels of geluidshinder) en
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit (zoals de aanleg van of het toegankelijk
maken van parken). De kosten en opbrengsten uit de GREX en kosten voor
bovenplanse ingrepen zijn afgeleid uit de ‘Maatschappelijke businesscase
Verstedelijkingsalliantie’. Die studie bevat een doorrekening van 11

M.u.v. het project capaciteitsvergroting van en autonoom rijdende metro’s in Rotterdam. De
BOV-kosten daarvan zijn verondersteld in de exploitatie van het OV.
8
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projectgebieden die ook in voorliggende MKBA tot de scope behoren. Vanuit
deze doorrekeningen is voor in totaal 87.000 woningen en 70.000
arbeidsplaatsen bekend wat de kosten en opbrengsten van ontwikkeling zijn.
Op basis daarvan zijn gemiddelde kosten en opbrengsten per woning per
gemeente afgeleid en gebruikt om voor de resterende 120.000 woningen
(aanvullend tot de 208.000 woningen in de scope van de MKBA) kosten en
opbrengsten in te schatten. Deze kosten zijn als volgt:
o

Nulalternatief. Aangezien in het nulalternatief reeds een groot deel van de
woningen (148.000) en arbeidsplaatsen (35.000) binnenstedelijk wordt
gerealiseerd ontstaan hier ook al kosten. Het gaat in totaal om 1,5 miljard
euro (contante waarde). Daarnaast wordt uitgegaan van het verspreid
realiseren van de overige woningen over de regio. De directe bovenplanse
kosten (voor inrichting openbare ruimte en gebiedsontsluiting) daarvan zijn
op basis van kengetallen benaderd op 207 miljoen euro contante waarde.

o

Projectalternatief. De totale kosten voor ontwikkeling van 208.000
woningen en 70.000 arbeidsplaatsen binnenstedelijk bedragen 1,8 miljard
euro in contante waarden.

Effecten op mobiliteit en bereikbaarheid (bestaande bewoners/bezoekers)
Hieronder worden de mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten verstaan voor
bestaande bewoners en bezoekers, die in de autonome ontwikkeling uit het hoge
WLO-groeiscenario (ons nulalternatief in de MKBA) al reizen in de Zuidelijke
Randstad, als gevolg van de OV-maatregelen in het projectalternatief. De
mobiliteitseffecten voor de nieuwe bewoners in het projectalternatief worden apart
beschouwd bij de omgevingseffecten. De bereikbaarheidseffecten zijn
doorgerekend op basis van verkeersoutput uit het verkeersmodel vMRDH 2.0
aangeleverd door RHDHV (2019). We onderscheiden de volgende effecten :
▪

Directe bereikbaarheidseffecten OV
Als gevolg van de OV-maatregelen in het projectalternatief ontstaan
reistijdwinsten voor reizigers door nieuwe directere verbindingen, hogere
frequenties, snellere rijtijden en betere aansluiting op de rest van het OVnetwerk. De reistijdwinsten van de OV-reizigers uitgedrukt in euro’s beslaan
ruim 40 procent van de investeringen en BOV-kosten van de OV-maatregelen in
contante waarde. Hierin zit nog een onderwaardering van de reistijdwinsten
omdat in het verkeersmodel geen rekening is gehouden met
capaciteitsrestricties in het nulalternatief en met onderzoeken die laten zien
dat de waardering van reistijd in het OV ook correleert met de drukte in
voertuigen9. In de praktijk zal het binnen het huidige OV-systeem niet mogelijk

Yap M., Cats O. and van Arem B. (2018). Crowding Valuation in Urban Tram and Bus
Transportation based on Smart Card Data. Transportmetrica A. DOI:
10.1080/23249935.2018.1537319.
9
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zijn om met de huidige capaciteit en frequenties het aantal reizigers in 2040 op
te kunnen vangen op piekmomenten. Daarnaast is in het verkeersmodel geen
rekening gehouden met flankerend beleid en maatregelen ten behoeve van de
mobiliteitstransitie (prioritering langzaam verkeer, parkeernormen etc.) die een
sterke relatie hebben met de ‘harde’ OV-infrastructuur. Deze twee noties zorgen
voor onderwaardering van de bereikbaarheidseffecten, in het projectalternatief
zijn deze opgenomen als PM-posten.
▪

Congestie-effecten (auto), betrouwbaarheid en reiskosten
Door de OV-maatregelen wordt het OV aantrekkelijker en ontstaat er een
overstap van reizigers vanuit de auto naar OV. Dit modal shift effect heeft als
gevolg dat het aantal gereden autokilometers afneemt waardoor de congestie,
in voertuigverliesuren, in de Zuidelijke Randstad vermindert. Omdat de
congestie in het hoge WLO-scenario sterk toeneemt zorgt de vermindering van
de autokilometers in het projectalternatief voor significante positieve
congestiebaten. Door de daling van congestie neemt ook de
reisbetrouwbaarheid toe. Tenslotte zien we door de overstap van reizigers van
auto naar OV een positief effect op de reiskosten ontstaan

▪

Externe effecten auto
De reductie van het aantal gereden autokilometers als gevolg van de overstap
naar OV in het projectalternatief zorgt voor een stijging van de
verkeersveiligheid op de weg. Daarnaast daalt de uitstoot van emissies met als
gevolg een verbeterde luchtkwaliteit en baten voor klimaat. Vermindering van
het autogebruik zorgt ook voor een daling van de geluidsoverlast. De
accijnsinkomsten voor het Rijk zullen lager zijn in het projectalternatief.

▪

Externe effecten OV
Het aantal OV-reizigers en daarmee reizigerskilometers neemt door de OVmaatregelen in het projectalternatief toe. De OV-maatregelen kunnen alleen
worden gerealiseerd als het veiligheidsniveau in zijn totaliteit gelijk of beter is
dan de huidige situatie. Dit is een harde eis waaraan moet worden voldaan. De
verkeersveiligheid zal binnen de OV-maatregelen om deze reden niet afnemen
door de stijging van het aantal reizigers. Deze blijft minimaal gelijk of verbetert
licht (opgenomen als +PM-post). De verkeersveiligheid in het overig OV-netwerk
zal door toename van het aantal reizigerskilometers wel iets afnemen.
Daarnaast zien we een kleine afname voor luchtkwaliteit en geluid.
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Tabel S.2: Overzicht mobiliteitseffecten bestaande bewoners en bezoekers in nulen projectalternatief (WLO-Hoog), in contante waarden en mln. euro’s
Effecten in contante waarden

Nulalternatief

Projectalternatief Project t.o.v. Nul

Directe effecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie
Betrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Verkeersveiligheid
Luchtkwaliteit
Klimaat
Geluid
Accijnzen
Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen OV-maatregelen
Verkeersveiligheid overig netwerk
Luchtkwaliteit
Geluid
Totaal bereikbaarheidseffecten

€ 3.072
+ PM
€ 1.291
€ 323
€ 40

€ 3.072
+ PM
+ PM
€ 1.291
€ 323
€ 40

€ 383
€ 55
€ 112
€ 36
-€ 71

€ 383
€ 55
€ 112
€ 36
-€ 71

0 + PM
-€ 4
-€ 19
-€ 6

0 + PM
-€ 4
-€ 19
-€ 6

€ 5.205 + PM

€ 5.205 + PM

- PM

-PM

Omgevingseffecten
De volgende omgevingseffecten treden op als gevolg van het realiseren van de
propositie MOVV:
▪

Leefbaarheid. Verschillende ingrepen in de openbare ruimte zorgen ervoor dat
de leefkwaliteit voor bestaande bewoners toeneemt. Deze effecten zijn afgeleid
uit de plannen voor gebiedsontwikkeling die doorgerekend zijn door de
Verstedelijkingsalliantie. Het effect uit zich in een stijging van de
woningwaarde. In contante waarden gaat het in het nulalternatief om een effect
van 1,1 miljard en in het projectalternatief om een effect van 1,9 miljard euro
(beiden in contante waarden).

▪

Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners. De verstedelijking in deze regio op de
hoogstedelijke locaties maakt dat de mensen die hier gaan wonen en werken in
het algemeen vaak gebruik zullen maken van het OV, de fiets en gaan lopen.
Vaker dan wanneer zij meer verspreid over de regio of Nederland op locaties
buiten de stad gaan wonen en werken. Het verschil in dit reisgedrag is op basis
van kengetallen van het CBS in beeld gebracht en in de MKBA
gemonetariseerd. Ook in het nulalternatief gaan al veel mensen op
hoogstedelijke locaties wonen en werken, het effect is daar in contante waarde
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1,4 miljard euro. In het projectalternatief is het effect sterker (meer mensen
gaan op binnenstedelijke locaties wonen) en bedraagt 2,1 miljard euro.
▪

Energiegebruik leefomgeving. Het binnenstedelijk versus het buitenstedelijk
ontwikkelen van woningen zorgt er mogelijk voor dat andere typen woningbouw
worden gerealiseerd. Daarbij kan verondersteld worden dat binnenstedelijk
bouwen vaker gestapeld gebeurd en buitenstedelijk vaker in lagere dichtheden
(meer eengezinswoningen). Gebouwen die in een hogere dichtheid worden
gebouwd zijn over het algemeen energiezuiniger, wat leidt tot een reductie van
CO2-uitstoot in vergelijking met het buitenstedelijk ontwikkelen. Vanwege de
onzekerheid rondom het type woningen op buitenstedelijke locaties is dit effect
niet verder gekwantificeerd, maar gewaardeerd op een ‘+’ in de eindtabel.

▪

Landschap en natuur. De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk
toevoegen van locaties voor wonen en werken staat in verhouding tot de
hoeveelheid landschap en natuur. Woon- en werklocaties die in suburbane of
landelijke gebieden worden toegevoegd, zullen voor een deel ten koste gaan
van bestaande natuur, polder of weiland (landschap en groen). Verdichting en
binnenstedelijk bouwen heeft een positief effect als het gaat om 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. Dit effect is in de MKBA niet gekwantificeerd, maar met een
‘+’ gewaardeerd in de eindtabel.

Economische effecten
De volgende economische effecten ontstaan als gevolg van het realiseren van de
propositie van MOVV:
▪

Agglomeratiekracht. De effectieve dichtheid in de Zuidelijke Randstad neemt
toe als gevolg van een verdere concentratie van wonen en werken in sterk
stedelijke gebieden. Als gevolg daarvan ontstaan agglomeratie-effecten, die
ook wel worden uitgesplitst in matching, sharing en learning. Werklocaties,
logistieke hotspots en innovatiecampussen, zoals die op en rondom de
universiteiten in Leiden, Delft en Rotterdam worden beter met elkaar
verbonden en kennen een grotere arbeidsmarktconnectiviteit. De effecten
uiten zich in een sterker innovatievermogen, hogere lonen, hogere
productiviteit en hogere efficiëntie en economische inzet in de regio. De MOVVpropositie en de proposities die zich richten op de kenniseconomie van de
Zuidelijke Randstad versterken elkaar. Het agglomeratie-effect is in deze MKBA
benaderd door de veronderstelde regionale productiviteitsgroei te
monetariseren op basis van studies van het PBL (o.a. ‘De economie van de
stad’, 2015). In het nulalternatief is het effect 909 miljoen euro en in het
projectalternatief 1.396 miljoen euro (beiden in contante waarden). Deze
effecten treden op als gevolg van een toename van de concentratie van

MKBA SCHAALSPRONG MOVV – EINDRAPPORTAGE

17

inwoners en werknemers in de regio. Mogelijk treden aanvullend hierop
agglomeratie-effecten op als gevolg van verminderde reistijden, daar is in
voorliggende berekening niet expliciet een opslag over gedaan om
dubbeltellingen te voorkomen.
▪

Consumentensurplus sociale huur. Een deel van de 208.000 woningen wordt
in de sociale huursector gerealiseerd. Deze woningen worden bewust voor een
bepaalde doelgroep tegen een maximum prijs aangeboden. Deze prijs is over
het algemeen lager dan de marktconforme huurprijs (per woning of vierkante
meter). Dit verschil betekent een welvaartswinst of consumentensurplus voor
deze huurders. Het consumentensurplus voor de sociale huurwoningen op de
binnenstedelijke locaties in de Zuidelijker Randstad is over het algemeen hoger
dan voor woningen op buitenstedelijke locaties verspreid over de regio. Om die
reden is het consumentensurplus in het projectalternatief hoger dan in het
nulalternatief. Het gaat om een verschil van 366 miljoen euro (contante
waarde).

S.4

Conclusies en gevoeligheidsanalyses

Het totaalsaldo van kosten en baten in het nulalternatief bedraagt 3,108 miljard
euro (contante waarde). Wanneer we daar de kosten en baten van de
mobiliteitsmaatregelen en verstedelijkingsprojecten die in het projectalternatief
worden uitgevoerd tegenover zetten geeft dat inzicht in de maatschappelijke
meerwaarde van de propositie van MOVV. Deze bedraagt 1,850 miljard euro. Het
totaalsaldo van kosten en baten in het projectalternatief is immers 4,958 miljard.
De maatschappelijke meerwaarde wordt berekend door de kosten en baten uit het
projectalternatief af te zetten tegen die uit het nulalternatief. De eindtabel van de
MKBA is opgenomen in tabel S.3. In het projectalternatief worden bovendien
ingrepen gerealiseerd die een bijdrage leveren aan rijks- en regiodoelstellingen op
het gebied van de woningmarkt (tegemoet komen woningbouwbehoefte), economie
(versterken agglomeratiekracht), duurzaamheid (faciliteren en stimuleren
mobiliteitstransitie) en behoud van landschap en groen (door binnenstedelijke
verdichting in plaats van woningbouw op uitleglocaties).
De uitkomsten van de MKBA met betrekking tot de economische effecten zijn in lijn
met een (nog te verschijnen) analyse van de economische effecten van de
propositie MOVV opgesteld door NEO/EUR10. Daarin komt namelijk naar voren dat
de MOVV-propositie voor maximaal 20 procent bijdraagt aan de groeidoelstelling
van de OESO. Deze houdt in dat het jaarlijkse economische groeicijfer van de
Zuidelijke Randstad versnelt van (afgerond) 2 naar 3 procent per jaar. De projecten
Bron: Manshanden, Van Oort, Koops en Van Haaren, ‘Effecten investeringsprojecten
Groeiagenda Zuid-Holland’, nog te publiceren rapport, 2020
10
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van MOVV zorgen dus voor een structurele versterking van de economische groei
van de Zuidelijke Randstad met 0,2% BRP per jaar. Dit sluit aan bij de analyses in
voorliggende MKBA met betrekking tot versterking van de regionale
agglomeratiekracht.
Het totaalsaldo van kosten en baten van de MKBA leidt tot een verhouding van
baten en kosten van 1,33. Deze berekening komt tot stand door alle
maatschappelijke effecten te delen door de financiële kosten van het project. De
verhouding geeft inzicht in het feit dat elke euro die in dit project wordt gestoken
een maatschappelijk rendement heeft van 1,33 euro.
Van belang is dat (nog) niet alle financiële kosten en maatschappelijke baten in
monetaire waarden zijn uitgedrukt. Het gaat om de volgende effecten:
▪

Er is mogelijk sprake van een onderschatting van de financiële effecten in het
nulalternatief. Het gaat om de veronderstelling dat in het nulalternatief 60.000
woningen verspreid buiten de regio worden gebouwd. Daarvoor is aangenomen
dat de GREX kostenneutraal is, wel is rekening gehouden met een beperkte
investering in de bovenplanse ontsluiting van deze woningen. Daarmee is –
zeer waarschijnlijk – sprake van een onderschatting van de kosten. Het
realiseren van een dergelijk aantal woningen zal immers waarschijnlijk ook
(grotere) investeringen in mobiliteit en infrastructuur met zich meebrengen. In
de MKBA is echter uitgegaan van een hypothetische en verspreide realisatie
van deze woningen buiten de regio, om die reden kan niet preciezer worden
doorgerekend wat de kosten (en opbrengsten) zijn van deze
gebiedsontwikkeling. In de MKBA eindtabel is een -PM post opgenomen in het
nulalternatief.

▪

In het nulalternatief is daarnaast sprake van een onderschatting van de
negatieve effecten die optreden als gevolg van de autonome groei van het
aantal inwoners en werknemers in de regio. Deze autonome groei (140.000
woningen en 35.000 arbeidsplaatsen) zorgt voor een toename in het gebruik
van OV en weginfrastructuur. Zonder de investeringen in het mobiliteitssysteem
zal dat leiden tot capaciteitsknelpunten in het OV, de effecten daarvan zijn
echter niet precies bekend en ook niet doorgerekend. Wel is rekening
gehouden met toenemende congestie voor het wegverkeer, maar mogelijk is
dat effect ook onderschat doordat mensen die capaciteitsknelpunten in het OV
ervaren overstappen op de auto (wat vervolgens weer tot extra congestie leidt).
Tweede orde effect hiervan is dat de bereikbaarheid van de diverse
ontwikkellocaties onvoldoende is zodat deze niet of met een minder stedelijk
programma worden gerealiseerd ten koste van onder andere de
agglomeratiekracht.
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Tabel S.3: Eindtabel Nul- en projectalternatief in WLO-Hoog scenario in contante
waarden en mln. euro’s
Nulalternatief Projectalternatief
Ruimtelijk programma
Binnen projecten MOVV
Woningen
Arbeidsplaatsen
Verspreid buiten de regio
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
BOV Mobiliteit
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe effecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Betrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift) - totaal
Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen OV-maatregelen
Totaal overige effecten
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

147.581
35.450

207.773
70.382

60.192
34.932

60.192
34.932

0
0

-60.192
-34.932

-€ 777
-€ 690
-€ 207
€0
€0
-€ 1.674

-€ 1.022
-€ 807
€0
-€ 5.069
-€ 1.488
€ 1.082
-€ 7.305

-€ 245
-€ 117
€ 207
-€ 5.069
-€ 1.488
€ 1.082
-€ 5.631

0
- PM
0
0
0
0
0

€ 3.072
€0
+ PM
€ 1.291
€ 323
€ 40
€ 515

€ 3.072
+ PM
+ PM
€ 1.291
€ 323
€ 40
€ 515

0
0
€ 0 - PM

+ PM
-€ 35
€ 5.205 + PM

+ PM
-€ 35
€ 5.205 + PM

€ 1.442
€ 1.082
€ 909
€ 1.348
+
+
€ 4.782

€ 2.074
€ 1.873
€ 1.396
€ 1.715
++
++
€ 7.057

€ 632
€ 790
€ 487
€ 366
+
+
€ 2.275

Saldo kosten en baten
Verhouding kosten en baten

▪

Verschil nul- en
projectalternatief

€ 1.850 + PM
1,33

In de gebruikte verkeerskundige analyses is tot dusverre beperkt rekening
gehouden met flankerend beleid van gemeenten om de mobiliteitstransitie aan
te jagen. De ervaring van gemeenten is dat het om vaak kosteneffectieve
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maatregelen gaat (zoals parkeren, parkeernormen, ruimtelijke inrichting richten
op lopen, fietsen en OV). Deze zijn bovendien direct verbonden aan de OVinvesteringen en de verstedelijking binnen de propositie van MOVV (die in
wederkerige afspraken tussen rijk en regio zijn gemaakt). Dat zorgt voor een
onderschatting van de mobiliteitseffecten (met name baten als gevolg van
modal shift van auto naar OV en fiets). Dit effect is als ‘+PM’ in de eindtabel
opgenomen. Het zorgt bovendien ook voor extra OV-exploitatieopbrengsten
(meer mensen zullen daar immers gebruik van maken).
Gevoeligheidsanalyses
Om de uitkomsten van de MKBA in een breder perspectief te plaatsen en tegemoet
te komen aan onzekerheden ten aanzien van de autonome ontwikkeling op het
gebied van woningbouw, mobiliteit en economische groei zijn verschillende
gevoeligheidsanalyses opgesteld. Het gaat om de volgende analyses en uitkomsten:
▪

WLO-scenario Laag. Wanneer uit wordt gegaan van een lager groeiscenario van
welvaart en leefomgeving is sprake van een minder grote behoefte aan
woningen in de provincie Zuid-Holland. In dit scenario beperkt de scope zich tot
in totaal 60.000 woningen. Die worden in het projectalternatief volledig
binnenstedelijk gerealiseerd, in het nulalternatief gaat het om een toevoeging
van 42.000 woningen binnenstedelijk. In dit scenario zijn de kosten voor
mobiliteit en infrastructuur hetzelfde als in WLO-Hoog, de maatschappelijke
baten zijn echter een stuk lager, als gevolg van minder huishoudens en
arbeidsplaatsen waarvoor in de regio gebouwd moet worden. De effecten op
het gebied van mobiliteit, agglomeratie en woningmarkt zijn daarmee lager. Het
maatschappelijk saldo (verschil tussen project- en nulalternatief) is in deze
analyse -1,7 miljard euro en de verhouding tussen baten en kosten 0,72. Meer
informatie over deze analyse is in paragraaf 5.1 uitgewerkt.

▪

Analyse nulplusalternatief. In deze analyse variëren we op het nulalternatief
door als uitgangspunt te hanteren dat de NMCA-knelpunten ten dele wél
opgelost worden. Om die reden is in deze analyse verondersteld dat de
projecten uit de lopende MIRT-verkenning Oeververbinding Rotterdam
verkenning CID/Binckhorst gerealiseerd zijn. Op basis van informatie vanuit
deze projecten zijn in het nulalternatief de kosten en maatschappelijke effecten
aangepast. De kosten en baten in het projectalternatief zijn gelijk aan de
basisanalyse. De verschillenanalyse tussen project- en nulplusalternatief
verandert in deze analyse wel. Het totale maatschappelijke saldo is 823
miljoen euro en de verhouding tussen baten en kosten 1,17.

▪

Spreidingsvariant (nulalternatief). In aansluiting op de discussie rondom de
autonome ontwikkeling van het aantal woningen (zie kader op pagina 11) is
een gevoeligheidsanalyse opgesteld waarin voor het nulalternatief uitgegaan is
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van meer spreiding van woningbouw. Meer informatie over deze analyse is
opgenomen in paragraaf 5.3. De uitkomsten laten zien dat:
o

In het spreidingsnulalternatief de kosten voor gebiedsontwikkeling lager
zijn. Ook de maatschappelijke baten op het gebied van leefomgeving
(mobiliteitseffecten nieuwe bewoners, leefbaarheid) en economie
(agglomeratiekracht en consumentensurplus sociale huur) zijn lager.

o

De kosten en baten in het projectalternatief zijn gelijk.

o

De kosten per saldo (verschil tussen project en spreidingsnulalternatief)
hoger zijn en dat dit voor de baten ook geldt. Het maatschappelijk saldo is
min of meer gelijk aan de basisanalyses (2,1 miljard). Dat geldt ook voor de
verhouding tussen baten en kosten. Die is 1,32.

▪

Tot slot kunnen we uit een analyse van kosten en baten van de afzonderlijke
onderdelen uit de propositie Schaalsprong MOVV concluderen dat er synergie
ontstaat wanneer verstedelijking en ingrepen in het mobiliteitssysteem
gelijktijdig en in afstemming gerealiseerd worden. Uit een doorrekening van
enkel de mobiliteitsprojecten komt namelijk een negatief maatschappelijk
saldo naar voren (-184 miljoen euro, contante waarde) en daarmee ook een
lagere baten/kosten-verhouding (0,97). Dat komt door het wegvallen van
leefbaarheidsbaten in de stad, lagere agglomeratie-effecten en
woningmarkteffecten. Ook uit een doorrekening van enkel de
verstedelijkingsprojecten komt een negatief maatschappelijk saldo (-294
miljoen euro, contante waarde) naar voren (de baten/kosten-verhouding is
0,87). In die analyse valt met name de sterke toename van congestie op, naast
dat de mobiliteitseffecten voor bestaande bewoners en werknemers van de
regio wegvallen. Deze analyses onderstrepen het belang van het in samenhang
ontwikkelen van de projecten uit de propositie Schaalsprong MOVV.
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1. Inleiding
1.1 Context en aanleiding
De Zuidelijke Randstad staat voor de opgave om tot 2040 te voorzien in een
regionale woningbouwopgave van 240.000 woningen, te werken aan een betere
verkeersdoorstroming, het verbeteren van de agglomeratiekracht en het
verduurzamen van de mobiliteit. Om deze opgaven op een duurzame en leefbare
manier in de bestaande leefomgeving in te passen is het de ambitie om de
benodigde woningbouw en ruimte voor arbeidsplaatsen zoveel als mogelijk binnen
bestaand bebouwd gebied op te vangen en een schaalsprong te realiseren in het
mobiliteitssysteem binnen en tussen de steden. Op die manier wordt gestreefd naar
het zo optimaal mogelijk benutten en versterken van het groeivermogen en de
agglomeratiekracht in de regio.
In het samenwerkingsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe11) pakken
verschillende overheden gezamenlijk de bereikbaarheidsopgaven in samenhang
met de verstedelijkings- en klimaatopgaven aan. Binnen dit programma heeft de
Werkplaats Metropolitaan OV & Verstedelijking (MOVV) de Adaptieve
Ontwikkelstrategie (AOS) opgesteld. In de AOS zijn diverse regionale HOVverbindingen opgenomen en gekoppeld aan binnenstedelijke
gebiedsontwikkelingsprojecten. Het programmateam Preverkenning Schaalsprong
MOVV wil graag een nader uitgewerkte en onderbouwde AOS gebruiken voor een
investeringspropositie en die inbrengen in het BO MIRT najaar 2020.
MKBA MOVV
De opgave waar de regio voor staat is groot en het vergt een aanzienlijke
investeringen om die tegemoet te komen. Mede om die reden wensen de
verschillende betrokken partijen nader inzicht te krijgen in wat het realiseren van
deze opgave – in potentie – oplevert. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse
(MKBA) draagt bij aan dat inzicht en brengt in beeld wat de financiële kosten en
opbrengsten en de maatschappelijke kosten en baten van een project
(projectalternatief). Deze effecten worden afgezet tegen de meest waarschijnlijke
situatie waarin het project niet wordt uitgevoerd (het nulalternatief of
referentiescenario).
In voorliggend rapport is de MKBA voor de propositie MOVV uitgewerkt. De
uitgangspunten van de MKBA zijn in het ‘Werkplan MKBA MOVV’ (13 juli 2020)
11

Een samenwerking tussen de Ministeries van IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.
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vastgesteld in samenspraak met projectleiders van de Preverkenning Schaalsprong
MOVV. Bij de totstandkoming van het Werkplan is tevens gesproken met het CPB,
PBL en KiM over de aanpak en methodiek van de MKBA. In het Werkplan is de
probleemanalyse en zijn de nul- en projectalternatieven vastgesteld. Daarnaast is
inzicht gegeven in welke effecten in de MKBA worden uitgewerkt. Op onderdelen is
bij de uitwerking van de MKBA afgeweken van de vastgestelde uitgangspunten uit
het Werkplan. In hoofdstuk 3 gaan we hier nader op in als de scope, aanpak en
uitgangspunten voor de MKBA worden besproken.
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. Zichtbaar is ook een
afname van mobiliteit 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.

1.2 Scope MKBA
De MKBA richt zich op een integrale analyse van verstedelijking en ingrepen in het
mobiliteitssystem.
Verstedelijking
Voor wat betreft de woningbouwopgave (verstedelijking) zijn de gemeenten die op
de kaart in figuur rood zijn gemarkeerd betrokken. Binnen deze gemeenten is een
opgave van in totaal 207.773 woningen tot 2040 geïdentificeerd. Dit aantal komt
voort uit de opgehaalde plancapaciteit per gemeente die verwerkt is in de
‘Verstedelijkingsalliantie monitor 2019’, de opgave voor de gemeente
Lansingerland is daar door ons aan toegevoegd. De monitor van de
Verstedelijkingsalliantie sluit zoveel als mogelijk aan bij de planmonitor van de
provincie Zuid-Holland. De monitor bevat de stand van zaken in 2019, uit
verschillende gesprekken met de provincie en betrokkenen vanuit de
Verstedelijkingsalliantie is bekend dat de actuele woningbouwbehoefte eerder
hoger is geworden dan lager, het beeld is dat er meer vraag is naar huurwoningen
en naar woningen voor alleenstaanden. Dit zijn trends die in de afgelopen jaren
reeds zichtbaar waren. In aanvulling is op basis van gegevens van de
Verstedelijkingsalliantie in beeld dat binnen de 13 zogeheten ‘toplocaties ongeveer
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70.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Dit aantal wordt in het
projectalternatief volledig gerealiseerd, in het nulalternatief slechts gedeeltelijk.

Figuur 1.1: Gemeenten binnen scope verstedelijking MKBA MOVV

In het projectalternatief van de MKBA gaan we er vanuit dat de 207.773 woningen
gerealiseerd worden binnen deze gemeenten in hoge dichtheden en op sterk
stedelijke locaties.
In het nulalternatief volgen we voor de verstedelijkingsopgave scenario’s die de
autonome groei van het aantal huishoudens voorspellen. We volgen daarin de
Welvaart en Leefomgevingsscenario’s van het CPB/PBL (2015). Uit die scenario’s
komt een autonome groei van 147.581 woningen tot 2040 naar voren.
In aanvulling is op basis van gegevens van de Verstedelijkingsalliantie in beeld dat
binnen de 13 zogeheten ‘toplocaties ongeveer 70.000 arbeidsplaatsen worden
gerealiseerd. Dit aantal wordt in het projectalternatief volledig gerealiseerd, in het
nulalternatief slechts gedeeltelijk.
In paragraaf 3.2 gaan we nader in op de uitgangspunten van het nulalternatief wat
betreft verstedelijking.
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Mobiliteit
De volgende ingrepen in het mobiliteitssysteem zijn in de analyses meegenomen:
▪

Oude lijn. Doorontwikkeling tot (zeer) hoogfrequente citysprinter op het spoor
tussen Den Haag-Rotterdam-Dordrecht en ontwikkeling van OV-knooppunten12
op de Oude Lijn Leiden-Dordrecht in relatie tot de verstedelijking in hoge
dichtheden.

▪

Zoetermeer. Structurele ingreep in de versterking van verbindingen met en
tussen verschillende steden (op de relaties Zoetermeer – Leiden en
Zoetermeer - Rotterdam) en aansluitingen van hoogwaardig OV op de
hoofdverbindingen van trein, lightrail en metro.

▪

Den Haag. Nieuwe en versterkte OV-corridors Den Haag:
o

Koningscorridor van Den Haag CS naar CID/Binckhorst en verder naar
Voorburg, Langsingerland-Zoetermeer en Delft en van Den Haag CS naar
Scheveningen / Internationale Zone

o

De Leyenburgcorridor (capaciteitsvergroting en enkele
versnellingsmaatregelen).

o

Ontsluitingen van de Oude Lijn (o.a. Central Innovation District / Binckhorst
en Den Haag Zuidwest)

▪

HOV Rotterdam. Nieuwe Oeververbinding binnen Rotterdam en vergroting van
de metrocapaciteit:
o

Oeververbinding oostkant Rotterdam (MIRT-onderzoek) met een vrij
liggende busbaan HOV Maastunnel, tram Kralingse Zoom – Zuidplein en
het nieuwe station Stadionpark

o

Doorontwikkeling metrocapaciteit tot zeer hoogfrequente, en op lange
termijn zelfrijdende metro Rotterdam.

De investeringsprojecten Schaalsprong MOVV zijn in figuur 1.2 ook op kaart
weergegeven.

12

Het gaat om de stations Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centraal,
Dordrecht en enkele nieuwe CitySprinter stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel,
Rotterdam Van Nelle, Rotterdam Entrepot, Dordrecht Maasterras, Dordrecht Leerpark en
Dordrecht Amstelwijck.
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Figuur 1.2: Investeringsprojecten Schaalsprong MOVV

Relatie Quickscan maatschappelijke businesscase MOVV 2019
In 2019 is door Decisio een Quickscan maatschappelijke businesscase opgesteld van de
AOS. De scope van deze analyse is min of meer gelijk aan de voorliggende MKBA MOVV. In
de aanpak, uitgangspunten en verkregen input is in het afgelopen jaar echter het een en
ander gewijzigd. Het gaat om de volgende aspecten:
▪

Er is een stap gemaakt van ‘maatschappelijke businesscase’ naar een meer
volwaardige MKBA waarin nadrukkelijker naar de werkwijzers en leidraden voor het
opstellen van een MKBA van Verstedelijking en transportinfrastructuur is gekeken. Op
basis daarvan zijn aanpassingen in de referentiesituatie (het nulalternatief) gedaan (zie
paragraaf 3.2), zijn verschillende projectalternatieven geanalyseerd (zie paragraaf 3.3)
en is een nadrukkelijker beschouwing opgenomen van de afzonderlijke kosten en baten
van gebiedsontwikkeling en mobiliteit (analyse is opgenomen in paragraaf 5.4).
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▪

De financiële informatie van de verschillende projecten is een stap verder gebracht. Het
gaat om kostenramingen voor de mobiliteitsingrepen en ramingen van kosten en
opbrengsten voor gebiedsontwikkeling (zie paragraaf 4.1).

▪

Een verkeerskundige output is verkregen om de mobiliteitseffecten van de ingrepen in
het OV-systeem in de MKBA uit te werken (zie paragraaf 4.2).

1.3 Leeswijzer
Het rapport is als volgt opgebouwd:
▪

In hoofdstuk 2 gaan we op de probleemanalyse. We bespreken de context en
urgenties waarbinnen dit project zich afspeelt, gaan in op de opgaven en
ambities en doelstellingen van de regio.

▪

In hoofdstuk 3 gaan we in op de scope, uitgangspunten en aanpak van de
MKBA. Hierin worden met name de methodische uitgangspunten toegelicht en
wordt ingegaan op de samenstelling van het nul- en projectalternatief.

▪

In hoofdstuk 4 volgt de uitwerking van de effecten. Achtereenvolgens gaat het
om financiële, mobiliteits-, omgevings- en economische effecten. In dit
hoofdstuk is in paragraaf 4.5 ook de eindtabel opgenomen en zijn de
uitkomsten van de MKBA toegelicht.

▪

In hoofdstuk 5 zijn de volgende gevoeligheidsanalyses uitgewerkt:
o

Uitwerking van de MKBA volgens het WLO-scenario Laag

o

Gevoeligheidsanalyse met het nulalternatief: een zogeheten
nulplusalternatief is uitgewerkt. in dat nulalternatief zijn de MIRTverkenning Oeververbindingen en verkenning CID/Binckhorst verondersteld
gerealiseerd te zijn.

o

Gevoeligheidsanalyse spreiding (nulalternatief).

o

Een tweetal analyses van maatschappelijke kosten en baten van de
afzonderlijke investeringen in mobiliteitsingrepen en in het
verstedelijkingsprogramma.

o

Gevoeligheidsanalyses waarin met de uitgangspunten voor kosten (hoger
en lager) en discontovoet is gevarieerd.

▪

In hoofdstuk 6 zijn tot slot de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

▪

Verder is in bijlage 1 aandacht voor enkele regionale MKBA-analyses en wordt
in de bijlagen 2 tot en met 5 ingegaan op gebruikte literatuur, gehanteerde
kengetallen en aannames om in de MKBA effecten te waarderen en
monetariseren.
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2. Probleemanalyse
2.1 Context en urgentie
De provincie Zuid-Holland is met 3,5 miljoen inwoners de meest dichtbevolkte regio
van Nederland. De regio herbergt daarbij voor Nederland essentiële infrastructuur,
zoals de haven, een enorme kennisdichtheid, een grote verscheidenheid aan sterke
sectoren met grote bedrijven en MKB-ondernemers van wereldformaat. Bijna een
kwart van het nationale inkomen wordt in de Zuidelijke Randstad verdiend.
Bedrijven en kennisinstellingen uit Zuid-Holland hebben bovendien sleutelposities
in nationale, Europese en mondiale waardeketens.
Toch is nog sprake van een onderbenutting van het economisch potentieel in de
regio. De OECD heeft in de ‘Metropolitan Review Rotterdam The Hague’13
inzichtelijk gemaakt dat de Zuidelijke Randstad een economisch potentieel van 1015 procent laat liggen. Dit potentieel kan benut worden door het verbeteren van de
agglomeratiekracht, onderlinge samenwerking en het stimuleren van innovatie. De
sleutel om dit potentieel verder te benutten is erin gelegen de Zuidelijke Randstad
meer te laten functioneren als een metropool. Het verbeteren van de
bereikbaarheid in het gebied is daarbij essentieel.
Mede om bovenstaande redenen is in 2017 het ‘Programmaplan duurzame
bereikbaarheid Rotterdam - Den Haag’ opgesteld. In het programmaplan wordt de
urgentie van het gebiedsprogramma aan de hand van vier ontwikkelingen
gepositioneerd:
1. Er zijn economische kansen om de achterblijvende economische groei, de
werkloosheid en het tekort aan agglomeratiekracht op te pakken, maar deze
vereisen een meer integrale ambitie en vernieuwing van het netwerk;
2. De groei van de regio als gevolg van blijvende verstedelijkingsdruk leidt tot een
groeiende mobiliteitsbehoefte die ook op andere manieren moet worden
ingevuld;
3. Een noodzakelijke transitie naar slimmere en groenere modaliteiten om een
prettige leefomgeving te waarborgen;
4. De veranderende samenwerkingsopgave tussen de verschillende
overheidsorganisaties en met private/maatschappelijke stakeholders om de
nieuwe opgaven in de regio aan te pakken.

OECD (2016): OECD Territorial Reviews: The Metropolitan Region of Rotterdam-The Hague,
Netherlands.
13
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Gemeenten, provincie, MRDH en Rijk willen in gezamenlijkheid met deze urgentie
aan de slag. Daarvoor zijn in het gebiedsprogramma ‘Duurzame Bereikbaarheid’ de
volgende uitgangspunten meegegeven:
▪

De keuze om bereikbaarheid niet als doel te zien, maar als middel om betere
en duurzame prestaties te gaan leveren in termen van economie, leefomgeving
en kansen voor mensen in deze stedelijke regio;

▪

Een bredere en betere aanpak van bereikbaarheid met een sterkere relatie met
verstedelijking. Perspectieven van gebruikers, de omgeving (niet-gebruikers) en
investeerders en exploitanten dienen te worden geïntegreerd in één
gezamenlijk afwegingskader voor acties, maatregelen en projecten;

▪

Een betere, meer programmatische samenwerking tussen rijk en regio op basis
van nieuwe samenwerkingsprincipes als opgavegericht en adaptief werken en
wederkerigheid

2.2 Opgaven
Vanuit de geschetste context en urgentie om gezamenlijk in de regio aan de slag te
gaan volgen de volgende concrete opgaven:
▪

In de Zuidelijke Randstad moeten tot 2040 circa 240.00014 nieuwe woningen
worden gerealiseerd. Vanuit oogpunt van agglomeratiekracht, leefbaarheid en
bereikbaarheid sturen de regionale overheden erop om in aansluiting op de
marktvraag het grootste deel van deze bouwopgave (70%) in combinatie met
nieuwe bedrijfsvestigingen en campusontwikkeling voor ten minste 85.000
nieuwe arbeidsplaatsen, binnenstedelijk in zeer hoge dichtheid en binnen
bereik van hoogwaardig OV te realiseren. Daarnaast is het voornemen de
resterende 30% woningbouw te realiseren in het overige verstedelijkte gebied.

▪

In de Zuidelijke Randstad is, volgens een studie van de OECD, sprake van een
onderbenutting van het economisch potentieel. De regio laat een potentieel van
10-15 procent liggen. Dit potentieel kan benut worden door de connectiviteit
tussen de bestaande woon- en werkomgevingen verder te versterken en de
regio nog meer als een metropool te laten fungeren. Door de verbinding tussen
bestaande economische toplocaties te verbeteren wordt de agglomeratiekracht
versterkt en onderlinge samenwerking en innovatie gestimuleerd.

▪

Het mobiliteitsgebruik en zeker het OV is in de afgelopen jaren hard gegroeid
(met gemiddeld 3% per jaar in de MRDH). De verwachting is dat de groei zich
voortzet. Dat begint op sommige plekken te knellen, zeker in de spits zitten
metro’s, trams en bussen soms overvol. Er is dus een opgave om de capaciteit
van het openbaar vervoer te vergroten. Dat volgt ook uit de Nationale Markt en
Capaciteitsanalyse (NMCA) uit 2017. Daarin zijn verwachte knelpunten in de

Bron: Adaptieve Ontwikkelstrategie MOVV Zuidelijke Randstad (2019), opgave is
gebaseerd op ambities van de Verstedelijkingsalliantie.
14
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regio’s Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Leiden in het openbaar vervoer
geduid, evenals verbindingen tussen deze steden. De NMCA knelpunten voor
de regio Zuidwest Nederland zijn grafisch weergegeven in figuur 2.1.

Figuur 2.1: NMCA Knelpunten Zuidwest Nederland

Bron: Ministerie van IenM, 2017, NMCA

2.3 Ambities en doelen van het programma
Bijdragen op het gebied van economie, leefomgeving en kansen voor mensen
De ambities en doelstellingen van het project zijn in het ‘Gebiedsprogramma
Duurzame Bereikbaarheid’ geformuleerd. Ambitie is om de prestaties op het gebied
van economie, leefomgeving en kansen voor mensen te versterken door de
bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De bijdrage van het gebiedsprogramma
aan een sterke economie is met name gericht op het verbeteren van de
bereikbaarheid van economische toplocaties en woon-en werklocaties. De bijdrage
aan een aantrekkelijk en gezond leefmilieu kan worden bereikt door het inzetten
van schonere en stillere vervoerswijzen, verandering van mobiliteitsgedrag, het
autoluwer maken van steden en door het inzetten op nieuwe innovaties zoals
‘Mobility as a Service’ en verdergaande digitalisering.
De beoogde effecten van deze inspanningen zijn een bijdrage aan een vermindering
van CO2 (en andere) emissies gerelateerd aan transport in de regio. Met de
nadrukkelijke aandacht voor stedelijke verdichting beoogt het programma de
verplaatsingsafstanden te laten afnemen en de nabijheid toe te laten nemen,
waardoor ook de rol van actieve vervoerswijzen kan groeien. Deze maatregelen
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dragen ook bij aan een schonere lucht en minder geluidsoverlast. Het laatste
aspect van de leidende ambitie uit het gebiedsprogramma is het bijdragen aan
‘kansen voor mensen’. Hier wordt ingezet op het vergroten van de kansen op de
woning- en arbeidsmarkt voor alle inwoners van de regio en op het verbeteren van
de bereikbaarheid van banen en voorzieningen voor specifieke doelgroepen.

De leidende ambitie van het gebiedsprogramma ‘Duurzame Bereikbaarheid’ is in
onderstaand figuur samengevat:

Uit bovenstaande ambities volgt het doel van het programma: ‘het vergroten van de
bijdrage van een goede bereikbaarheid van de belangrijkste woon-, werk- en
verblijfsgebieden in de regio Rotterdam-Den Haag aan een sterke economie, aan
een aantrekkelijk en gezond leefmilieu en aan kansen voor mensen (= duurzame
bereikbaarheid)’.
Het gebiedsprogramma sluit af met de notie dat het bij het bereiken van dit doel
belangrijk is een integrale benadering van verstedelijking en bereikbaarheid,
slimme investeringen en gedeeld eigenaarschap in de samenwerking en uitvoering
van het programma voor ogen te hebben. Dat is de reden dat verschillende
regionale overheden reeds een aantal jaar samenwerken met het Rijk om de
opgaven op het gebied van openbaar vervoer en verstedelijking samen te tegemoet
te treden. Momenteel gebeurt dat binnen de Preverkenning Schaalsprong
Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV).
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3. Scope, uitgangspunten en aanpak
MKBA
In dit hoofdstuk gaan we in op de scope van het maatregelenpakket mobiliteit en
verstedelijking van MOVV, waar we ook in de MKBA mee rekenen (paragraaf 3.1).
Deze informatie is gebruikt in het opstellen van uitgangspunten voor het nul- en de
projectalternatieven in de MKBA (3.2 en 3.3). In paragraaf 3.4 gaan we kort in op
de effecten die in de MKBA zijn uitgewerkt en welke bronnen daarvoor zijn gebruikt.
Tot slot volgen in paragraaf 3.5 enkele meer algemene en technische
uitgangspunten van de MKBA (3.4).

3.1 Scope maatregelenpakket mobiliteit en
verstedelijking
In navolging op de geschetste ambities en doelstellingen van de regio om de
opgaven die spelen aan te pakken (zie paragrafen 2.2 en 2.3) is binnen MOVV een
pakket van maatregelen in het mobiliteitssysteem en verstedelijking uitgewerkt. Dat
wordt gedaan vanuit de Preverkenning Schaalsprong MOVV. Binnen de scope van
dit programma valt een deel van de totale woningbouwopgave in de Zuidelijke
Randstad en wordt gewerkt aan een mobiliteitsprogramma dat gericht is op een
systeemsprong in het openbaar vervoer. De oplossingsrichting is een integraal
samenhangend geheel van maatregelen voor de Zuidelijke Randstad, met een
focus op de stedelijke gebieden rondom en tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam,
Dordrecht en Zoetermeer.
In deze paragraaf bespreken we eerst per project/regio de ingrepen in het
mobiliteitssysteem (3.1.1) en daarna de verstedelijking die binnen de scope van de
MKBA wordt meegenomen (3.1.2).
3.1.1

Maatregelenpakket mobiliteitssysteem

Oude Lijn
De Oude Lijn is de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. Op de verbinding tussen
Den Haag en Rotterdam wordt met het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) op
korte termijn een maatregelenpakket en frequentieverhoging van 6 naar 8
Intercity’s (IC’s) en van 4 naar 6 Sprinters gerealiseerd.
De verstedelijking langs de Oude Lijn (zie paragraaf 3.1.2) maakt het nodig om de
Oude Lijn verder door te ontwikkelen en een schaalsprong in het systeem te
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bewerkstelligen. De schaalsprong Oude Lijn bevat het volgende pakket van
inframaatregelen:
▪

Aanpassing van spoorinfrastructuur naar Den Haag Centraal

▪

Extra sporen tussen Delft Zuid en Schiedam

▪

Aanpassing van infrastructuur bij Rotterdam.

▪

Ontvlechting van Intercity en Sprintersporen op het traject tussen Den Haag en
Dordrecht. Dat maakt het mogelijk om een toekomstvast en meer robuuste
oplossing te realiseren waarbij CitySprinters in een hoogfrequente
dienstregeling (8 of meer sprinters en 8 IC’sp/u) kunnen rijden.

▪

Op verschillende knooppunten worden (adaptief) nieuwe stations toegevoegd
en een aantal bestaande stations krijgt een upgrade. Input over precieze aantal
stations en welke stations volgt nog.

De schaalsprong Oude Lijn vraagt om een haalbare business case voor de
exploitatie van het openbaar vervoer. Flankerend beleid vanuit de regio en
gemeenten ten aanzien van parkeernormering, ketenmobiliteit en kwaliteit op
haltes en knooppunten kan daaraan bijdragen en is onderdeel van het pakket van
maatregelen.
Knooppunten
Binnen dit pakket van flankerend beleid is vanuit MOVV een deelonderzoek opgezet
naar de ontwikkeling van knooppunten. In de scope van de MKBA zijn de volgende
uitwerkingen meegenomen:
▪

Fase 1 ‘Verbeteren entrees en microbereikbaarheid, wegnemen spoor barrières
en kwaliteitsimpuls openbare ruimte i.r.t. gebiedsontwikkeling’ bij de stations
Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centraal en Dordrecht.

▪

En fase 3 wat het realiseren van enkele nieuwe City/Sprinterstations inhoudt.
Het gaat om Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel, Rotterdam Van Nelle, Rotterdam
Entrepot, Dordrecht Maasterras, Dordrecht Leerpark en Dordrecht Amstelwijck.

Ook de ontwikkeling van station Rotterdam Stadionpark zit in de scope, maar deze
maakt onderdeel uit van de MIRT verkenning Oeververbindingen.
Fase 2 van het onderzoek bestaat uit een studie van de MRDH naar overige
relevante knooppunten in de regio die, in aansluiting op fase 1, ook verder
verbeterd kunnen worden. Daarin ligt de focus op kleine en middelgrote
mobiliteitsingrepen, zoals fietsparkeren, beleving, lokale ontsluiting en mobility
hubs. Het doel is om de ‘first en last mile’ rondom HOV-knooppunten te versterken,
mede ingegeven door de diverse grootschalige gebiedsontwikkelingen die rondom
deze knooppunten speelt in de komende jaren. Momenteel worden 40
knooppunten in het MRDH-gebied verder onderzocht.
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HOV Regio Den Haag
Het OV in het centrum van Den Haag loopt steeds meer vast, zo blijkt uit de NCMAanalyse. Daarin zijn de capaciteit van de tramtunnel en het Rijswijkseplein de
grootste knelpunten. Tegelijkertijd heeft de regio Den Haag te maken met een
verstedelijkingsopgave van bijna 60.000 nieuwe woningen tot 2040. Het deel van
deze opgave wordt beoogd gerealiseerd in CID/Binckhorst/Laakhaven en Zuidwest.
Ontwikkeling van Knoop Moerwijk vormt een belangrijke schakel in de ontwikkeling
en koppeling tussen Zuidwest en de regio, deze schakel vormt de regionale
toegangspoort tot de Oude Lijn vanuit Zuidwest. Tot slot is een betere ontsluiting
van Scheveningen/internationale zone van belang voor de economische
ontwikkeling. Voor de OV-ontsluiting van deze gebieden én voor voldoende
capaciteit in het OV is het versterken van de RandstadRail als zware backbone
nodig. Het gaat om twee corridors:
▪

De Koningscorridor tussen Scheveningen en de internationale zone, naar Den
Haag CS, de Binckhorst en Voorburg-Zoetermeer-Lansingerland. Op de
Koningscorridor wordt voor 2030 de verbinding tussen Den Haag CS en
Voorburg een doorkoppeling naar Delft gerealiseerd. Deze verbinding is nodig
om het gebied Binckhorst (10.000 tot 15.000 woningen) te ontsluiten en te
verbinden met de regio. Op het deel richting Scheveningen worden in die
periode versnellingsmaatregelen uitgevoerd. Na 2030 wordt onderzocht of de
doorkoppeling naar Zoetermeer-Lansingerland wordt gerealiseerd. Deze kan
mogelijk de taak van de sprinters tussen Den Haag CS en Zoetermeer
overnemen en het capaciteitsprobleem op het samenloopdeel ontlasten en
ruimte creëren op het hoofdspoor Den Haag-Utrecht voor meer en snellere
intercity’s. De optimale oplossing vraagt nader onderzoek.

▪

De Leyenburgcorridor verbindt vanuit Zoetermeer het Beatrixkwartier via Den
Haag CS naar Zuidwest. Op de bestaande RandstadRail wordt op het
‘samenloopdeel’ van de E-lijn en de lijnen 3 en 4 (het deel van de E-lijn waar
ook de lijnen 3 en 4 gebruik van maken: het traject tussen station Laan van
NOI en halte Leidschenveen) in de periode voor 2025 een capaciteitsvergroting
gerealiseerd. Deze wordt tot in elk geval 2035 ingezet voor frequentieverhoging
van lijn 3 en 4. Rond circa 2035 is een integrale aanpak van de capaciteit van
het samenloopdeel nodig in relatie tot de connectiviteit in het gebied Den Haag
–Zoetermeer –Rotterdam. De optimale oplossing vraagt nader onderzoek.
Monitoring van de reizigersgroei en van het verstedelijkingstempo in Den Haag,
Zoetermeer, Rotterdam en tussenliggende gemeenten is daarbij van belang.

De Oude Lijn is tot slot ook een belangrijke drager van de ontwikkelingen in de stad,
waarbij het onder meer gaat om de ontwikkeling van het CID.
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HOV Regio Rotterdam
In de regio Rotterdam is sprake van een plancapaciteit van ongeveer 60.000
woningen tot 204015. De grootste ontwikkellocaties in Rotterdam zijn de
binnenstad, Merwe4Havens, het gebied tussen Alexander en Zuidplein, waaronder
de Kralingsezoom/Stadionpark, en in de gemeente Schiedam. Tegelijkertijd lopen
delen van het metronetwerk al op korte termijn (2022-2025, bijvoorbeeld op de
D/E lijn Rijnhaven-Wilhelminaplein) tegen hun capaciteitsgrenzen aan. In de regio
Rotterdam zijn de volgende maatregelen beoogd:
▪

Frequentieverhoging op het kernnetwerk van de Rotterdamse metro van 18
naar 24 metro’s per uur op de D/E-lijn. De huidige infrastructuur kan deze
capaciteitsuitbreiding aan, er is wel nieuw materieel voor nodig. Hiermee is de
capaciteit voldoende tot ca. 2030-2035 bij 3% tot 5% reizigersgroei per jaar.

▪

Een volgende ontwikkelstap betreft het automatisch rijden van de metro’s,
waarmee de capaciteit verder kan worden uitgebreid en frequenties tot 36 per
uur mogelijk zijn.

▪

Naast de inzet op prioritaire gebieden (o.a. binnenstad en Merwe4Havens) en
verstedelijking rond bestaande metrolijnen, komt omstreeks 2030 de nieuwe
oostelijke oeververbinding in beeld. De keuze voor (de locatie van) een nieuwe
oeververbinding moet nog gemaakt worden in de MIRT-verkenning naar een
nieuwe oeververbinding in Rotterdam. Voor de MKBA wordt uitgegaan van een
nieuwe oeververbinding die – gecombineerd met een nieuwe HOV-lijn –
Kralingse Zoom met een nieuw station Stadionpark en de wijk Rotterdam Zuid
(Zuidplein) verbindt. Hiermee wordt het drukke centrale deel van het
metronetwerk ontlast, en de ontwikkelpotentie van het oostelijk deel van de
stad (van Alexander tot Zuidplein) vergroot.

▪

Vanaf 2030 is een HOV-verbinding voorzien door de Maastunnel die Rotterdam
Centraal via het Erasmus MC met Rotterdam Zuid verbindt.

HOV-verbindingen Zoetermeer
De RandstadRail bestaat uit de E-lijn tussen Den Haag en Rotterdam en de lijnen 3
en 4 tussen Den Haag en Zoetermeer. De E-lijn verbindt de kernen van
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp met Den Haag en Rotterdam en grote
verstedelijkingslocaties in Den Haag en Rotterdam. Lijn 3 en 4 bedienen de grote
verstedelijkingslocaties in Den Haag en Zoetermeer. Verschillende ingrepen op de
RandstadRail / in het metrosysteem van Rotterdam worden gedaan om de
verbindingen van en naar Zoetermeer met Leiden en Rotterdam te versterken:
▪

De bestaande R-net verbinding tussen Zoetermeer en Leiden (LeiZo) wordt
versterkt, met mogelijke doorkoppeling naar o.a. Katwijk.

15

Bron: Verstedelijkingsalliantie monitor 2019
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▪

De verbindingskwaliteit tussen Zoetermeer en Rotterdam (ZoRo) wordt
verbeterd.

3.1.2

Verstedelijking

De voorgaand beschreven ingrepen in het mobiliteitssysteem kennen een sterke
relatie met de verstedelijkingsopgave per regio. Deze opgave is steeds in beweging.
In de ‘Quickscan maatschappelijke businesscase MOVV’ (2019) is uitgegaan van de
woningaantallen uit de Adaptieve Ontwikkelstrategie 2019 en de scope wat betreft
regionale uitwerking die daarin is opgenomen. In de voorliggende MKBA sluiten we
nauwer aan bij de ‘Verstedelijkingsalliantie monitor 2019’ waarin per gemeente de
plancapaciteit voor de komende 10 jaar is geïdentificeerd en is gevraagd naar lange
termijn gegevens over woningbouw. Deze plannen zijn in de MKBA aangenomen als
zijnde de regionale woningbouwopgave tot 2040. Actuele studies, zoals het ‘Primos
2019 – prognose van bevolking, huishoudens en woningbehoefte 2018-2050’
laten overigens zien dat zelfs met het realiseren van deze opgave nog sprake is van
een woningbouwtekort in Zuid-Holland. Dat duidt erop dat de onderzochte
woningbouwopgave in de afgelopen periode verder is toegenomen.
In Tabel 3.1 is het aantal woningen dat bovenop de huidige woningvoorraad (anno
2018) gerealiseerd kan worden vanuit de plancapaciteit, het doel en de ambities
van de gemeenten die betrokken zijn bij de Verstedelijkingsalliantie. Aanvullend
daarop is de gemeente Lansingerland in de scope opgenomen, aangezien enkele
mobiliteitsingrepen in de regio ook samenhang kennen met de woningbouwopgave
aldaar. In totaal gaat het in de gemeenten binnen de scope van deze analyse om
ongeveer 208.000 woningen.

Tabel 3.1: Aantal extra woningen per gemeente)
Gemeente
Den Haag
Rotterdam
Leiden
Rijswijk
Delft
Schiedam
Dordrecht
Lansingerland
Zoetermeer
Totaal

2040
49.200
61.200
17.700
9.100
14.500
7.900
12.800
8.523
26.850
207.773

Bron: Verstedelijkingsmonitor verstedelijkingsalliantie 2019
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Daarnaast wordt in de scope rekening gehouden met het realiseren van 70.382
arbeidsplaatsen tot 2040 in de gemeenten binnen de scope van de MKBA. Daarbij
geldt wel de kanttekening dat het aantal arbeidsplaatsen waarschijnlijk een
onderschatting is van de totale benodigde en verwachte groei van het aantal
arbeidsplaatsen in deze regio tot 2040. Meer onderzoek is nodig om dit aantal
beter in te kunnen schatten.

3.2 Uitgangspunten nulalternatief
Bij het opstellen van het Werkplan is aandacht besteed aan het uitwerken van een
nulalternatief dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van de leidraden en
werkwijzers voor MKBA’s van integrale gebiedsontwikkeling en
transportinfrastructuur. In deze paragraaf gaan we hier kort in op deze theorie (voor
een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar het Werkplan), zie paragraaf 3.2.1
en geven in paragraaf 3.2.2 inzicht in de vertaling van deze theorie naar het
samenstellen van het nulalternatief voor de MKBA MOVV.
3.2.1

Wat is een nulalternatief?

Het nulalternatief is ‘de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling die zal
plaatsvinden op het voor de MKBA relevante terrein in het geval de te beoordelen
maatregel niet wordt uitgevoerd zonder project’ (Algemene Leidraad MKBA,
CPB/PBL). Dat wil echter niet zeggen dat er niets gebeurt: economische en
demografische trends zetten door en ook vastgesteld beleid wordt uitgevoerd. Er
bestaan verschillende richtlijnen, leidraden en kaders voor het opstellen van
maatschappelijke kosten-batenanalyses. Voor voorliggende MKBA zijn de volgende
documenten gebruikt (met daarbij ook de onderliggend in deze studies genoemde
bronnen) en is in aanvulling daarop met betrokken planbureaus (het CPB, PBL en
KiM) hierover doorgesproken:
▪

De Algemene Leidraad voor Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (CPB/PBL,
2013)

▪

Het Kader MKBA bij MIRT-Verkenningen (Rijkswaterstaat, 2018).

▪

Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en transportinfrastructuur
(CPB, 2019).

▪

Het nulalternatief voor KBA’s van grote gebiedsgerichte projecten: Een
verkenning op basis van de casus Schaalsprong Almere (CPB/PBL 2012).

Uit de werkwijzers en leidraden volgt een verdere beschouwing op hoe een
‘beleidsarm nulalternatief’ uitgewerkt kan worden. Zo stelt het Kader MKBA bij
MIRT-Verkenningen dat het vooral bij grote gebiedsgerichte projecten nodig is het
nulalternatief ruimtelijk expliciet te maken, onder meer vanwege de gevolgen die dit
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kan hebben in een wijdere omgeving van het project. Daarbij wordt verwezen naar
de door CPB en PBL ontwikkelde methode waarin de ontwikkeling met het project
vergeleken wordt met de ontwikkeling in een WLO-scenario.
In aanvulling daarop heeft het CPB een toelichting op MKBA’s van integrale
gebiedsontwikkelingen gegeven. In deze notitie gaat het onder meer over het
nulalternatief: ‘Het nulalternatief dient beleidsarm te worden ingevuld en te laten
zien wat er gebeurt als er geen aanvullend beleid wordt gevoerd. Dat beeld hoeft
niet per definitie te voldoen aan beleidsdoelstellingen en normen. Op die manier
kunnen knelpunten in beeld worden gebracht’. Verder is hierover opgenomen dat
dit nulalternatief geen maatregelen mag bevatten die mogelijk niet nodig zijn, of die
ook met een andere timing of met andere maatregelen zouden kunnen worden
ingevuld.
Voor (woning)bouwprojecten van een beperkte omvang is een nulalternatief waarin
in het geheel niet wordt gebouwd een transparante uitgangspunt, maar wanneer
ruimtelijke consequenties het lokale niveau overstijgen is een uitgebreidere analyse
nodig. De MKBA zal: “[…] specifiek moeten aangeven waar de vervoerstromen
ontstaan met het project en vooral ook waar de vervoersstromen ontstaan zonder
het project. Waar wonen, werken en recreëren mensen met en zonder project? Wat
betekent dit voor de vervoersstromen?” Voor deze analyse kunnen de Welvaart en
Leefomgeving scenario’s worden gebruikt.
Tot slot is de ‘verkenning’ van het CPB/PBL (2012) naar een nulalternatief voor
‘KBA’s van grote gebiedsgerichte projecten’ relevant. Zij werken een methode uit
waarin de ontwikkeling in het project wordt afgezet tegen de ontwikkeling in de
WLO-scenario’s. Voornaam uitgangspunt daarin is dat de ontwikkelingen op
nationaal niveau niet veranderen door het project. Het project heeft hooguit een
verschuiving van woningen, inwoners of arbeidsplaatsen tussen verschillende
regio’s in Nederland tot gevolg. In deze analyse is de eerste stap een vergelijking
van de ruimtelijke ontwikkeling in de projectsituatie met de ruimtelijke ontwikkeling
in de WLO-scenario’s. Een tweede stap is een analyse van de gevolgen die dit heeft
voor de verschillende te onderscheiden regio’s.
3.2.2

Uitwerking nulalternatief MOVV

Ruimtelijk programma
In navolging van de aandachtspunten uit de werkwijzers en leidraden voor het
opstellen van een MKBA werken we het nulalternatief beleidsarm uit en volgen
daarin de WLO-scenario’s. In de basisanalyse werken we met het ‘WLO-scenario
regionale ontwikkeling en verstedelijking Hoog’. Uit gegevens over de ruimtelijke
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ontwikkeling in de desbetreffende gemeenten binnen de scope van de analyse
komt naar voren dat in deze gemeenten sprake is van een autonome ontwikkeling
van 147.581 woningen extra in de periode 2018-2040 (met een concentratie in
Den Haag en Rotterdam). Daarbij is sprake van de ontwikkeling van ongeveer
35.000 extra arbeidsplaatsen in de periode 2018-2040.
De scope van onze analyses is gericht op de ontwikkeling van in totaal 207.773
woningen en 70.382 arbeidsplaatsen. Het uitgangspunt in de MKBA is dat dit de
meest recente woningbouw- en economische behoefte is op deze locaties (binnen
bestaand bebouwd gebied, nabij HOV-knooppunten). In het nulalternatief moeten
dus nog 60.192 woningen en 34.932 ontwikkeld worden op locaties buiten de
gemeenten die wij in de scope hebben. We veronderstellen hierin een hypothetisch,
maar wel beleidsarm spreidingsscenario: de woningen en arbeidsplaatsen zullen
verspreid over de regio en mogelijk over Nederland op locaties buiten het bestaand
bebouwde gebied worden gerealiseerd (waar de kosten voor ontwikkeling lager zijn
en de projecten beleidsarmer, ze vergen minder grootschalige ingrepen).
Een lastig punt bij uitwerking van het nulalternatief conform de WLO-scenario’s is dat de
WLO-scenario’s beleidsarm worden verondersteld (in ieder geval wel wat betreft ingrepen in
het mobiliteitssysteem), maar dus wel uitgaan van een aanzienlijke ruimtelijke ontwikkeling.
Zo worden in Zuid-Holland in het WLO-Hoog scenario dus 147.581 huishoudens extra
voorzien in 2040 (afgezet tegen 2018), waarvan een groot deel binnen de grootstedelijke
gebieden van Den Haag en Rotterdam. De MOVV verstedelijkingsprojecten zijn dus voor een
deel een invulling van de opgave in het WLO-scenario, terwijl daaraan geen ingrepen in het
mobiliteitssysteem zijn gekoppeld. In de uitwerking van effecten in het nulalternatief houden
we met die context rekening door, overigens conform WLO-scenario Hoog, rekening te
houden met een toenemende congestie op de weg als gevolg van de toename van inwoners
en werknemers van de regio (zie paragraaf 4.2).

In de MKBA is ook een analyse uitgewerkt waarin rekening wordt gehouden met
een lagere autonome ontwikkeling in het nul- en projectalternatief, conform het
WLO-scenario Laag. Deze analyse is opgenomen in paragraaf 6.1.
Mobiliteitssysteem
Tot 2030 en 2040 is dus sprake van een aanzienlijke toevoeging van het aantal
woningen en arbeidsplaatsen in de Zuidelijke Randstad. Om deze groei te
accommoderen zijn investeringen in het mobiliteitssysteem nodig. Op basis van het
hoge WLO-scenario zijn voor de regio Zuidwest Nederland zogeheten Nationale
Markt- en Capaciteitsknelpunten gedefinieerd. In figuur 3.1 zijn deze weergegeven.
Het gaat voor Zuid-Holland om onder meer de volgende knelpunten:
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▪

Op het spoor tussen Leiden en Den Haag, tussen Schiphol en Rotterdam en
van Rotterdam via Dordrecht naar het zuiden.

▪

In het binnenstedelijke OV ontstaan knelpunten in Leiden, Zoetermeer, Den
Haag en Rotterdam.

▪

Op de weg tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Tevens op enkele
specifieke trajecten voornamelijk rondom Rotterdam, maar ook tussen Utrecht
en Gouda (A12) en Amsterdam en Leiden (A4).

Figuur 3.1: NMCA Knelpunten Zuidwest Nederland

Bron: Ministerie van IenM, 2017, NMCA

We gaan er in het nulalternatief in de basis vanuit dat deze knelpunten optreden en
dat er nog geen investeringen gedaan worden om deze op te lossen. Het is met
andere woorden een beleidsarm alternatief waarin geen grootschalige
investeringen in mobiliteit en infrastructuur worden gedaan.
Plausibiliteit ontwikkeling beleidsarm nulalternatief
Vanuit het perspectief van de verstedelijking (woningbouw en economisch programma) is
het in principe niet wenselijk of zelfs inpasbaar (bijvoorbeeld vanuit MER-wetgeving) om
de opgaven rondom woningbouw en economisch programma te realiseren zonder
ingrepen in het mobiliteitssysteem. In WLO Hoog groeit de Randstad na 2030 gestaag
door met uiteindelijk meer dan een miljoen woningen. Er wordt intensief gebruik gemaakt
van bestaand bebouwd gebied (transformatie, verdichting). Ten aanzien van de mobiliteit
is verondersteld dat het MIRT-programma tot 2030 wordt uitgevoerd. Daarna zijn geen
infrastructurele uitbreidingen meer voorzien. In het hoge scenario neemt de congestie op
de weg dan ook flink toe. In 2030 ligt de congestie ca. 10% boven het niveau van 2010
(de veronderstelde investeringen remmen de groei af, maar compenseren deze niet
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volledig). Door het uitblijven van investeringen in de periode erna, terwijl economische en
demografische groei doorzetten, ligt in het hoge scenario in 2050 de congestie op de weg
bijna 90 procent boven het niveau van 2010. Het gebruik van het OV neemt ook relatief
sterk toe, maar of dit past binnen de capaciteit van het OV kunnen we niet achterhalen.
Daar komt bij dat effecten zijn berekend met het Landelijk modelsysteem (LMS). Dit
model houdt geen rekening met capaciteitsrestricties van het openbaar vervoer.
Verschillende betrokkenen bij de MRDH, vervoerders en gebiedsontwikkelingsprojecten
geven aan dat de aantallen die al WLO hoog worden verondersteld niet mogelijk zijn
zonder de capaciteit van het OV uit te breiden. Ook een analyse van Brink-groep wijst in
deze richting. Dat roept de vraag op of de hoge concentratie van woningen in WLO-hoog
wel zo beleidsarm is, cq. of er niet impliciet capaciteitsuitbreidingen in het OV zijn
verondersteld. Dat heeft uiteraard consequenties voor de effecten van
projectalternatieven ten opzichte van het nulalternatief.
Na overleg met de planbureaus over een beleidsarm nulalternatief is om deze reden
besloten om ook te kijken naar een autonome ontwikkeling van het nulalternatief waarin
al een aantal MIRT-planuitwerkingen zijn opgenomen als investeringen (zie paragraaf 6.2).
Daarnaast wordt een autonome situatie verondersteld waarin de woningbouw meer
verspreid over Zuid-Holland plaatsvind (zie paragraaf 6.3).

De mogelijke discussie uit bovenstaand kader rondom de plausibiliteit van een
beleidsarm nulalternatief, gebaseerd op de groeiscenario’s in woningbouw van
WLO-Hoog, heeft ons doen besluiten om een nulplusalternatief en een
spreidingsvariant als nulalternatief op te voeren. Deze variaties op het
nulalternatief worden gepresenteerd als gevoeligheidsanalyses in de paragrafen
6.2 en 6.3.

3.3 Projectalternatief
Het projectalternatief sluit nauw aan bij de beschrijving van de scope van de MKBA
zoals geschetst in paragraaf 3.1. in het kort gaat het om de volgende gegevens:
▪

Het ruimtelijk programma volgt de plancapaciteit 2030 en verdere inzichten
van gemeenten over ontwikkeling tot 2040 volgens de ‘Verstedelijkingsalliantie
monitor 2019’, aangevuld met de autonome ontwikkeling van het aantal
woningen in de gemeente Lansingerland. Het gaat in totaal om 207.773
woningen en 70.382 arbeidsplaatsen. Daarbij geldt de kanttekening dat het
aantal arbeidsplaatsen een onderschatting is van de totale benodigde en
verwachte groei van het aantal arbeidsplaatsen in deze regio. Meer onderzoek
is nodig om dit aantal beter in te kunnen schatten.
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▪

Ingrepen in het mobiliteitssysteem verspreidt over de volgende projecten /
regio’s:
o

Oude lijn. Doorontwikkeling tot (zeer) hoogfrequente citysprinter op het
spoor tussen Den Haag-Rotterdam-Dordrecht en ontwikkeling van OVknooppunten16 op de Oude Lijn Leiden-Dordrecht in relatie tot de
verstedelijking in hoge dichtheden.

o

Zoetermeer. Structurele ingreep in de versterking van verbindingen met en
tussen verschillende steden (op de relaties Zoetermeer – Leiden en
Zoetermeer - Rotterdam) en aansluitingen van hoogwaardig OV op de
hoofdverbindingen van trein, lightrail en metro.

o

Den Haag. Nieuwe en versterkte OV-corridors Den Haag:
▪

Koningscorridor van Den Haag CS naar CID/Binckhorst en verder naar
Voorburg, Langsingerland-Zoetermeer en Delft en van Den Haag CS
naar Scheveningen / Internationale Zone

▪

De Leyenburgcorridor (capaciteitsvergroting en enkele
versnellingsmaatregelen).

▪

Ontsluitingen van de Oude Lijn (o.a. Central Innovation District /
Binckhorst en Den Haag Zuidwest)

o

HOV Rotterdam. Nieuwe Oeververbinding binnen Rotterdam en vergroting
van de metrocapaciteit:
▪

Oeververbinding oostkant Rotterdam (MIRT-onderzoek) met een vrij
liggende busbaan HOV Maastunnel, tram Kralingse Zoom – Zuidplein
en het nieuwe station Stadionpark

▪

Doorontwikkeling metrocapaciteit tot zeer hoogfrequente, en op lange
termijn zelfrijdende metro Rotterdam.

Regionale pakketten van samenhangende maatregelen als projectalternatieven
De propositie vanuit de Preverkenning Schaalsprong MOVV en de regio is dus
gericht op een vier regionaal samenhangende ingrepen in het mobiliteitssysteem.
Daar hoort ook een bepaalde woningbouwopgave bij die in veel gevallen een
(sterke) wisselwerking heeft met de ingrepen in de OV-schaalsprong. In bijlage 1 zijn
tevens MKBA analyses voor deze samenhangede regionale pakketten
doorgerekend. De uitgangspunten voor wat betreft het ruimtelijk programma in het
nul- en projectalternatief per regio staan daar nader uitgelegd.

16

Het gaat om de stations Leiden Centraal, Den Haag Laan van NOI, Schiedam Centraal,
Dordrecht en enkele nieuwe CitySprinter stations (Rijswijk Buiten, Schiedam Kethel,
Rotterdam Van Nelle, Rotterdam Entrepot, Dordrecht Maasterras, Dordrecht Leerpark en
Dordrecht Amstelwijck.
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Doorrekening effecten van individuele ingrepen
Bij doorrekening van de effecten (zie hoofdstuk 4) is in de basis rekening gehouden
met het integrale pakket van (samenhangende) maatregelen. De werkwijzers en
leidraden voor een MKBA schrijven echter voor dat er ook aandacht moet zijn voor
twee losstaande analyses, namelijk een analyse waarin enkel de
mobiliteitsingrepen gerealiseerd worden en de verstedelijkingsopgave niet. En een
analyse waarin alleen de verstedelijking gerealiseerd wordt, maar niet met de
bijhorende ingrepen in het mobiliteitssysteem. Dit is als gevoeligheidsanalyse
uitgewerkt in hoofdstuk 6.

3.4 Overzicht Nul- en projectalternatief
In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van het ruimtelijk programma en de
mobiliteitsmaatregelen in het nul- en projectalternatief.

Tabel 3.2: Samenvatting nul- en projectalternatief MKBA MOVV
Nulalternatief

Projectalternatief

147.581
35.450

207.773
70.382

60.192
34.932

0
0

Ruimtelijk programma
(ontwikkeling t.o.v. basisjaar 2018)
Binnen bestaand stedelijk gebied
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buiten bestaand stedelijk gebied
(verspreid over regio/NL)
Woningen
Arbeidsplaatsen
Ingrepen mobiliteitssysteem
Oude Lijn

Geen ontwikkeling

Opwaardering / schaalsprong

Regio Den Haag

Geen ontwikkeling

HOV-verbindingen Leyenburg-

Regio Rotterdam

Geen ontwikkeling

MIRT-verkenning Oeververbinding en

Regio Zoetermeer

Geen ontwikkeling

HOV-verbinding ZoRo en LeiZo

Knooppunten

Geen ontwikkeling

Fase 1 (verbeteren omgevingskwaliteit)

Oude Lijn
en Koningscorridor
investeringen metrocapaciteit

en Fase 3 (city/sprinterstations)

3.5 Algemene uitgangspunten MKBA
Tot slot hanteren we de volgende uitgangspunten bij het opstellen van de MKBA.
▪

Prijspeil 2020.

▪

Discontovoet van 4,5 procent om de contante waarden van effecten te
berekenen, zie ook onderstaand kader.
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Effectwaarderingen in contante waarden
Alle bedragen in de overzichtstabellen zijn gegeven in contante waarden (tenzij anders
vermeld). Bij het vergelijken van kosten en baten is een lastig aspect namelijk het verschil in
de periode waarin de effecten optreden. De investeringskosten worden gemaakt op het
moment dat het project wordt uitgevoerd (vaak aan het begin van het traject), terwijl de
maatschappelijke effecten pas daarna optreden (sommige effecten ontstaan wel al eerder,
maar groeien in totdat het volledige programma is gerealiseerd). Verschillende effecten
treden dan echter wel voor alle jaren in de toekomst op (conform de MKBA-werkwijzers is
voor deze maatschappelijke effecten gewerkt met een tijdshorizon van 100 jaar). Om alle
effecten met elkaar te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van contante waarden.
Hiermee worden de toekomstige kosten en baten teruggerekend naar wat ze vandaag waard
zouden zijn en zijn daarmee vergelijkbaar.
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 procent17.
Deze passen we toe in de voorliggende MKBA. In paragraaf 5.4.1 zijn gevoeligheidsanalyses
uitgewerkt met een hogere en lagere discontovoet.

▪

Zichtperiode voor effectberekeningen van 100 jaar.

▪

WLO-scenario Hoog voor wat betreft de ontwikkeling van verkeer, economische
groei, ruimtelijke ontwikkeling en daarmee voor de ontwikkeling van
kengetallen. In paragraaf 5.1 is een gevoeligheidsanalyse uitgewerkt volgens
het WLO-scenario Laag.

▪

Alle berekeningen zijn op basis van ‘pre-corona kennis’. Indien de coronacrisis
leidt tot structurele veranderingen in woonwensen en verplaatsingsgedrag
kunnen conclusies wijzigen.

17

In lijn met de ‘Leidraad Maatschappelijke Kosten Baten Analyse’ van het CPB (2013).
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4. Effecten
In dit hoofdstuk worden de effecten gepresenteerd bij een integrale uitvoering van
het totale pakket aan mobiliteitsmaatregelen en ruimtelijk verstedelijkingsprogramma volgens de propositie van MOVV. Dit is het integrale projectalternatief
zoals beschreven in paragraaf 3.3. In dit hoofdstuk worden in de basis de effecten
van de verschillende ingrepen in het mobiliteitssysteem en de verstedelijking
volgens de propositie van MOVV uitgewerkt en vergeleken met het nulalternatief
conform de autonome ontwikkelingen in WLO-Hoog (zie paragraaf 3.2). In hoofdstuk
0 volgt de uitwerking van de effecten van de regionale alternatieven op basis van
WLO-Hoog. De effecten in het lage WLO-groeiscenario voor de alternatieven worden
besproken in paragraaf 5.1. In paragraaf 5.2 en 5.3 worden de effecten van de
gevoeligheidsanalyses voor respectievelijk het nulplusalternatief en spreidingsscenario als nulalternatief in beeld gebracht.

4.1 Financiële effecten
De financiële effecten van het programma MOVV zijn onder te verdelen in
eenmalige en terugkerende effecten. De investeringen in infrastructuur en in de
bouw van woningen zijn eenmalig, Terugkerende effecten zijn beheer, onderhoud
en vervangingskosten (BOV-kosten) en de kosten en opbrengsten van de exploitatie
van het openbaar vervoer. Deze kosten komen jaarlijks terug tot einde van de
looptijd. In deze paragraaf gaan we achtereenvolgens in op de kosten van de
infrastructuur (4.1.1), kosten en opbrengsten van de gebiedsontwikkelingsprojecten
(0) en exploitatie van het openbaar vervoer (4.1.3)
4.1.1

Kosten infrastructuur

Onder de investeringskosten vallen alle kosten die te maken hebben met de
realisatie van de infrastructuur (bouw- en vastgoedkosten, de kosten voor
voorbereiding, administratie en toezicht (de zogenaamde VAT-kosten) en andere
bijkomende kosten. Naast de investeringskosten zijn er kosten voor beheer- en
onderhoud. Deze beheer-, onderhouds- en vervangingskosten (BOV-kosten) zijn
periodiek terugkerende kosten voor de instandhouding van de infrastructuur. Voor
de investeringskosten in het mobiliteitssysteem van de Zuidelijke Randstad gaan
we uit van de ramingen en inschattingen uit de Preverkenning Schaalsprong MOVV,
deze zijn door MoVe verzameld in een financieel overzicht (wij maken gebruik van
versie 3.9, d.d. 12 augustus 2020).
In de basis wordt in de MKBA uitgegaan dat de jaarlijkse BOV-kosten van de
maatregelen in het mobiliteitssysteem jaarlijks 2,5 procent van de initiële
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investeringen bedragen. Specifiek voor uitbreiding van de metrocapaciteit en
automatisch rijdende metro in de regio Rotterdam zijn geen BOV-kosten
meegenomen omdat dit geen uitbreiding van de OV-infrastructuur betreft.
Daarnaast is voor de projecten Oude Lijn, Koningscorridor (alle delen) en de
ingrepen in de OV-knooppunten een opslag van 1,5 procent toegepast. Dat heeft te
maken met het feit dat deze ingrepen opwaarderingen / modificaties zijn van
bestaande OV-lijnen of bestaande stations. Het is geen nieuwe infrastructuur en de
meerkosten voor BOV zijn om die reden lager ingeschat dan de standaard opslag
van 2,5 procent. De investeringskosten en de daarmee gepaard gaande BOV-kosten
zijn in tabel 4.1 per deelregio weergegeven en zijn voor het hoge en lage WLO
scenario gelijk. In totaal komen de investeringen uit op ruim 7,9 miljard euro
(nominale waarden, exclusief BTW) ten opzichte van het nulalternatief waarin niet
wordt geïnvesteerd. Na realisatie van alle maatregelen in het mobiliteitssysteem
bedragen de BOV-kosten jaarlijks ongeveer 116 miljoen euro (nominaal).
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Tabel 4.1: Eenmalige investeringen, jaarlijkse BOV-kosten en realisatietermijnen
voor de mobiliteitsmaatregelen in het projectalternatief in nominale waarden en
miljoenen euro's

Maatregelen mobiliteitssysteem
Oude Lijn

Investeringskosten
(eenmalig,
excl BTW)

BOV-kosten
(jaarlijks,
excl BTW)

Realisatietermijn

-€ 2.210

-€ 33,1

2030-2037

Haagse regio
Koningscorridor CID/Binckhorst

-€ 638

-€ 9,6

2020-2027

Koningscorridor Den Haag CS - Scheveningen

-€ 675

-€ 10,1

2026-2032

Koningscorridor Voorburg - Zoetermeer

-€ 650

-€ 9,7

2030-2034

Leyenburgcorridor

-€ 100

-€ 2,5

2023-2026

-€ 2.063

-€ 31,9

-€ 1.043

-€ 26,1

2025-2029

Uitbreiding metrocapaciteit

-€ 400

-

2022-2026

Automatisch rijdende metro's

-€ 900

-

2032-2040

-€ 2.343

-€ 26,1

-€ 67

-€ 1,7

2020-2021
2025-2027

Zoetermeer-Rotterdam

-€ 400

-€ 10,0

2030-2034

Totaal HOV Zoetermeer

-€ 467

-€ 11,7

Opwaardering bestaande stations

-€ 580

-€ 8,7

2025-2029

Nieuwe stations

-€ 280

-€ 4,2

2030-2039

Totaal knooppunten

-€ 860

-€ 21,5

2025-2039

-€ 7.942

-€ 115,7

Totaal Haagse regio
Rotterdamse regio
Oeververbinding (MIRT totaal)

Totaal Rotterdamse regio
HOV Zoetermeer
Leiden-Zoetermeer

Knooppunten

Totaal mobiliteitsysteem MOVV

In contante waarden over de looptijd, waarin rekening wordt gehouden met de
realisatietermijnen en fasering uit bovenstaande tabel, zijn de totale investeringen
in het mobiliteitssysteem ruim 5 miljard euro. De BOV-kosten komen uit op
ongeveer 1,5 miljard euro in contante waarden. Zie tabel 4.2.

Tabel 4.2 Investeringen en BOV-kosten van het mobiliteitssystem in het nul- en
projectalternatief in contante waarden en mln. euro’s in WLO-Hoog
Effecten in contante waarden
(WLO-Hoog en WLO-Laag)

Nulalternatief

Projectalternatief

Project tov Nul

Investeringen mobiliteitssysteem

-

-€ 5.069

-€ 5.069

B&O mobiliteitssysteem

-

-€ 1.488

-€ 1.488
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4.1.2

Kosten en opbrengsten verstedelijking

De kosten en opbrengsten voor het realiseren van de verstedelijking zijn
grotendeels gebaseerd op de berekeningen die in opdracht van de
Verstedelijkingsalliantie zijn uitgevoerd en samengebracht in de ‘Maatschappelijke
businesscase Verstedelijkingsalliantie’ (Decisio en Sumcity, 2020). De financiële
effecten van verstedelijking zijn te onderscheiden in verschillende posten.
De kosten en opbrengsten in het gebied zelf worden opgenomen vanuit de
grondexploitatie (GREX). Hierin zijn alle investeringen, zoals de verwerving van
gronden, het sloop- en bouwrijp maken en de realisatie van het project, inclusief
aanleg van ontsluitende infrastructuur en ‘binnenplanse’ voorzieningen
meegenomen. Daarnaast zijn de opbrengsten vanuit verkoop of verhuur en
eventuele beheerkosten gedurende de looptijd van het project in de
grondexploitatie verwerkt. In grondexploitaties kunnen andere uitgangspunten
worden gebruikt dan in MKBA’s. Waar dit het geval is dienen deze gelijk te worden
getrokken18. Zo voeren we in de MKBA alle kosten op die ook daadwerkelijk worden
gemaakt bij de gebiedsontwikkelingsprojecten. Hierbij gaat het er niet om wie er
verantwoordelijk is voor deze kosten, daar doet de MKBA geen uitspraken over.
Daarnaast zijn verschillende bovenplanse kosten om de gebiedsontwikkeling
mogelijk te maken meegenomen. Het gaat bijvoorbeeld om ingrepen in de
ontsluiting buiten het projectgebied die een nauwe relatie hebben met de
gebiedsontwikkeling, ingrepen in de openbare ruimte en om het uitplaatsen van
bedrijven om transformatie van een bedrijventerrein mogelijk te maken.
Als gezegd vormen de analyses en berekeningen van de Verstedelijkingsalliantie de
basis voor de analyses. Van daaruit zijn de kosten en opbrengsten van 11
gebiedsontwikkelingsprojecten bekend, waarbinnen in totaal 87.000 woningen en
70.000 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Daarmee hebben we voor het
merendeel van de woningen in de gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de scope
van de MKBA (die richt zich op de ontwikkeling van 208.000 woningen) de
grondexploitaties en bovenplanse investeringen nog niet in beeld. Om toch een
benadering te maken van de ontwikkelkosten en -opbrengsten is gebruik gemaakt
van de gemiddelde onrendabele top per woning (inclusief bovenplanse kosten) per
gemeente. Die is toegepast op de 120.000 woningen waarvan de kosten en
opbrengsten nog niet bekend zijn.
Zowel in het nul- als projectalternatief worden kosten en opbrengsten gerealiseerd:
▪
18

In het nulalternatief zijn de volgende posten relevant:
Zie Fakton/BCI/SEO 2012 Werkinstructie ‘van GREX naar MKBA’.
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o

Voor de binnenstedelijke ontwikkeling van woningen en arbeidsplaatsen is
sprake van een nominaal tekort op de grondexploitatie van 1,3 miljard
euro. De kosten en opbrengsten worden in de periode 2020 – 2040
gemaakt. De contante waarde van dit effect is -777 miljoen euro.

o

De bovenplanse kosten voor het ontwikkelen van de woningen
binnenstedelijk bedragen in nominale waarden 963 miljoen euro. In
contante waarden gaat het om een effect van -690 miljoen euro.

o

Daarnaast worden in het nulalternatief 60.192 woningen en 35.000
arbeidsplaatsen buitenstedelijk gerealiseerd. Voor de ontwikkeling hiervan
is uitgegaan van een kostenneutrale GREX en een kengetal voor de
bovenplanse ontsluiting van deze gebiedsontwikkeling. Dat kengetal is
afgeleid uit de directe bovenplanse kosten voor binnenstedelijke
ontwikkeling en bedraagt 6.700 euro per woning. Om die reden is in het
nulalternatief een nominaal investeringsbedrag van 406 miljoen euro
opgenomen voor de bovenplanse ontsluiting van buitenstedelijke
gebiedsontwikkeling. In contante waarden gaat het om een effect van -207
miljoen euro.

▪

In het projectalternatief is enkel sprake van binnenstedelijke
gebiedsontwikkeling. Daarbij zijn de volgende kosten en opbrengsten
meegenomen:
o

Voor de binnenstedelijke ontwikkeling van woningen en arbeidsplaatsen is
sprake van een nominaal tekort op de grondexploitatie van 1,8 miljard
euro. De kosten en opbrengsten worden in de periode 2020 – 2040
gemaakt. De contante waarde van dit effect is -1,021 miljard euro.

o

De bovenplanse kosten voor het ontwikkelen van de woningen
binnenstedelijk bedragen in nominale waarden 1,2 miljard euro. In
contante waarden gaat het om een effect van -807 miljoen euro.

De totale kosten en opbrengsten, inclusief GREX en bovenplanse kosten in het
nulalternatief in nominale waarden komen uit op 2,7 miljard euro. In het
projectalternatief, waarin het volledige woningbouwprogramma binnenstedelijk
wordt gerealiseerd, komen de totale kosten en opbrengsten in uit op iets minder
dan 3 miljard euro. In. Ten opzichte van het nulalternatief komen er in het
projectalternatief ongeveer 700 miljoen euro in additionele ontwikkelkosten bij voor
de realisatie van ongeveer 60.000 additionele woningen en 35.000
arbeidsplaatsen op binnenstedelijke locaties. In tabel 4.3 is het overzicht van
kosten en opbrengsten in contante waarden opgenomen.
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Tabel 4.3: Resultaat GREX en bovenplanse investeringen voor de
gebiedsontwikkelingsprojecten in het nul- en projectalternatief in contante waarden
en mln. euro’s
Effecten in contante waarden
Resultaat GREX

Nulalternatief

Projectalternatief

Project tov Nul

-€ 777

-€ 1.022

-€ 245

-€ 690

-€ 807

-€ 117

Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Totaal kosten gebiedsontwikkeling

4.1.3

-€ 207

€0

€ 207

-€ 1.674

-€ 1.829

-€ 155

Exploitatie van het Openbaar Vervoer

Het laten rijden van het openbaar vervoer kost geld. Voertuigen dienen te worden
gekocht of gehuurd en onderhouden, er zijn personeelskosten voor machinisten,
chauffeurs en controleurs en er worden (overhead)kosten gemaakt voor logistieke
planning, ticketing, organisatie en administratie. Daar tegenover staan de
inkomsten die de reizigers betalen (OV-chipkaart, abonnementen, losse tickets).
De exploitatiekosten worden berekend door uit te gaan van gemiddelde kosten per
‘dienstregelinguur’ (DRU), dienstregelingskilometers (DRKM’s) en
voertuigkilometers (VKM’s) voor de verschillende modaliteiten (onderscheid naar
bus/tram/metro en trein), deze kostenkengetallen zijn opgenomen in Bijlage 3.
Kengetallen. De exploitatiekosten zijn per OV-maatregel geanalyseerd en berekend.
Hiervoor putten we uit verschillende bronnen. Voor de exploitatieopbrengsten wordt
met gemiddelde opbrengsten per reizigerskilometer per modaliteit gerekend. In de
integrale variant gaan we voor het aantal reizigerskilometers uit van de
verkeersberekeningen uit het vMRDH verkeersmodel die uitgevoerd zijn door
RoyalHakoningDHV (RHDHV) in 2019 ten behoeve van de verdere modeluitwerking
van het Metropolitaan OV in de Zuidelijke Randstad.
Er zijn optimalisatieslagen te behalen voor de exploitatie van het openbaar vervoer
door een efficiëntere dienstregeling. Dit betekent dat het openbaar vervoer systeem
effectiever opereert:
▪

Door verhoging van de frequentie van treinen per uur op het tracé van de Oude
Lijn wordt de capaciteit aanzienlijk verhoogd. Hierdoor stijgen de
exploitatiekosten maar neemt ook het aantal reizigers op het tracé aanzienlijk
toe. De totale extra exploitatiekosten liggen hierdoor lager dan de additionele
reizigersopbrengsten19.

De kosten van de exploitatie komen uit de Quick Scan maatschappelijke Businesscase
Zuidelijke Randstad (Decisio, 2019) en zijn voor deze MKBA geactualiseerd naar huidig
prijspeil.
19
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▪

Door realisatie van de Leyenburgcorridor en de Koningscorridor wordt
uitgegaan van diverse optimalisatieslagen in het OV-netwerk binnen de Haagse
Regio. Een aantal onrendabele bus- en tramlijnen zullen worden opgeheven en
ingekort. De aanname heerst dat het aantal inzet van DRU’s binnen de Haagse
Regio hierdoor gelijk zal blijven. De opbouw van DRU’s zal wel veranderen met
meer DRU’s voor tram/lightrail en minder voor bus 20. Hierdoor zullen de
exploitatiekosten licht stijgen, maar minder hard dan de additionele
exploitatieopbrengsten door toename in het gebruik van OV in de Haagse regio.

▪

In de Rotterdamse regio zorgt de oeververbinding voor een efficiënter OVsysteem door met name in reductie in afstanden tussen Zuid en Noord aan de
oostkant van Rotterdam. Het gebruik van het OV neemt toe in aantal reizigers,
echter blijft het aantal reizigerskilometers nagenoeg gelijk vanwege kortere
afstanden door de extra oeververbinding 21. De exploitatiekosten zullen ook
gelijk blijven vanwege kortere rijtijden maar hogere frequenties tussen
Rotterdam Zuid en Noord van de te realiseren (H)OV-verbinding. De
frequentieverhoging in het Rotterdamse metrosysteem betekent een toename
van het aantal dienstregelingskilometers en daarmee dienstregelingsuren.
Alleen tijdens spitstijden, wanneer de capaciteit zeer beperkt is, zal de
frequentie van het aantal metro’s worden verhoogd. Vanaf 2040 zal de
automatische rijdende metro in de dienstregeling worden opgenomen. Dit
betekent op sommige trajecten bijna een verdubbeling van het aantal metro’s
en daarmee capaciteit. Het ontbreken van de bestuurder in de automatische
metro zorgt ervoor dat de stijging in exploitatiekosten relatief gering is 22.
Ongeveer de helft van de realisatie in additionele reizigersopbrengsten.

▪

De uitbreiding van (H)OV rondom Zoetermeer-Leiden en Zoetermeer-Rotterdam
zorgt tevens voor optimalisatieslagen in het OV-systeem binnen deze regio. De
rijtijden van lijn 400 tussen Zoetermeer en Leiden nemen af. Hierdoor zijn er
relatief minder DRU’s extra nodig bij een verhoging van de frequentie 23.
Hierdoor liggen de additionele exploitatieopbrengsten hoger dan de
exploitatiekosten. Lightrail tussen halte Rodenrijs en station LansingerlandZoetermeer maakt het mogelijk om lijn 170 op te heffen en lijn 173 een kortere
route te laten rijden. Hierdoor stijgen de exploitatiekosten gering.

In figuur 4.1 is voor het projectalternatief per regio het effect op de jaarlijkse
exploitatiekosten- en opbrengsten weergegeven voor zichtjaar 2040.
Op basis van inzichten Input vanuit werkplaats MOVV (MRDH, 2019/2020).
op basis van verkeersonderzoek Pre-verkenning Oeververbindingen Rotterdam uitgevoerd
door Goudappel/Coffeng in 2018
22 Op basis van informatie over reizigerskilometer, voertuigkilometers en
capciteitsberekeningen verkregen vanuit RET (september/oktober 2020)
23 Infrastructuur voor een toekomstvaste robuuste lijn 400, Goudappel/Coffeng (29 juni
2019)
20
21
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Figuur 4.1 Jaarlijkse exploitatiekosten- en opbrengsten uitbreiding OV-systeem in
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In bovenstaande figuur is voor de exploitatie aan de opbrengstenkant echter nog
geen rekening gehouden met het effect op een toename van het aantal reizigers op
de bestaande OV-lijnen en -infrastructuur door toevoeging van de OV-maatregelen in
het projectalternatief. Het is te verwachten dat ook voor de bestaande OV-lijnen en
infrastructuur de aantrekkingskracht groter wordt. Onder andere omdat deze beter
aansluiten op de nieuwe uitbreidingen waardoor de algehele reistijd afneemt. Om
ook dit netwerkeffect mee te nemen voor het integrale projectalternatief gaan we
uit van de verkeersberekeningen van RHDHV uit 2019 met het vMRDH
verkeersmodel. Het totaal aantal reizigerskilometers neemt door het netwerkeffect
op ook de bestaande lijnen nog eens 10 procent toe. Daarmee komen de totale
jaarlijkse additionele exploitatieopbrengsten in 2040 uit op ongeveer 110 miljoen
euro ten opzichte van het nulalternatief in WLO-Hoog. De exploitatieopbrengsten
stijgen in de toekomst elk jaar door een toenemende reizigersgroei in het OV
conform het WLO groeiscenario. De exploitatiekosten door uitbreiding en
optimalisatie van het OV-systeem komen uit op ongeveer 62 miljoen euro. In
contante waarden over de gehele zichtperiode komt daarmee de exploitatie uit op
iets minder dan 1,1 miljard euro.
4.1.4

Overzicht financiële effecten

In tabel 4.4 zijn de financiële effecten in het nul- en projectalternatief in zowel de
nominale als contante waarden opgenomen. Hieruit komt naar voren dat het
realiseren van het projectalternatief een aanvullende financiële investering van 5,6
miljard euro in contante waarden (verschil tussen project en nulalternatief) vereist.
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Tabel 4.4 Overzicht financiële effecten voor het nulalternatief, projectalternatief en
project ten opzichte van het nulalternatief in nominale en contante waarden en
mln. euros’s voor WLO-Hoog
Effecten in nominale waarden
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
B&O mobiliteit (jaarlijks)
Exploitatie OV (jaarlijks)
Totaal investeringen (2020-2040)
Totaal jaarlijkse kosten (na 2040)
Effecten in contante waarden
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
B&O mobiliteit
Exploitatie OV
Totaal financieel effect contante
waarden

Nulalternatief

Projectalternatief
Integraal

Project tov Nul

-€ 1.320
-€ 963
-€ 406
€0
€0
€0
-€ 2.688
€0

-€ 1.800
-€ 1.193
€0
-€ 7.942
-€ 116
€ 56
-€ 10.935
-€ 60

-€ 480
-€ 230
€ 406
-€ 7.942
-€ 116
€ 56
-€ 8.247
-€ 60

Nulalternatief

Projectalternatief
Integraal

Project tov Nul

-€ 777
-€ 690
-€ 207
-

-€ 1.022
-€ 807
-€ 5.069
-€ 1.488
€ 1.082

-€ 245
-€ 117
€ 207
-€ 5.069
-€ 1.488
€ 1.082

-€ 1.674

-€ 7.305

-€ 5.631

4.2 Effecten op mobiliteit en bereikbaarheid
De Zuidelijke randstad kampt op dit moment al met flinke
bereikbaarheidsproblemen en de verwachting is dat deze verder zullen toenemen.
Bij een verdere verstedelijking zal vooral de druk op het OV-systeem verder
toenemen. Door de maatregelen in het OV-systeem treden er
bereikbaarheidseffecten op. We maken in de MKBA onderscheid in effecten op de
reistijd, betrouwbaarheid, reiskosten en kwaliteit. Daarnaast treden er door modal
shift (overstappers van auto naar OV of vice versa) effecten op voor de
leefomgeving. De bereikbaarheids- en mobiliteitseffecten beschrijven we in deze
paragraaf ten opzichte van het nulalternatief als referentie. In dit nulalternatief,
conform WLO-Hoog, worden er immers geen investeringen en OV-maatregelen
getroffen.
Bij de verbeteringen in het OV-systeem maken we in deze analyse onderscheid
tussen twee groepen aan reizigers, bewoners of bezoekers:
▪

De ingrepen in het openbaar vervoersysteem hebben een belangrijk effect voor
de bereikbaarheid van de bestaande bewoners en bezoekers in de Zuidelijke
Randstad. Dit zijn de bewoners en bezoekers die zich ook in de referentie,
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zonder de mobiliteitsmaatregelen, zouden verplaatsen binnen de Zuidelijke
Randstad . We maken in de MKBA onderscheid in effecten op de reistijd,
betrouwbaarheid, reiskosten en kwaliteit. Daarnaast treden er door modal shift
(overstappers van auto naar OV of vice versa) effecten op voor de
leefomgeving, de externe effecten. In deze paragraaf behandelen we deze
mobiliteitseffecten (bereikbaarheid en daarmee gepaard gaande externe
effecten) van de huidige bewoners en bezoekers.
▪

De ingrepen in het systeem leiden daarnaast tot een goede ontsluiting en
bereikbaarheid van de nieuw te ontwikkelen locaties. Nieuwe bewoners zullen
daarom meer geneigd zijn van het OV gebruik te maken dan als zij elders
zouden wonen. Bij integrale projecten (combinatie van gebiedsontwikkeling en
mobiliteitsmaatregelen) geldt dat de nieuwe bewoners (die dus ook (een deel)
van de nieuwe gebruikers van het mobliteitssysteem zijn) in het gebied komen
wonen vanwege de beschikbaarheid van woningen in een aantrekkelijke
omgeving. De bereikbaarheid is daar maar een onderdeel van. Een onderdeel
dat bovendien zijn weerslag vindt in de vastgoedwaarde van de woningen. Voor
deze doelgroep wordt daarom geen apart welvaartseffect berekend vanwege de
bereikbaarheidsverbetering. Wel treden er mobiliteitseffecten op doordat
nieuwe bewoners in de binnenstedelijke ontwikkellocaties zich op een andere
manier verplaatsen dan dat ze dat zouden doen als ze buitenstedelijk zouden
wonen. Dit is onderdeel van de volgende paragraaf 4.3.

4.2.1

Reistijd OV-reizigers

Op basis van de verkeersberekeningen met het verkeersmodel vMRDH (versie 2.0)
uitgevoerd door RHDHV in 2019 zijn er reistijden berekend voor OV-reizigers op
gebiedsniveau. Door middel van een vergelijking met de referentie van de
verkeersoutput kunnen we voor bestaande bewoners en bezoekers de
reistijdwinsten berekenen die door de OV-maatregelen in het projectalternatief
worden bewerkstelligd. De verkeersoutput uit het vMRDH hebben het zichtjaar
2040. Dit is ook het moment dat al de OV-maatregelen in het projectalternatief, de
AOS, zijn gerealiseerd.
Het vMRDH 2.0 kent geen capaciteitsrestricties voor OV en gaat er van uit dat alle
reizigers in 2040 hun reis conform dienstregeling kunnen maken. Daarnaast zijn
flankerend beleid en lokale mobiliteitsmaatregelen ter bevordering van de
mobiliteitstransitie niet expliciet meegenomen in vMRDH 2.0. Deze hebben echter
wel een duidelijk koppeling met de uitbreiding van het OV-netwerk in het
projectalternatief. Beide kanttekening zijn verder uitgewerkt in paragraaf 4.2.2 en
paragraaf 4.2.3 gaan we hier verder op in.
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Voor de bestaande OV-reizigers binnen de Zuidelijke Randstad zien we dat de
gemiddelde OV-reistijd ongeveer 3,19 minuten afneemt per rit 24. Op basis van het
totaal aantal OV-ritten van 1,1 miljoen per dag komt dit neer op ongeveer 61
duizend uur reistijdwinst per dag. Uit het verkeersmodel kunnen we grosso modo
per regio een uitsnede maken wat de gemiddelde reistijdwinst is per OV-rit, zie
onderstaande tabel. Het gaat hier om OV-ritten met herkomst vanuit de aangeduide
regio in de tabel.
In de verkeerskundige analyses van RHDHV uit 2019 zijn de investeringen in de OVknooppunten nog niet meegenomen. Om die reden is aanvullend op de
verkeerskundige output van RHDHV het volgende effect in de MKBA meegenomen:
1 minuut reistijdwinst voor alle gebruikers (gebaseerd op het aantal in- en
uitstappers per station volgend uit de Factsheets Knooppunten) van de 6 stations
waarover informatie over de ingrepen in de knooppunten bekend is (stations Den
Haag Laan van NOI, Dordrecht, Leiden Centraal, Rijswijk, Rotterdam Blaak en
Schiedam Centrum). Het effect van de ingrepen in de stationsomgevingen is
daarmee waarschijnlijk nog onderschat. Enerzijds omdat de knooppunten fungeren
als poorten voor de Zuidelijke Randstad, ze hebben om die reden ook een breder
effect op de reistijden van en naar het achterland. Dit speelt met name in Leiden en
Dordrecht. Daarbij speelt mee dat zonder de ingrepen ook knelpunten in de
transfercapaciteit gaan ontstaan. Anderzijds zorgen de ingrepen in de openbare
ruimte, aanvullend op de reistijdwinsten voor de gebruikers van de stations, ook
voor een effect op de leefomgeving (dat uit zich in vastgoedwaardestijgingen voor
de directe omwonenden van de stations). Het detailniveau waarop de plannen voor
de knooppunten nu is uitgewerkt is nog te laag om daarover concrete uitspraken te
doen.

Bij de berekening van de bereikbaarheidseffecten voor bestaande bewoners en bezoekers
wordt uitgegaan van reizigers die een herkomst en/óf bestemming hebben binnen de
Zuidelijke Randstad. Met andere woorden alle verplaatsingen van, naar en binnen de
Zuidelijk Randstad zijn in de bereikbaarheidseffecten meegenomen. (Inter)nationale
verplaatsingen die door Zuidelijk Randstad heen reizen maar met herkomst en bestemming
buiten de Zuidelijk Randstad zijn buiten beschouwing gelaten in de MKBA. Een aanzienlijk,
maar onbekend, deel van deze groep reizigers heeft geen Nederlandse nationaliteit en de
reizigerseffecten van deze groep mogen zodoende niet meegenomen worden in een MKBA
op nationaal niveau. Het leidt echter wel tot een lichte onderschatting van de reistijdeffecten
door het niet meenemen van Nederlandse reizigers met een (inter)nationale herkomst of
bestemming die door de Zuidelijke Randstad reizen.
24
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Tabel 4.5 Gemiddelde reistijdwinsten per OV-rit uitgesplitst naar herkomst per regio
in het integrale projectalternatief in 2040
Herkomst regio

Gemidddelde reistijdwinst per OV-Rit
(in minuten)

Regio Rotterdam

-1,83

Regio Den Haag

-3,86

Delft e.o.

-2,62

Zoetermeer

-4,61

Leiden e.o.

-3,24

Dordrecht e.o.

-4,33

Overig/Buitenstedelijk

-2,97

Totaal
-3,19
Bron: uit vMRDH 2.0 verkeersoutput gegenereerd door RHDHV (2019) ten behoeve van de
verdere modeluitwerking van het Metropolitaan OV in de Zuidelijke Randstad

Voor de periode voor 2040 wordt rekening gehouden met de oplevertermijnen van
de verschillende OV-maatregelen. Dit houdt in dat de volledige reistijdwinsten
tussen 2020 en 2040 gefaseerd groter worden tot het totaal uit het verkeersmodel
in 2040 naarmate er meer OV-maatregelen worden opgeleverd in het projectalternatief. Daarnaast wordt rekening gehouden met de autonome ontwikkeling van
het gebruik van het OV en de aantrekkende reizigersgroei uit de WLOgroeiscenario’s. Door middel van de reistijdwaardering worden de reistijdeffecten
gewaardeerd en in euro’s uitgedrukt. Omdat er in het vMRDH geen onderscheid is
gemaakt naar verschillende reismotieven (woon-werk, zakelijk, overig) gaan we uit
van een gemiddelde reistijdwaardering. Deze ontwikkelt zich met de gemiddelde
reële loonontwikkeling in de toekomst. De reistijdwinsten in het OV als gevolg van
uitbreiding en verbetering van het netwerk maakt het OV aantrekkelijker voor
bestaande bewoners en stijgt het totale aantal OV gebruikers binnen de Zuidelijke
Randstad met ongeveer 5 procent. Voor deze nieuwe reizigers in het OV (onder de
bestaande bewoners) die met name de overstap maken vanuit de auto passen we
de rule-of-half toe op de reistijdeffecten. We weten namelijk niet precies waar het
punt ligt voor deze nieuwe reizigers van verbetering van de reistijd in het OV om de
overstap te maken van de auto naar het OV. Na monetarisering door middel van de
reistijdwaardering komen de jaarlijkse reistijdwinsten voor bestaande bewoners in
2040 in het projectalternatief uit op ongeveer 185 miljoen euro.
4.2.2

Reizigerscapaciteit OV

Een belangrijke notie is dat het vMRDH geen rekening houdt met
capaciteitsrestricties binnen het OV-systeem. Dit houdt in dat alle OV-reizigers ook
daadwerkelijk hun reis kunnen maken conform dienstregeling. In praktijk zal op
piekmomenten het huidige OV-systeem in de referentie (het nulalternatief) voor
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bepaalde lijnen de autonome reizigersgroei (conform WLO-Hoog) in 2040 niet
kunnen opvangen. Dit betekent extra reistijd voor een deel van de OV-reizigers
tijdens piekmomenten of uitstel van de reis. Daarnaast zal een deel van de reizigers
op zoek gaan naar een ander vervoermiddel. Ook kan het zijn dat de OV-vervoerder
op zoek gaat naar alternatieven (bijvoorbeeld inzet van bussen) om de
reizigersgroei aan te kunnen, waarbij het de vraag is of deze laatste optie als
beleidsarm kan worden gezien.
Bovenstaande capaciteitsknelpunten zijn in principe alleen relevant in het
nulalternatief. In het projectalternatief zorgen de OV-maatregelen voor een
capaciteitsvergroting door frequentieverhogingen en versnellingen binnen het OVnetwerk. Omdat er vanuit het vMRDH geen zicht is op het aandeel reizigers dat
wordt getroffen door de ondercapaciteit van het OV tijdens de piekmomenten in de
referentie is dit effect lastig te kwantificeren. Daarnaast weten we niet wat deze
reizigers als alternatief zouden doen (langere reistijd, ander vervoermiddel of
uitstel/afstel van de reis). In de MKBA nemen we om deze bovenstaande redenen
het capaciteitseffect expliciet op als negatieve PM-post in het nulalternatief.
4.2.3

Flankerend beleid OV

Flankerend beleid en lokale maatregelen ter bevordering van de mobiliteitstransitie,
zoals verbetering van fietsinfrastructuur (incl. deelfietsen etc.), restrictieve
parkeernormen en algehele verbetering van de openbare ruimte voor langzaam
verkeer, zijn onderdeel van de Schaalsprong MOVV. Dit is echter niet expliciet
meegenomen in het vMRDH 2.0 maar zorgen wel voor toename in gebruik van OV
en afname in congestie op de weg (zie volgende paragraaf). De daadwerkelijke
kwantitatieve uitwerking van dit effect is lastig te bepalen. Zeker in combinatie met
de geleverde verkeersoutput. Om deze redenen nemen we het flankerend beleid op
als positieve PM-post in het projectalternatief.
4.2.4

Verminderde congestie wegverkeer

Doordat het autogebruik van de bestaande bewoners afneemt omdat men de
overstap maakt naar het OV zal de congestie in de Zuidelijk Randstad en wellicht
ook daarbuiten afnemen. Er is in de verkeersanalyse van RHDHV op basis van het
vMRDH geen aparte berekening gemaakt voor de directe reistijdeffecten voor
automobilisten en wij benaderen het effect op congestie door middel van de
afname van het aantal autokilometers. Het autogebruik neemt met ongeveer 1
procent af. In autokilometers komt dit neer op ongeveer 1,7 miljoen per werkdag
blijkens berekeningen uit het vMRDH. Dit betekent jaarlijks een reductie van
ongeveer 500 miljoen autokilometers per jaar in 2040 in het hoge WLOgroeiscenario. Op basis van gemiddelde kostenkengetallen voor congestie en
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daarmee voertuigverliesuren25 (zie bijlage) en de ontwikkeling van de
resitijdwaardering naar 2040 komt dit neer op ongeveer 74 miljoen euro aan
jaarlijkse verminderde congestie in 2040. De congestie en reistijdwaardering
ontwikkelen zich conform het WLO-Hoog over de tijd,
4.2.5

Betrouwbaarheid van reistijden

Wanneer er een afname is van de congestie op de weg neemt de
reisbetrouwbaarheid toe. Dit effect kan worden berekend door met een
verkeersmodel de spreiding van reistijden rond het gemiddelde te berekenen.
Wanneer deze spreiding in het projectalternatief afneemt, dan neemt de
betrouwbaarheid van de reistijd toe. De verandering van deze spreiding (in minuten)
kan worden gewaardeerd met de ‘Value of Reliability’. Directe reistijdeffecten voor
de auto vanuit het verkeersmodel ontbreken echter. Om deze reden wordt
uitgegaan van een standaardopslag van 25 procent op de congestie om het
betrouwbaarheidseffect van het wegverkeer te berekenen. Voor het openbaar
vervoer gaan we ervan uit dat de betrouwbaarheid wordt verwerkt in de
dienstregelingen en daarmee tot uiting komt in de reistijdbaten voor de reizigers en
in de exploitatiekosten.
4.2.6

Reiskosten

Nieuwe of verbeterde reismogelijkheden kunnen ertoe leiden dat personen andere
routes kiezen, waardoor zij ook meer of minder kilometers afleggen. Dat betekent
ook een verandering van de reiskosten. Voor het autoverkeer gaat het om de
variabele autokosten per voertuigkilometer (brandstof, slijtage), voor het OV om de
marginale kilometerprijs van een vervoerbewijs.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de hierboven beschreven
directe bereikbaarheidseffecten voor het nulalternatief en projectalternatief. Teven
is het verschil tussen het projectalternatief ten opzichte van het nulalternatief
weergegeven.

25

CE Delft, externe en infrastructuurkosten in Nederland, 2014
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Tabel 4.6 Overzicht directe bereikbaarheidseffecten voor het nul- en
projectalternatief in nominale en contante waarden, in mln. euro’s
Nulalternatief
(geen
maatregelen)

Projectalternatief
Jaarlijks
Contante
(nominaal
waarden (100
2040)
jaar)

Project tov Nul
(contante
waarden)

Directe effecten
Reistijdwinsten

-

€ 185,6

€ 3.071,5

€ 3.071,5

Capaciteit OV

-PM

-

-

+PM

Flankerend beleid OV

-

+PM

+PM

+PM

Congestie

-

€ 74,1

€ 1.291,4

€ 1.291,4

Betrouwbaarheid

-

€ 18,5

€ 322,9

€ 322,9

Reiskosten

-

€ 2,7

€ 40,1

€ 40,1

Totaal directe effecten

-PM

€ 280,8 + PM

€ 4.725,9 + PM

€ 4.725,9 ++ PM

4.2.7

Externe effecten bereikbaarheid bestaande bewoners

Het OV wordt aantrekkelijker ten opzichte van de auto waardoor modal shift
effecten optreden en er meer gereisd wordt met het OV en minder met de auto in
het projectalternatief. Naast de directe bereikbaarheidseffecten ontstaan hierdoor
ook effecten voor de leefomgeving en andere externe effecten. Deze effecten
worden berekend aan de hand van de reductie in autokilometers en de toename in
OV-kilometers in het projectalternatief ten opzichte van het nulalternatief afkomstig
uit het vMRDH. Deze externe effecten kwantificeren we zoals gebruikelijk in MKBA’s
aan de hand van kengetallen voor externe effecten van CE Delft en CPB (Handboek
milieuprijzen, 2017, kostenkengetallen externe infrastructuur, 2014 en CPB
emissieprijzen, 2018).
De toename van verkeersveiligheid door verminderd autoverkeer is de voornaamste
positieve baat. Daarnaast zijn er significante baten door vermindering van uitstoot
van emissies op de luchtkwaliteit en het klimaat. De accijnsinkomsten lopen door
het verminderde autogebruik echter terug. Voor de externe effecten OV zien we
twee verkeersveiligheidseffecten ontstaan. Binnen de OV-maatregelen in het
projectalternatief gelden er normen dat de verkeersveiligheid in zijn totaal (inclusief
toename van nieuwe reizigers) niet mag afnemen. Als dit wel het geval is, zal de
maatregel niet mogen doorgaan. Binnen de OV-maatregelen zal de
verkeersveiligheid daarom niet afnemen (harde eis), maar wellicht zelfs toenemen.
In welke mate is lastig te kwantificeren. We gaan daarom uit van een +PM post.
Voor de rest van het OV-netwerk gaan we uit van gelijkblijvende verkeersveiligheid
maar door een toename van het aantal reizigerskilometers in het projectalternatief
zien we een licht negatieve baat ontstaan. Daarnaast zijn er negatieve baten voor
luchtkwaliteit en geluid door toename van het OV-gebruik.
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Tabel 4.7: Overzicht externe effecten bereikbaarheid bestaande bewoners voor het
nul- en projectalternatief in nominale en contante waarden, in mln. euro’s
Nulalternatief
(geen
maatregelen)

Projectalternatief
Jaarlijks
Contante
(nominaal
waarden (100
2040)
jaar)

Project tov Nul
(contante
waarden)

Externe effecten auto
(modal shift)
Verkeersveiligheid

-

€ 25,5

€ 382,9

€ 382,9

Luchtkwaliteit

-

€ 3,9

€ 54,6

€ 54,6

Klimaat

-

€ 6,1

€ 112,0

€ 112,0

Geluid

-

€ 2,4

€ 35,9

€ 35,9

Accijnzen

-

-€ 8,4

-€ 71,0

-€ 71,0

Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen
OV-maatregelen
Verkeersveiligheid rest
OV-netwerk

€ 0,0
-

0 + PM

-

-€ 0,3

-€ 3,5

-€ 3,5

Luchtkwaliteit

-

-€ 1,4

-€ 19,0

-€ 19,0

Geluid

-

-€ 0,9

-€ 6,3

-€ 6,3

€ 27,0

€ 485,6

€ 485,6

0 + PM

0 + PM

4.3 Omgevingseffecten
Als het gaat om de maatschappelijke omgevingseffecten onderscheiden we de
volgende elementen: effecten op leefbaarheid als gevolg van de ruimtelijke
inpassing van gebiedsontwikkelingsprojecten (en bijhorende bovenplanse ingrepen
in de openbare ruimte), effecten op het mobiliteitsgedrag van nieuwe bewoners en
werknemers van de binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten, effecten op
het energieverbruik en op landschap en natuur.
4.3.1

Leefbaarheid

Investeringen in gebiedsontwikkeling leiden in bepaalde gevallen tot positieve
effecten op de leefbaarheid in een gebied of indirect 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, het wegnemen
van geluidshinder of barrières als gevolg van infrastructuur, een hogere kwaliteit
van het groen of maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie), welke 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
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mensen in de directe omgeving. Dit effect is in een MKBA te kwantificeren en te
monetariseren door een inschatting te doen van de vastgoedwaardestijging (van
woningen of commercieel vastgoed). Enkele ervaringscijfers die daarvoor zijn te
gebruiken zijn opgenomen in bijlage 4. Kenmerk van dit effect is dat het eenmalig
optreedt op het moment dat de ingreep in de openbare ruimte is gedaan.
Voor het berekenen van de leefbaarheidseffecten in voorliggende MKBA is
aangesloten bij de in meer detail uitgewerkte analyses van gebiedsontwikkelingsprojecten in het kader van de maatschappelijke businesscases voor de
Verstedelijkingsalliantie. Voor 11 projecten is daar in detail bekend wat de effecten
van gebiedsontwikkeling op de bredere leefomgeving zijn. Voor meer informatie
daarover verwijzen we naar de ‘Maatschappelijke businesscase
Verstedelijkingsalliantie’ (Decisio en Sumcity, 2020). Voor het nulalternatief is
aangesloten op de effecten die in die studie zijn afgeleid. Voor het projectalternatief
is op basis van deze analyses aanvullend een kengetal voor leefbaarheidseffecten
per woning afgeleid. Dit kengetal is toegepast op de overige circa 120.000 nog te
ontwikkelen binnenstedelijke woningen.
We gaan kort in op de effectberekeningen in het nul- en projectalternatief.
Nulalternatief
In het nulalternatief treden effecten op als gevolg van de volgende activiteiten (met
korte toelichting van uitgewerkte effecten):
▪

Verplaatsing van vervuilende activiteiten.
In zes van de elf onderzochte projecten van de VSA bevinden zich bedrijven met
een hoge milieucontour. We gaan er in het nulalternatief vanuit dat deze
vervuilende activiteiten worden verplaatst. We verwachten dat er als gevolg van
deze verplaatsing een leefbaarheidseffect optreedt. We gaan uit van een
waardestijging van woningen van 15 procent in een zone van 500 meter
rondom het projectgebied, zie figuur 4.2. In deze zes projectlocaties vallen bijna
4.400 bestaande woningen binnen de zone van 500 meter. We gaan uit van de
gemiddelde woningwaarde op wijkniveau26 om de huidige totale woningwaarde
te berekenen.

26

Bron: CBS Statline, 2017. De gemiddelde woningwaarde in de projectlocaties varieert
tussen de 66 duizend euro en 265 duizend euro.
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Figuur 4.2 Gebiedsafbakening verwachte leefbaarheidseffecten als gevolg van
verdwijnen milieucontour (voorbeeld van enkele projecten)

Bron: PosadMaxwan, bewerking in GIS: Decisio

▪

Overkluizing spoor. Om woningbouw en bredere gebiedsontwikkeling mogelijk
te maken wordt op twee plekken in de zuidelijke Randstad het spoor overkluist.
Een overkluizing draagt niet alleen bij aan de ontsluiting van een gebied, maar
ook een meer integrale aanpak van wonen, werken en mobiliteit. De kosten
voor de overkluizing zijn meegewogen in de gemiddelde onrendabele top. We
gaan voor deze projecten uit van een vastgoedwaardestijging van 5 procent
binnen een straal van 500 meter27.

▪

Daarnaast speelt in enkele specifieke projectgebieden dat bepaalde
voorzieningen en programma’s in de gebiedsontwikkeling mee worden
genomen die aansluiten bij de doelstelling ‘kansen voor mensen’. Het gaat om
de projecten in Rotterdam-Zuid en in Den Haag Zuidwest. Op basis van eerdere
MKBA’s voor deze projectgebieden zijn leefbaarheidseffecten meegenomen.

▪

Tot slot speelt dat in bepaalde projectgebieden de openbare ruimte verbeterd,
als gevolg van investeringen in groen (parken, sportvoorzieningen, etc.)
waardoor de leefkwaliteit omhoog gaat en mensen ook gezonder gaan leven.

Verschillende studies naar de effecten van overkluizing van spoor of snelwegen tonen
bandbreedtes van effecten van 5 tot 15 procent vastgoedwaardestijging. Zie bijvoorbeeld de
studie van het CPB naar de leefbaarheidseffecten in Spoorzone Delft (2019) en de A2-tunnel
in Maastricht (2018). Wij gaan voor deze studie uit van de onderkant van de bandbreedte
van effecten.
27

MKBA SCHAALSPRONG MOVV – EINDRAPPORTAGE

63

Het gaat om de ontwikkelingen in De Entree Zoetermeer, Binckhorst in Den
Haag en Binnenstad van Rotterdam.
De totale nominale leefbaarheidseffecten zijn gekwantificeerd op 1,4 miljard euro.
De effecten treden verschillend over de tijd op, in samenhang met de ontwikkeling
van de projectgebieden. In contante waarden gaat het om een bedrag van bijna 1,1
miljard euro.
Projectalternatief
De leefbaarheidseffecten die in het nulalternatief optreden, treden ook op in het
projectalternatief. Daarin is echter sprake van een verdere binnenstedelijke
gebiedsontwikkeling. We gaan er daarbij vanuit dat de aanvullende
gebiedsontwikkelingen in het projectalternatief zorgen voor een bepaalde impuls
aan de bestaande leefomgeving (soortgelijk als de projecten die we in beeld
hebben). Dit in tegenstelling tot het nulalternatief (waarin ook aanvullend op de
projecten die vanuit de VSA in beeld zijn nog binnenstedelijk wordt ontwikkeld), dat
hangt samen met het ‘beleidsarm’ inpassen van de gebiedsontwikkeling in de
bestaande stad (geen investeringen in OV-ontsluiting bijvoorbeeld). Op basis van de
nominale effecten in het nulalternatief is een kengetal per woning voor leefbaarheid
uitgewerkt. Het gaat om circa 16.000 euro. Dat bedrag is gebruikt om voor de
overige bijna 120.000 woningen een leefbaarheidseffect te benaderen. Dat effect
treedt op in 2040.
In totaal is het nominale leefbaarheidseffect in het projectalternatief berekend op
3,3 miljard euro. In contante waarden gaat het om een effect van 1,9 miljard euro.
4.3.2

Mobiliteitseffecten - nieuwe bewoners

De gebiedsontwikkeling en verdichting in de gebiedsontwikkelingsprojecten zorgen
voor een toename van het aantal inwoners binnen de stedelijke gebieden van de
MRDH (met ruim 350.000 in het projectalternatief). Daarnaast neemt het aantal
banen in de stedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten toe (met ongeveer 70.000 in
het projectalternatief). Zonder stedelijke verdichting zijn deze toekomstige inwoners
en werknemers genoodzaakt om elders te gaan wonen en werken in de regio. Dit
zorgt voor een mobiliteitsverandering en een andere modal split dan wanneer deze
mensen in de stedelijk gebieden binnen de Zuidelijke Randstad 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 worden de effecten
uitgewerkt. Voor het nulalternatief en projectalternatief gaan we uit van een modal
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split van een gemiddelde zeer sterk stedelijke reiziger als nieuwe bewoners in de
gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de Zuidelijke Randstad. Er is gekozen om de
modal splits van de binnenstedelijke bewoners en werknemers tussen het nul- en
projectalternatief in de MKBA gelijk te houden. We weten namelijk niet precies in
hoeverre deze van elkaar zullen verschillen. De modal split van de nieuwe bewoners
en werknemers voor het nulalternatief en het projectalternatief worden vergeleken
ten opzichte van een situatie waarin de bewoners zouden zijn gaan wonen en/of
werken buiten de stedelijke gebieden in de Zuidelijke Randstad. Hiervoor is de
gemiddelde modal split van Nederland genomen. Het is namelijk niet duidelijk waar
de toekomstige bewoners zich elders gaan vestigen en waar binnen zullen
ontstaan(binnen de Zuidelijke Randstad maar buiten de stedelijke centra of elders
in Nederland).
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 en de Schaalsprong MOVV ten opzichte van een situatie zonder
gebiedsontwikkeling. In onderstaande tabel zijn de afgelegde kilometers per
modaliteit per dag weergegeven, daaruit blijkt dat het aantal autokilometers met 30
procent afneemt in het projectalternatief voor de nieuwe bewoners. Opvallend is
ook de sterke stijging van het aantal kilometers dat gereisd wordt met de trein in de
Schaalsprong MOVV. Tevens zien we een lichte stijging in het nulalternatief. Naast
frequenter gebruik van de trein voor een gemiddelde binnenstedelijke bewoner in
de Zuidelijke Randstad ligt de gemiddelde afstand per verplaatsing ook hoger. In
het projectalternatief stijgt ook het aantal afgelegde kilometers met de bus, tram en
metro en de fiets. De gehanteerde modal splits en ontstane verschillen tussen het
nulalternatief en de Schaalsprong MOVV zijn verder te onderbouwen doordat
binnenstedelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar zijn, afstanden kleiner zijn
(bijvoorbeeld door de nabijheid van werk) en beschikbaarheid van OV groter is.
Tabel 4.8: Verandering aantal afgelegde kilometers per modaliteit ten opzichte van
een situatie waarin geen stedelijke verdichting plaatsvindt
Verandering
Kilometers per dag
Auto
Trein
Bus/Tram/Metro
Fiets
Overig

In kilometers
ReferentieAdaptieve
scenario Ontwikkelstrategie
-1.422.420
-2.045.969
650.534
933.671
182.329
262.017
30.052
45.175
-141.588
-223.854
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In procenten
ReferentieAdaptieve
scenario Ontwikkelstrategie
-21%
-30%
42%
61%
46%
66%
3%
4%
-45%
-71%
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We beschrijven kort de effecten van bovenstaande mobiliteitsverandering door de
gebiedsontwikkelingsprojecten binnen de Zuidelijke Randstad.
Daling autogebruik
De daling van het autogebruik brengt verschillende effecten met zich mee: het
ruimtegebruik van de auto neemt af, de uitstoot, verkeersonveiligheid en
geluidsoverlast nemen af, er is minder congestie en er zijn (daarmee) minder
investeringen in auto-infrastructuur nodig. Aan de andere kant dalen ook de
overheidsopbrengsten in de vorm van accijnzen en belastingen.
Ruimtebeslag, infrastructuur en congestie
Minder autoverkeer en met name minder auto’s, betekent dat ook minder ruimte
nodig is voor auto’s in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in de nieuw
gebiedsontwikkelingslocaties. De maatregelen die een grote invloed hebben op het
autobezit en leiden tot minder parkeerplaatsen, zitten al in de kosten en
opbrengsten van de gebiedsontwikkeling zelf verwerkt. Daarin zijn de opbrengsten
hoger doordat er minder dure parkeerplaatsen gebouwd hoeven te worden.
Aangezien de kosten en opbrengsten reeds in de GREX van de gebiedsontwikkeling
verweven zit is dit effect verder niet gekwantificeerd. Daarnaast zal de daling van
het autogebruik in de toekomst leiden tot minder benodigde investeringen in autoinfrastructuur. In ieder geval gaat het om beheer en onderhoudskosten, mogelijk
ook om uitbreidingen van het wegennet. Zonder uitbreiding van het wegennet
neemt de congestie toe als de daling van het autogebruik niet wordt gerealiseerd.
We gaan in deze analyse uit van de beheer- en onderhoudskosten en congestieeffecten.
Tabel 4.9: Baten congestie en minder B&O infrastructuur
Per jaar (2040)
Effecten in mln. €
Baten minder B&O infrastructuur
Baten minder congestie

Nul
€ 1,4
€ 45,7

Project
€ 2,0
€ 65,8

Contante waarde (2020-2119)
Nul
€ 21,6
€ 1.033,7

Project
€ 31,0
€ 1.486,9

Effecten leefomgeving en klimaat
De afname van het autoverkeer leidt ook tot minder uitstoot van CO 2. De
verwachting is dat de uitstoot van CO2 door verkeer in de komende jaren wel daalt
als gevolg van technologische ontwikkeling, maar door niet te rijden gaat deze
reductie sneller. Andere effecten, zoals een reductie van geluidshinder, ongevallen
en lokale luchtkwaliteit, leiden eveneens tot positieve effecten. Doordat per saldo
minder autokilometers worden gereden is er ook een kleinere kans op (fatale)
ongevallen, daarmee ontstaat een groot positief effect. Op basis van de
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toekomstige verandering van autokilometers en bronnen over het aantal ongevallen
per kilometer en de maatschappelijke kosten van deze ongevallen (CE Delft, 2014)
is het effect gemonetariseerd, in bijlage 3 staan gehanteerde kengetallen
opgenomen.

Tabel 4.10: Effecten leefomgeving auto
Per jaar (2040)
Effecten in mln. €
CO2
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid

Nul
€ 4,73
€ 3,51
€ 1,89
€ 22,17

Project
€ 6,80
€ 5,05
€ 2,71
€ 31,89

Contante waarde (2020-2119)
Nul
€ 92,79
€ 48,37
€ 28,74
€ 337,66

Project
€ 133,47
€ 69,57
€ 41,33
€ 485,68

Effecten belastingen en subsidies auto’s
Tot slot heeft een afname van het autoverkeer invloed op de belastinginkomsten en
uitgaven aan de auto zelf. Automobilisten betalen accijnzen die hoger zijn dan
wanneer ze hun geld aan andere producten zouden uitgeven. In de toekomst zullen
accijnsinkomsten door autonome ontwikkelingen sowieso afnemen door afname
van het gebruik van benzine- en dieselauto’s. Hiervoor is in de berekeningen
gecorrigeerd. Aan de andere kant worden bepaalde groepen automobilisten ook
fiscaal bevoordeeld (vooral de lease-rijder), waarmee er een subsidie van de
automobilist plaatsvindt.

Tabel 4.11: Effecten belasting en subsidies
Per jaar (2040)
Effecten in mln. €
Accijnzen
Subsidies auto

Nul
-€ 17,14
€ 1,89

Project
-€ 24,66
€ 2,71

Contante waarde (2020-2119)
Nul
-€ 111,19
€ 28,74

Project
-€ 159,93
€ 41,33

Toename OV-gebruik
De nieuwe bewoners in de binnenstedelijke ontwikkellocaties in het nul-en
projectalternatief, reizen meer met de trein, bus, tram en metro. We voorzien
effecten door extra reizigerskilometers voor geluid en verkeersveiligheid op dezelfde
wijze als bij de externe effecten voor bestaande bewoners in de autonome situatie.
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Tabel 4.12: Effecten toename gebruik openbaar vervoer
Per jaar (2040)
Effecten in mln. €
Treingebruik
Geluid
Verkeersveiligheid
Bus/Tram/Metro
Geluid
Verkeersveiligheid

Nul

Project

Contante waarde (2020-2119)
Nul

Project

-€ 0,2
-€ 0,4

-€ 0,3
-€ 0,6

-€ 3,3
-€ 6,6

-€ 4,7
-€ 9,4

-€ 0,1
-€ 1,7

-€ 0,1
-€ 2,4

-€ 0,9
-€ 25,8

-€ 1,3
-€ 37,1

Toename fietsgebruik
Tot slot neemt het fietsgebruik toe. Dit leidt vooral tot twee effecten: de
verkeersveiligheid neemt iets af (fietsen is onveiliger per kilometer dan auto, trein
en OV) en de gezondheid door meer beweging neemt toe. De overige
gezondheidseffecten zitten vooral in de reductie van de uitstoot van autoverkeer.

Tabel 4.13: Effecten toename fietsgebruik
Per jaar (2040)
Effecten in mln. €
Gezondheid
Verkeersveiligheid

Nul
€ 0,72
-€ 0,84

Project
€ 1,08
-€ 1,26

Contante waarde (2020-2119)
Nul
€ 10,98
-€ 12,75

Project
€ 16,51
-€ 19,17

Overzicht mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
In onderstaande tabellen zijn de bovenstaande mobiliteitseffecten door verdichting
in contante waarden samengevat voor het nulalternatief en de Schaalsprong MOVV.
Uit deze overzichten blijkt dat met name de afname van congestie voor een positief
extern effect zorgt. Uit de analyses komt verder naar voren dat er positieve
duurzaamheidseffecten zijn, kijkend naar de aspecten CO2, luchtkwaliteit en geluid.
Bovendien zorgen de investeringen voor een toename van de verkeersveiligheid en
een afname in investeringen vanuit de overheid in infrastructuur en subsidies voor
de auto. De externe effecten in het projectalternatief zijn in contante waarden 722
miljoen euro hoger dan in het nulalternatief

MKBA SCHAALSPRONG MOVV – EINDRAPPORTAGE

68

Tabel 4.14: Overzicht mobiliteitseffecten nieuwe bewoners in het nulalternatief
Referentiescenario
(mln. € CW)
CO2
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid
Infra (besparingen elders)
Congestie
Accijnzen
Subsidies auto
Gezondheid (bewegen)
Totaal

Auto
€ 93
€ 48
€ 29
€ 338
€ 22
€ 1.034
-€ 111
€ 29
€ 1.480

Fiets

Trein

BTM

-€ 13

-€ 3
-€ 7

-€ 1
-€ 26

€ 11
-€ 2

-€ 10

-€ 27

Totaal
€ 93
€ 48
€ 25
€ 293
€ 22
€ 1.034
-€ 111
€ 29
€ 11
€ 1.442

Tabel 4.15: Overzicht mobiliteitseffecten nieuwe bewoners projectalternatief
Projectalternatief
Schaalsprong MOVV
(mln. € CW)
CO2
Luchtkwaliteit
Geluid
Verkeersveiligheid
Infra (besparingen elders)
Congestie
Accijnzen
Subsidies auto
Gezondheid (bewegen)
Totaal

4.3.3

Auto
€ 133
€ 70
€ 41
€ 486
€ 31
€ 1.487
-€ 160
€ 41
€ 2.129

Fiets

Trein

BTM

-€ 19

-€ 5
-€ 9

-€ 1
-€ 37

€ 17
-€ 3

-€ 14

-€ 38

Totaal
€ 133
€ 70
€ 35
€ 420
€ 31
€ 1.487
-€ 160
€ 41
€ 17
€ 2.074

Energie

Het binnenstedelijk ontwikkelen van woningen versus het buitenstedelijk
ontwikkelen van woningen zorgt er mogelijk voor dat er andere type woningbouw
wordt gerealiseerd. Daarbij kan verondersteld worden dat binnenstedelijk bouwen
vaker gestapeld gebeurd en buitenstedelijk vaker in lagere dichtheden (meer
eengezinswoningen). Huizen in een hogere dichtheid zijn over het algemeen
energiezuiniger. Er is een mogelijkheid om dit te waarderen aan de hand van
energieprijzen die de inwoners betalen, daarvan veronderstellen we echter dat die
verdisconteerd zitten in de grondexploitaties. Minder energiegebruik zorgt echter
mogelijk ook voor lagere CO2 uitstoot bij het opwekken van energie. Vanwege de
onzekerheden in het nulalternatief (wat voor type bouw wordt daar precies
gerealiseerd) is dit in de MKBA met een kwalitatieve score beredeneerd.
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In het nulalternatief worden ook reeds 140.000 woningen binnenstedelijk gebouwd
dat op zich draagt bij aan een energievriendelijke oplossing van de
woningbouwopgave. We waarderen het effect in het nulalternatief daarom met een
‘+’.
In het projectalternatief worden 207.000 woningen binnenstedelijk gebouwd. De
bijdrage aan energievriendelijk bouwen is daarmee nog groter. In de MKBA
waarderen we dit effect met ‘++’.
In het saldo van de MKBA (verschil tussen project- en nulalternatief) resulteert op
dit effect om die reden een ‘+’.
4.3.4

Landschap en natuur

De afweging tussen het binnen- of buitenstedelijk toevoegen van locaties voor
wonen en werken staat in verhouding tot de hoeveelheid landschap en natuur.
Woon- en werklocaties die in suburbane of landelijke gebieden worden toegevoegd,
zullen voor een deel ten koste gaan van bestaande natuur, polder of weiland
(landschap en groen). Verdichting en binnenstedelijk bouwen heeft een positief
effect als het gaat om 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 4.3: 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
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effecten op natuur, landschap en historisch erfgoed, op een evenwichtige manier te
vermelden28.
We nemen deze effecten als pm-post mee in de overzichtstabel. In het
nulalternatief met een “-” en in het projectalternatief met een 0. In het saldo van de
MKBA (verschil tussen project- en nulalternatief) resulteert om die reden een ‘+’.

4.4 Economische effecten
Tot slot nemen we enkele bredere economische effecten mee in de MKBA. We
onderscheiden daarbij een effect op de woningmarkt (het consumentensurplus
sociale huur) en agglomeratie-effecten die optreden als gevolg van een toename
van de effectieve dichtheid in de Zuidelijke Randstad.
4.4.1

Consumentensurplus sociale huur

In vrijwel alle woningbouwprojecten geldt dat een deel van de woningen (verplicht)
sociaal wordt gerealiseerd. Huurders in de sociale huur sector betalen minder dan
de huurprijs in de vrije sector. Dit verschil betekent een welvaartswinst of, het
consumentensurplus, voor deze huurders. Zij betalen immers minder dan de
marktwaarde van een vergelijkbare woning in de vrije sector met een vergelijkbaar
woongenot. 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.
Om het consumentensurplus van het aandeel sociale huurbouw in de
gebiedsontwikkeling te berekenen nemen we de maximale sociale huurprijs als
uitgangspunt (737,14 per maand in 202029). Voor de gemiddelde vrije
huursectorprijs per gemeente is gebruik gemaakt van gegevens van verhuursite
Pararius30. Daar staan gemiddelde huurprijzen per vierkante meter, we zijn voor
een bedrag per woning uitgegaan van een gemiddelde oppervlakte van 75m2. Het

28

Bron: Centraal Planbureau (CPB), Toelichting voor MKBA’s van gebiedsontwikkeling en
transportinfrastructuur. Juni 2019.
29 Bron: https://www.woningnetregioutrecht.nl/
30 Zie: https://www.pararius.nl/nieuws/huurprijsstijging-in-vrije-sector-koeltaf#:~:text=Onze%20hoofdstad%20trekt%20het%20gemiddelde,16%2C77%20per%20maan
d).
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verschil tussen de gemiddelde huurprijs in de vrije sector en sociale huur (en de
rule of half) is het consumentensurplus per woning en per jaar berekend.
De verdeelsleutel voor differentiatie in woningcategorieën verschilt per gemeente.
We kennen de verdeelsleutel op basis van de projecten vanuit de
Verstedelijkingsalliantie. Op basis daarvan is per gemeente voor het totale aantal
woningen het aandeel sociale huur bepaald.
Ook de woningen die in het nulalternatief buitenstedelijk gerealiseerd worden zullen
deels in de sociale huur gerealiseerd worden en om die reden ook een
consumentensurplus hebben. We zijn voor die woningen uitgegaan van een
gemiddeld huurbedrag in de vrije sector van 900 euro per maand en een gemiddeld
aandeel sociale huur van 25 procent.
Uiteraard kost het gemeenten / overheden ook meer om sociale huurwoningen te
faciliteren, deze kosten zijn verondersteld in de gehanteerde gemiddelde
onrendabele toppen (zie paragraaf 4.1).

Tabel 4.16 Aandeel sociale huurwoningen en prijs appartement vrije sector per
gemeente, 2018
Gemeente

Aandeel

Prijs per appartement

Consumentensurplus

sociale huur

(vrije sector)

per appartement per
maand

Den Haag

30%

€ 1.226

€ 488

Rotterdam

20%

€ 1.216

€ 482

Leiden

25%

€ 1.356

€ 619

Rijswijk

0%

-

€0

Delft

15%

€ 1.210

€ 473

Schiedam

25%

€ 1.025

€ 288

Dordrecht

0%

€ 1.000

€ 263

Lansingerland*

25%

€ 878

€ 140

Zoetermeer

27%

€ 878

€ 140

Buiten de regio

25%

€ 900

€ 163

*In Lansingerland is van hetzelfde consumentensurplus uitgegaan als in Zoetermeer.

Nulalternatief
In het nulalternatief is het jaarlijks nominale effect consumentensurplus sociale
huur vanaf 2040 (op dat moment zijn alle woningen gerealiseerd) 88,5 miljoen euro
(inclusief de rule of half). Netto contant gaat het om een effect van ruim 1,3 miljard
euro.
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Projectalternatief
In het projectalternatief is het jaarlijkse nominale effect consumentensurplus
sociale huur vanaf 2040 (op dat moment zijn alle woningen gerealiseerd) 112,6
miljoen euro (inclusief de rule of half). Netto contant gaat het om een effect van 1,7
miljard euro.
4.4.2

Agglomeratiekracht

Agglomeratiekracht-effecten treden op wanneer de ‘effectieve dichtheid’ in een
regio toeneemt. Wanneer het aantal bedrijven en werknemers zich binnen een regio
verder concentreert leidt dat tot lagere zoekkosten op de arbeidsmarkt. Door de
hoge dichtheden van banen en werknemers is het mogelijk om op stedelijke
arbeidsmarkten betere ‘matches’ te realiseren. Werknemers die elkaar
gemakkelijker ontmoeten, kunnen eenvoudiger kennis uitwisselen. Bedrijven die
dichtbij leveranciers en klanten zijn gevestigd, doen gemakkelijker zaken. Bedrijven
en werknemers in steden zijn hierdoor over het algemeen productiever en
innovatiever 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 effecten op het gebied van
mobiliteit. Deze effecten (namelijk minder autokilometers) zijn uitgewerkt onder het
‘mobiliteitseffect nieuwe bewoners’ (zie paragraaf 4.3.2). Negatieve effecten zijn er
ook. Huurprijzen en de ontwikkelingskosten van vastgoed zijn hoger en de loonkloof
tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Kenmerkend voor agglomeratieeffecten is dat het externe effecten betreft; individuele beslissers houden geen
rekening met de effecten van hun besluit op anderen. Voor meer informatie over de
effecten verwijzen we graag naar bijlage 5.
De verstedelijkingsprojecten uit de propositie van MOVV en de
Verstedelijkingsalliantie zorgen voor een toename van de effectieve dichtheid in de
Zuidelijke Randstad. De woningen en arbeidsplaatsen worden immers voor een
groot deel op hoogstedelijke locaties nabij OV-knooppunten en in goede verbinding
met onder meer de aanwezige kennisinstellingen gerealiseerd. Het aantal inwoners
en werknemers in de stedelijke regio’s neemt dus toe, waardoor het aannemelijk is
dat agglomeratie-effecten ontstaan.
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Agglomeratie-effecten worden beschreven in verschillende publicaties van het
Centraal Planbureau (CPB)31. Voor voorliggende analyses is, net als in eerdere
MKBA-doorrekeningen van gebiedsontwikkelingsprojecten, gebruik gemaakt van de
publicaties ‘Stad en land’ uit 2010 en ‘De economie van de stad’ uit 2015. Uit deze
studies volgt dat de productiviteit in een stad 2 tot 10 procent hoger is wanneer
sprake is van een verdubbeling van de dichtheid. Met andere woorden als het
aantal huishoudens in een stad met 10 procent groeit, dan neemt de productiviteit
met 0,2 tot 1 procent toe. Deze kwantitatieve analyses van het CPB hebben als
uitgangspunt gebruikt om een agglomeratie-effect in te schatten per projectlocatie.
Dat is gedaan door de totale productiviteit in de verschillende COROP-regio’s te
berekenen waar de verstedelijkingsprojecten in gelegen zijn. Dat is gedaan op basis
van de loonsom en het aantal banen in het COROP-gebied, via CBS Statline. Op
basis daarvan zijn voor het nul- en projectalternatief de agglomeratie-effecten
berekend. Aangezien we in het nulalternatief niet precies weten waar de
woningbouwlocaties verspreid buiten de regio precies komen en we op basis
daarvan voor deze locaties geen agglomeratie-effect kunnen berekenen, is alleen
een agglomeratie-effect berekend voor de woningen die binnenstedelijk worden
gerealiseerd. We gaan daarbij wel uit van de onderkant van de bandbreedte,
namelijk een 2 procent hogere productiviteit wanneer het aantal inwoners
verdubbelt. Kanttekening is dat het agglomeratie-effect vooral optreedt wanneer
zowel woningen als arbeidsplaatsen aan een stad worden toegevoegd. Dat gebeurt
in de integrale propositie van MOVV ook, maar het maatschappelijke effect is op
een versimpelde manier berekend, namelijk gebaseerd op aantallen inwoners.
Nulalternatief
In het nulalternatief neemt het aantal binnenstedelijke inwoners in de regio toe met
in totaal 250.000 (daarin is uitgegaan van een gemiddelde huishoudensgrootte van
1,7 personen en een ingroei van het aantal woningen tot 2040, vanaf 2040 wordt
het volledige effect bereikt). Het gaat om een toename van 7,5 procent van de
totale bevolking. De toevoeging van woningen in het nulalternatief verspreid buiten
de regio heeft, volgens onze uitgangspunten, geen agglomeratie-effect tot gevolg,
om die reden is de toename van het aantal inwoners dat als uitgangspunt voor de
berekeningen is genomen lager dan in het projectalternatief. De 7,5 procent
toename van het aantal inwoners leidt jaarlijks tot 0,15 procent extra productiviteit
in de stedelijke agglomeraties in de Zuidelijke Randstad vanaf 2040. De totale
productiviteit bepaald op basis van de totale loonsom in deze regio is in 2020
ongeveer 50 miljard euro. Door toevoeging van binnenstedelijke woningen in het
referentiescenario komt hier ongeveer 60 miljoen euro (gecorrigeerd voor het
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).
31
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ruimtelijk programma en de productiviteit per COROP-regio) per jaar bovenop (het
effect groeit in tot 2040 met de fasering van woningbouw en is vanaf 2040
volledig). Netto contant is het agglomeratie-effect in het nulalternatief 909 miljoen
euro.
Projectalternatief
In het projectalternatief worden alle woningen binnen de scope op hoogstedelijke
locaties gerealiseerd nabij HOV-knooppunten. Het gaat om in totaal 207.000
woningen. Op basis van een gemiddelde huishoudensgrootte van 1,7 betekent dat
een toename van het aantal inwoners in de agglomeratie met ongeveer 350.000.
Een toename van 10,6 procent ten opzichte van de huidige totale bevolking. Dat
zorgt voor een jaarlijkse productiviteitsstijging van 0,21 procent vanaf 2040. De
jaarlijkse productiviteitsstijging die ingroeit tot 2040 en vanaf dan volledig is (op
basis van de fasering van woningbouw) komt daarmee uit op ongeveer 92 miljoen
euro (gecorrigeerd voor het ruimtelijk programma en de productiviteit per COROPregio). In het projectalternatief is het netto contante agglomeratie-effect 1,4 miljard
euro. In Tabel 4.17 is het overzicht van het agglomeratie-effect opgenomen.

Tabel 4.17: Agglomeratie-effect (bedragen in miljoenen, netto contante waarden)
Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil

Aantal woningen binnenstedelijk

148.000

208.000

60.000

Aantal inwoners binnenstedelijk

251.000

353.000

102.000

€ 909

€ 1.396

€ 487

Agglomeratie-effecten

De uitkomsten van de analyses met betrekking tot het versterken van de regionale
agglomeratiekracht zijn in lijn met een analyse van de economische effecten van de
propositie van MOVV opgesteld door NEO/EUR32. Daarin komt namelijk naar voren
dat de MOVV-propositie voor maximaal 20 procent bijdraagt aan de
groeidoelstelling van de OESO. Deze houdt in dat het jaarlijkse economische
groeicijfer van de Zuidelijke Randstad versnelt van (afgerond) 2 naar 3 procent per
jaar. De projecten van MOVV zorgen dus voor een structurele versterking van de
economische groei van de Zuidelijke Randstad met 0,2% BRP per jaar. Dat
percentage sluit aan bij de agglomeratiekracht effecten die in voorliggende MKBA
zijn gevonden.

Bron: Manshanden, Van Oort, Koops en Van Haaren, ‘Effecten investeringsprojecten
Groeiagenda Zuid-Holland’, nog te publiceren rapport, 2020
32
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4.5 Eindtabel MKBA en conclusies integrale analyse
In tabel 4.18 is de eindtabel van de MKBA MOVV opgenomen volgens de uitwerking
in het WLO-scenario Hoog. In deze paragraaf bespreken we de uitkomsten. Het
totaalsaldo van kosten en baten in het nulalternatief bedraagt 3,108 miljard euro
(contante waarde). Wanneer we daar de kosten en baten van de
mobiliteitsmaatregelen en verstedelijkingsprojecten die in het projectalternatief
worden uitgevoerd tegenover zetten geeft dat inzicht in de maatschappelijke
meerwaarde van de propositie van MOVV. Deze bedraagt 1,850 miljard euro. Het
totaalsaldo van kosten en baten in het projectalternatief is immers 4,958 miljard.
De maatschappelijke meerwaarde wordt berekend door de kosten en baten uit het
projectalternatief af te zetten tegen die uit het nulalternatief.
In het projectalternatief worden bovendien ingrepen gerealiseerd die bijdragen aan
rijks- en regiodoelstellingen op het gebied van de woningmarkt (tegemoet komen
woningbouwbehoefte), economie (versterken agglomeratiekracht), duurzaamheid
(faciliteren en stimuleren mobiliteitstransitie) en behoud van landschap en groen
(door binnenstedelijke verdichting in plaats van woningbouw op uitleglocaties).
De uitkomsten van de MKBA met betrekking tot de economische effecten zijn in lijn
met een (nog te verschijnen) analyse van de economische effecten van de
propositie MOVV opgesteld door NEO/EUR 33. Daarin komt namelijk naar voren dat
de MOVV-propositie voor maximaal 20 procent bijdraagt aan de groeidoelstelling
van de OESO. Deze houdt in dat het jaarlijkse economische groeicijfer van de
Zuidelijke Randstad versnelt van (afgerond) 2 naar 3 procent per jaar. De projecten
van MOVV zorgen dus voor een structurele versterking van de economische groei
van de Zuidelijke Randstad met 0,2% BRP per jaar. Dit sluit aan bij de analyses in
voorliggende MKBA met betrekking tot versterking van de regionale
agglomeratiekracht.
Het totaalsaldo van kosten en baten van de MKBA leidt tot een verhouding van
baten en kosten van 1,33. Deze berekening komt tot stand door alle
maatschappelijke effecten te delen door de financiële kosten van het project. De
verhouding geeft inzicht in het feit dat elke euro die in dit project wordt gestoken
een maatschappelijk rendement heeft van 1,33 euro.
Enkele effecten zijn (nog) niet gemonetariseerd
Van belang is dat (nog) niet alle financiële kosten en maatschappelijke baten in
monetaire waarden zijn uitgedrukt. Het gaat om de volgende effecten:
Bron: Manshanden, Van Oort, Koops en Van Haaren, ‘Effecten investeringsprojecten
Groeiagenda Zuid-Holland’, nog te publiceren rapport, 2020
33
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▪

Er is mogelijk sprake van een onderschatting van de financiële effecten in het
nulalternatief. Het gaat om de veronderstelling dat in het nulalternatief 60.000
woningen verspreid buiten de regio worden gebouwd. Daarvoor is aangenomen
dat de GREX kostenneutraal is, wel is rekening gehouden met een beperkte
investering in de bovenplanse ontsluiting van deze woningen. Daarmee is –
zeer waarschijnlijk – sprake van een onderschatting van de kosten. Het
realiseren van een dergelijk aantal woningen zal immers waarschijnlijk ook
(grotere) investeringen in mobiliteit en infrastructuur met zich meebrengen. In
de MKBA is echter uitgegaan van een hypothetische en verspreide realisatie
van deze woningen buiten de regio, om die reden kan niet preciezer worden
doorgerekend wat de kosten (en opbrengsten) zijn van deze
gebiedsontwikkeling. In de MKBA eindtabel is een -PM post opgenomen in het
nulalternatief.

▪

In het nulalternatief is daarnaast sprake van een onderschatting van de
negatieve effecten die optreden als gevolg van de autonome groei van het
aantal inwoners en werknemers in de regio. Deze autonome groei (140.000
woningen en 35.000 arbeidsplaatsen) zorgt voor een toename in het gebruik
van OV en weginfrastructuur. Zonder de investeringen in het mobiliteitssysteem
zal dat leiden tot capaciteitsknelpunten in het OV, de effecten daarvan zijn
echter niet precies bekend en ook niet doorgerekend. Wel is rekening
gehouden met toenemende congestie voor het wegverkeer, maar mogelijk is
dat effect ook onderschat doordat mensen die capaciteitsknelpunten in het OV
ervaren overstappen op de auto (wat vervolgens weer tot extra congestie leidt).
Tweede orde effect hiervan is dat de bereikbaarheid van de diverse
ontwikkellocaties onvoldoende is zodat deze niet of met een minder stedelijk
programma worden gerealiseerd ten koste van onder andere de
agglomeratiekracht.

▪

In de gebruikte verkeerskundige analyses is tot dusverre beperkt rekening
gehouden met flankerend beleid van gemeenten om de mobiliteitstransitie aan
te jagen. De ervaring van gemeenten is dat het om vaak kosteneffectieve
maatregelen gaat (zoals parkeren, parkeernormen, ruimtelijke inrichting richten
op lopen, fietsen en OV). Deze zijn bovendien direct verbonden aan de OVinvesteringen en de verstedelijking binnen de propositie van MOVV (die in
wederkerige afspraken tussen rijk en regio zijn gemaakt). Dat zorgt voor een
onderschatting van de mobiliteitseffecten (met name baten als gevolg van
modal shift van auto naar OV en fiets). Dit effect is als ‘+PM’ in de eindtabel
opgenomen. Het zorgt bovendien ook voor extra OV-exploitatieopbrengsten
(meer mensen zullen daar immers gebruik van maken).
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Tabel 4.18: Eindtabel Nul- en projectalternatief in WLO-Hoog scenario in contante
waarden en mln. euro’s
Nulalternatief Basis Projectalternatief
Ruimtelijk programma
Binnen projecten MOVV
Woningen
Arbeidsplaatsen
Verspreid buiten de regio
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
BOV Mobiliteit
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe effecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Betrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Totaal
Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen OV-maatregelen
Totaal overige effecten
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect
Saldo kosten en baten
Verhouding kosten en baten
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Verschil nul- en
projectalternatief

147.581
35.450

207.773
70.382

60.192
34.932

60.192
34.932

0
0

-60.192
-34.932

-€ 777
-€ 690
-€ 207
€0
€0
€0
-€ 1.674

-€ 1.022
-€ 807
€0
-€ 5.069
-€ 1.488
€ 1.082
-€ 7.304

-€ 245
-€ 117
€ 207
-€ 5.069
-€ 1.488
€ 1.082
-€ 5.631

0
-PM
0
0
0
0

€ 3.072
€0
+PM
€ 1.291
€ 323
€ 40

€ 3.072
+PM
+PM
€ 1.291
€ 323
€ 40

0

€ 515

€ 515

0
0
€ 0 -PM

+ PM
-€ 35
€ 5.205 +PM

+PM
-€ 35
€ 5.205 +PM

€ 1.442
€ 1.082
€ 909
€ 1.348
+
+
€ 4.782

€ 2.074
€ 1.873
€ 1.396
€ 1.715
++
++
€ 7.057

€ 632
€ 790
€ 487
€ 366
+
+
€ 2.275
€ 1.850 +PM
1,33
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5. Gevoeligheidsanalyses
In dit hoofdstuk zijn enkele gevoeligheidsanalyses uitgewerkt om de uitkomsten van
de MKBA in een breder perspectief te plaatsen en de gevoeligheid van de
berekeningen te tonen. Het gaat achtereenvolgens om de volgende analyses:
▪

Uitwerking van de MKBA volgens het WLO-scenario Laag

▪

Gevoeligheidsanalyse met het nulalternatief: een zogeheten nulplusalternatief
is uitgewerkt. in dat nulalternatief zijn de MIRT-verkenning Oeververbindingen
en verkenning CID/Binckhorst verondersteld gerealiseerd te zijn.

▪

Gevoeligheidsanalyse spreiding (nulalternatief).

▪

Een tweetal analyses van maatschappelijke kosten en baten van de
afzonderlijke investeringen in mobiliteitsingrepen (5.4.1) en in het
verstedelijkingsprogramma (5.4.2).

▪

Gevoeligheidsanalyses waarin met de uitgangspunten voor kosten (hoger en
lager) en discontovoet is gevarieerd.

5.1 WLO-scenario Laag
In het lage WLO scenario is sprake van een stuk minder grote behoefte aan
woningen in de provincie Zuid-Holland. In dat geval zal de woningbouwambitie zoals
beoogd binnen MOVV niet meer in die mate nodig zijn. In de gemeenten binnen de
Verstedelijkingsalliantie zullen er autonoom in WLO-Laag 42.000 woningen
bijkomen. In de overige gemeenten binnen Zuid-Holland zal het aantal woningen tot
2040 zelfs afnemen. Om de vergelijking met de woningbouwambities van MOVV
zuiver te houden ten opzichte van de woningbouwontwikkeling WLO-Hoog gaan we
ervan uit dat er ongeveer 59.000 woningen in MOVV bij zullen komen. Dit is
dezelfde verhouding aan extra woningen als in het WLO-Hoog scenario.

Tabel 5.1: Woningbouw en toevoeging arbeidsplaatsen in WLO-Laag
WLO-Laag
Programma
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen

Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil

41.906
0

59.099
0

17.193
0

17.193
0

0
0

-17.193
0
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Op basis van de ontwikkelingen en uitgangspunten van WLO-Laag en bovenstaand
woningbouwprogramma ontstaat het volgende beeld met betrekking tot de
effecten:
Financiële effecten
▪

Als gevolg van het lage aantal woningen dat binnenstedelijk zal worden
gebouwd in zowel het nulalternatief als het projectalternatief zijn de kosten
voor gebiedsontwikkeling in zijn totaliteit lager dan bij WLO-Hoog. De
gemiddelde onrendabele top per woning is in het WLO-laag echter wel
negatiever vanwege lagere grondopbrengsten maar gelijkblijvende
ontwikkelkosten.

▪

De kosten voor mobiliteit en infrastructuur zijn gelijk aan de analyse in WLOHoog. De exploitatie in het projectalternatief valt wel lager uit door een lagere
reizigersgroei in WLO-Laag.

Mobiliteits- en bereikbaarheidseffecten
▪

De bereikbaarheidseffecten voor OV voor bestaande bewoners en bezoekers
zijn lager in het projectalternatief in WLO-laag vergeleken met WLO-Hoog34. Er
zijn minder reizigers en de waardering voor (minder) reistijd ligt lager door
lagere economische groei.

▪

Ook het congestie-effect voor de auto ligt lager door een lagere ontwikkeling
van de congestie in WLO-Laag. Hierdoor nemen ook de externe effecten in
mindere mate toe vergeleken met WLO-Hoog

Maatschappelijke effecten
Door de lagere toevoeging aan woningen in het projectalternatief in WLO-Laag,
minder dan een derde van het totaal in projectalternatief in WLO-Hoog, zijn de
maatschappelijke baten ten opzichte van het nulalternatief ook significant lager.
Totaal maatschappelijk saldo en vergelijking met WLO-Hoog
Door de relatief kleine toevoeging aan woningen (en geen arbeidsplaatsen) in WLOLaag is het saldo in kosten en baten negatief. Het gaat om een negatief
maatschappelijk saldo van 1,7 miljard euro. De baten/kosten verhouding van het
projectalternatief ten opzichte van het nulalternatief komt uit op 0,72 in WLOscenario Laag. In tabel 5.2 is de eindtabel van deze analyse opgenomen.
Er zijn geen verkeersmodelberekeningen beschikbaar voor WLO-Laag in zichtjaar 2040
voor het nulalternatief en projectalternatief. Voor 2030 is er wel een nulalternatief
(referentie) en een basispakket doorrekening beschikbaar voor WLO-Laag. Deze zijn
vergeleken met de berekeningen op basis van WLO-Hoog in 2030. Op basis van het verschil
of ratio tussen de uitkomsten van WLO-Laag en WLO-Hoog in 2030 zijn deze verder
geëxtrapoleerd naar zichtjaar 2040 voor het volledige maatregelenpakket in het
projectalternatief om de vervoerwaarden in WLO-Laag te berekenen.
34
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Tabel 5.2: Gevoeligheidsanalyse integrale alternatief WLO-Laag en vergelijking
WLO-Hoog (rechterkolom), in contante waarden en mln. euro’s
WLO-Laag
Nulalternatief

Projectalternatief

Verschil nul- en
projectalternatief

-€ 864
€0
€0
-€ 864

-€ 976
-€ 6.557
€ 793
-€ 6.740

-€ 112
-€ 6.557
€ 793
-€ 5.877

-PM

€ 2.148
+PM
€ 926
€ 231
€ 33
€ 369
-€ 25
€ 3.682

€ 2.148
+PM
+PM
€ 926
€ 231
€ 33
€ 369
-€ 25
€ 3.682

€ 547
€ 1.224
€ 381
€ 505
++
++
€ 2.657

€ 159
€ 141
€ 107
€ 127
+
+
€ 535

Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe bereikbaarheidseffecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Reisbetrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Externe effecten OV
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe
bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

-

€ 388
€ 1.082
€ 274
€ 378
+
+
€ 2.122

Saldo kosten en baten
Verhouding baten en kosten

-€ 1.660
0,72

5.2 Gevoeligheidsanalyse nulplusalternatief
Nulplusalternatief
We variëren op het nulalternatief door in een nulplusalternatief als uitgangspunt te
hanteren dat de NMCA-knelpunten ten dele wél opgelost worden. We gaan er
daarmee vanuit dat de lopende MIRT-verkenningen en MIRT-planuitwerkingen, voor
de Oeververbinding Rotterdam en voor het CID/Binckhorst, zijn gerealiseerd in het
nulalternatief. Voor overige investeringen veronderstellen we het nulplusalternatief
ook als beleidsarm: geen verdere grootschalige investeringen in mobiliteit en
infrastructuur.
Het uitwerken van het nulplusalternatief leidt tot de volgende inzichten:
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▪

Toevoeging van de Oeververbinding Rotterdam en de CID/Binckhorst leidt ertoe
dat de kosten en de baten nu ook in het nulplusalternatief vallen, deze zijn
zichtbaar in tabel 5.3. In het projectalternatief worden nog steeds dezelfde
kosten en baten gemaakt. Immers, het programma in het projectalternatief
blijft ongewijzigd.

▪

De kosten en de financiële effecten in het projectalternatief ten opzichte van
het nulalternatief liggen hierdoor iets lager vergeleken met het basisscenario
nulalternatief zonder toevoeging van de Oeververbinding en CID/Binckhorst.

▪

Voor de bereikbaarheidseffecten op basis van het verkeersmodel vMRDH 2.0 is
een aanpassing gedaan omdat nu een deel van de reistijden en
reizigerskilometers binnen het nulplusalternatief valt. Hiervoor is de toedeling
van reizigers met als herkomst en bestemming de CID/Binckhorst en nabije
omgeving en de Oostkant van Rotterdam in het nulplusalternatief opgenomen.
De verdere netwerkeffecten van deze projecten worden hierdoor overigens niet
meegenomen in het nulplusalternatief (deze vallen nog in het
projectalternatief). De totale bereikbaarheidseffecten en mobiliteitseffecten
voor bestaande bewoners komen ongeveer 1 miljard lager uit in het
projectalternatief ten opzichte van het nulplusalternatief.

▪

De maatschappelijke effecten van het projectalternatief zijn ten opzichte van
het nulplusalternatief lager vanwege een kleiner verschil in aantal toegevoegde
woningen en arbeidsplaatsen.

▪

Het projectalternatief laat ten opzichte van het nulpluslalternatief een positief
saldo van 823 miljoen euro (contante waarde) zien. Dat maatschappelijk saldo
is lager dan de basisanalyse (daarin is het saldo 1,9 miljard euro). Dat geeft
inzicht in het feit dat de projecten CID/Binckhorst en Oeverbindingen
Rotterdam een extra maatschappelijke meerwaarde hebben ten opzichte van
de andere projecten. Immers, doordat we van deze projecten in het
nulplusalternatief hebben toegevoegd is het saldo van baten en kosten omlaag
gegaan (in de verschillenanalyse tussen project en nulalternatief).

WERKPLAN MKBA MOVV –EINDRAPPORTAGE

82

Tabel 5.3: MKBA-tabel gevoeligheidsanalyse nulplusalternatief en
projectalternatief, bedragen in contante waarden en mln. Euro’s

Ruimtelijk programma
Binnen projecten MOVV
Woningen
Arbeidsplaatsen
Verspreid buiten de regio
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe bereikbaarheidseffecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Reisbetrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Externe effecten OV
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe
bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Nulplusalternatief

Projectalternatief

Verschil nulplus- en
projectalternatief

162.178
40.450

207.773
70.382

45.595
29.932

45.595

0

-45.595

29.932

0

-29.932

-€ 1.784
-€ 743
€ 141
-€ 2.386

-€ 1.829
-€ 6.557
€ 1.082
-€ 7.304

-€ 45
-€ 5.814
€ 941
-€ 4.919

€ 514
-PM

€ 3.072
+PM
€ 1.291
€ 323
€ 40
€ 515
-€ 35
€ 5.205

€ 2.557
+PM
+PM
€ 1.060
€ 265
-€ 72
€ 424
-€ 28
€ 4.206

€ 2.074
€ 1.873
€ 1.396
€ 1.715
+
+
€ 7.057

€ 637
€ 229
€ 429
€ 242
+
+
€ 1.536

€ 232
€ 58
€ 112
€ 90
-€ 7
€ 999

€ 1.437
€ 1.644
€ 967
€ 1.473

€ 5.521

Saldo kosten en baten
Verhouding baten en kosten

€ 823
1,17

5.3 Gevoeligheidsanalyse spreiding (nulalternatief)
In de gevoeligheidsanalyse spreiding (nulalternatief) veronderstellen we een
autonoom nulalternatief waarin de woningbouw meer verspreid over Zuid-Holland
plaatsvind. Het is lastig om te bepalen (evenals in het nulalternatief op basis van
WLO-Hoog woningbouw) of ook hier geen substantiële uitbreidingen op het OVnetwerk nodig zijn. Echter zorgt het spreidingsscenario wel voor een beeld waarin
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verstedelijking en verdichting van de Zuidelijke Randstad minder gefaciliteerd
wordt. In combinatie met het ‘basis’ WLO-Hoog nulalternatief ontstaat een
bandbreedte van de resultaten waarin de autonome ontwikkeling van meer of juist
minder verstedelijking tot uiting komt. Of deze autonome situaties beleidsarme
keuzes zijn laten we dan even in het midden.
Voor deze analyse met meer spreiding in het nulalternatief gaan we ervan uit dat
een derde van de totale beoogde woningbouw binnen de Verstedelijkingsalliantie
ook zonder grootschalige ingrepen in het mobiliteitssysteem kan worden
gerealiseerd. het gaat om 80.000 woningen binnenstedelijk in het nulalternatief.
De overige 128.000 woningen worden verspreid over de regio of zelfs over
Nederland gerealiseerd. De totale woningbouwopgave van 208.000 extra woningen
tot 2040 blijft immers de scope.
Het projectalternatief blijft wat betreft ruimtelijk programma en ingrepen in het
mobiliteitssysteem hetzelfde.
Deze analyse leidt tot de volgende inzichten:
▪

De totale kosten zijn in het nulalternatief spreiding 880 miljoen euro (contante
waarde). De kosten in het projectalternatief bedragen 7,4 miljard euro. De extra
investering in dit scenario bedraagt 6,5 miljard euro.
De basisanalyse komt uit op een extra benodigde investering van 5,6 miljard
euro. Het financiële effect is in de gevoeligheidsanalyse nulalternatief
(spreiding) dus sterker negatief. Dat wordt veroorzaakt door een beperktere
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in het nulalternatief.

▪

Het totale mobiliteitseffect in de analyse is 4,5 miljard euro. In het
nulalternatief (spreiding) zijn geen effecten). In het projectalternatief treden
reistijdwinsten op en neemt de congestie af.
In vergelijking met de basisanalyse zijn de mobiliteitseffecten geringer. Dat
komt doordat de mobiliteitsingrepen effect hebben op een lager aantal
inwoners en werknemers in de regio die daar in de autonome situatie ook al
komen wonen en werken. Met andere woorden: de congestie in het
nulalternatief (spreiding) is lager, de mobiliteitsingrepen hebben daarop een
minder groot effect35.

▪

De maatschappelijke effecten in het nulalternatief (spreiding) zijn in totaal 2,9
miljard euro. De effecten in het projectalternatief zijn 7,1 miljard euro. Dat leidt
tot een baat van het project van 4,2 miljard euro.

De verkeersmodelanalyses (doorgerekend met WLO-Hoog) zijn aangepast op basis van een
nieuwe toedeling van het aantal huishoudens uit de gevoeligheidsanalyse WLO-Hoog
spreiding (CPB/PBL, 2015).
35
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In vergelijking met de basisanalyse is de maatschappelijke meerwaarde van
het projectalternatief ten opzichte van het nulalternatief groter. In de
basisanalyse bedroeg de maatschappelijke meerwaarde immers 2,3 miljard
euro.
Al met al is sprake van een maatschappelijk saldo van 2,1 miljard euro. Het gaat
om het verschil tussen het projectalternatief en het nulalternatief (spreiding). Dit
maatschappelijk saldo is hoger dan die in de basisanalyse. De verhouding tussen
baten/kosten is met 1,32 echter gelijk aan die van de basisanalyse. Dat komt
doordat de relatieve extra kosten in dit alternatief ook hoger zijn.
De uitkomsten van deze gevoeligheidsanalyse zijn in tabel 5.4 opgenomen.
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Tabel 5.4: MKBA-tabel gevoeligheidsanalyse nulalternatief spreidingsscenario en
projectalternatief bedragen in contante waarden en mln. Euro’s
Nulalternatief
Spreidingsscenario Projectalternatief
Ruimtelijk programma
Binnen projecten MOVV
Woningen
Arbeidsplaatsen
Verspreid buiten de regio
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe
bereikbaarheidseffecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Reisbetrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal
shift)
Externe effecten OV
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe
bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Verschil nulalternatief
(spreiding) en
projectalternatief

80.000
35.450

207.773
70.382

127.773
34.932

127.773

0

-127.773

34.932

0

-34.932

-€ 880
€0
€0
-€ 880

-€ 1.829
-€ 6.557
€ 966
-€ 7.420

-€ 949
-€ 6.557
€ 966
-€ 6.541

€0
-PM

€ 2.781

€0
€0
€0

+PM
€ 1.098
€ 275
-€ 105

€ 2.781
+PM
+PM
€ 1.098
€ 275
-€ 105

€0
€0
€0

€ 440
-€ 32
€ 4.458

€ 440
-€ 32
€ 4.458

€ 785
€ 235
€ 580
€ 1.253

€ 2.074
€ 1.873
€ 1.396
€ 1.715
+
+
€ 7.057

€ 1.289
€ 1.638
€ 816
€ 461
+
+
€ 4.204

€ 2.853

Saldo kosten en baten
Verhouding baten en kosten

€ 2.121
1,32

5.4 Gevoeligheidsanalyse individuele beoordeling
Uit de werkwijzers en leidraden voor het opstellen van een integrale MKBA van
verstedelijking en transportinfrastructuur volgt de aanbeveling om ook de
maatschappelijke kosten en baten van ingrepen afzonderlijk te maken. Dus een
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analyse van enkel de ingrepen in het mobiliteitssysteem en een analyse van enkel
de verstedelijking. In deze paragraaf zijn deze analyses uitgewerkt, waarbij geen
specifieke extra effectonderzoeken zijn gedaan. Zo is hier geen verkeersmodelrun
voor beschikbaar en is ook niet nader gedetailleerd uitgewerkt van het effect is op
de verstedelijking als de mobiliteitsingrepen niet gerealiseerd worden. Daarmee
heeft deze analyse een ‘quickscan’ karakter.
5.4.1

Kosten en baten van de mobiliteitsingrepen

Wanneer we enkel de maatschappelijke kosten en baten van de mobiliteitsingrepen
uit de propositie Schaalsprong MOVV beschouwen valt op dat een groot deel van de
kosten (5,4 miljard euro) overeind blijven, maar dat de meeste maatschappelijke
effecten wegvallen. In deze analyse wordt immers niet meer gekeken naar de
ingrepen in de openbare ruimte en op de woningmarkt. Wel is nog sprake van een
agglomeratie-effect als gevolg van de verbeterde bereikbaarheid van woon- en
werklocaties. Het saldo van kosten en baten in deze analyse is -184 miljoen euro.
De baten/kostenverhouding 0,97. De uitkomsten zijn daarmee beduidend lager
dan de MKBA van de integrale propositie Schaalsprong MOVV, zie tabel 5.9.
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Tabel 5.5: Gevoeligheidsanalyse kosten en baten mobiliteitsingrepen, bedragen in
contante waarden en mln. euro’s
Nulalternatief
Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe bereikbaarheidseffecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Reisbetrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Externe effecten OV
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie*
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Projectalternatief
Verschil nul- en
mobiliteitsingrepen projectalternatief

n.v.t.

n.v.t.

€0
€0
€0

-€ 6.557
€ 1.082
-€ 5.475

€0
-PM

€ 3.072

€0
€0
€0
€0
€0
€0

+PM
€ 917
€ 323
€ 40
€ 515
-€ 35
€ 4.831

€0
-€ 6.557
€ 1.082
-€ 5.475

€ 3.072
+PM
+PM
€ 917
€ 323
€ 40
€ 515
-€ 35
€ 4.831
€0
€0
€ 461
€0

n.v.t.
n.v.t.

€0

€ 461

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€0

€ 461

Saldo kosten en baten
Verhouding kosten en baten

€ 461
-€ 184
0,97

* Afgeleid van reistijdwinsten door een opslag van 15 procent over deze baten te nemen

5.4.2

Kosten en baten verstedelijking

De maatschappelijke kosten en baten van enkel de verstedelijkingsprojecten is ook
op een goede manier in beeld gebracht in de ‘Maatschappelijke businesscase
Verstedelijkingsalliantie’ (Decisio en Sumcity, 2020). Alleen in voorliggende MKBA is
de scope breder, we beschouwen immers een woningbouwopgave van 208.000,
terwijl in de analyses voor de Verstedelijkingalliantie alleen naar 11 toplocaties en
87.000 woningen is gekeken. In voorliggende analyse is wel gebruik gemaakt van
enkele ervaringscijfers uit de maatschappelijke businesscase VSA, om die reden
heeft voorliggende analyse ook een meer quickscan karakter. Bovendien verschillen
de uitkomsten tussen de twee studies/analyses.
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Wanneer we kijken naar de maatschappelijke kosten en baten van enkel de
verstedelijkingsopgave dan valt op dat de kosten voor ingrepen in het
mobiliteitssysteem en de exploitatieopbrengsten wegvallen. Dat zorgt ervoor dat de
totale financiële kosten lager zijn, wel is in deze analyse rekening gehouden met
aanvullende bovenplanse ingrepen die nodig zijn om de gebiedsontwikkeling
mogelijk te maken. Doordat niet of beperkt geïnvesteerd wordt in het
mobiliteitssysteem treden wel negatieve effecten op als gevolg van toenemende
congestie op de weg. Dat gebeurt zowel in het nulalternatief (ontwikkeling 147.000
woningen binnenstedelijk) als in het projectalternatief (208.000 woningen). Het
congestie-effect is afgeleid uit de congestie-effecten die in de basisanalyse zijn
uitgewerkt en opgelost worden door de ingrepen in het mobiliteitssysteem.
De maatschappelijke effecten op het gebied van duurzame mobiliteit voor nieuwe
bewoners, leefbaarheid (ingrepen openbare ruimte), agglomeratiekracht (als gevolg
van toenemende effectieve dichtheid) en woningmarkt blijven wel overeind. Net als
de kwalitatieve positieve effecten van energieverbruik en het behoud van open
landschap en groen.
Het maatschappelijk saldo in deze analyse is -294 miljoen euro en de verhouding
tussen baten en kosten is 0,87. De uitkomsten zijn daarmee beduidend lager dan
in de basisanalyse.
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Tabel 5.6: Gevoeligheidsanalyse kosten en baten verstedelijking, bedragen in
contante waarden en mln. euro’s

Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Bovenplanse ingrepen*
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe bereikbaarheidseffecten
Congestie-effecten**
Externe effecten auto (modal shift)
Externe effecten OV
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie***
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Nulalternatief

Projectalternatief
Verstedelijking

Verschil nul- en
projectalternatief

-€ 1.674
€0

-€ 1.829
-€ 2.040

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-€ 1.674

-€ 3.869

-€ 155
-€ 2.040
€0
€0
-€ 2.195

-€ 917

-€ 1.291

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-€ 917

-€ 1.291

-€ 374
€0
€0
-€ 374

€ 1.442
€ 1.082
€ 909
€ 1.348
+
+
€ 4.782

€ 2.074
€ 1.873
€ 1.396
€ 1.715
++
++
€ 7.057

€ 632
€ 790
€ 487
€ 366
+
+
€ 2.275

Saldo kosten en baten
Verhouding kosten en baten

-€ 294
0,87

* Om de gebiedsontwikkeling te faciliteren zijn naast de GREX-kosten (en opbrengsten) en
directe bovenplanse kosten (die reeds in de MKBA zijn meegenomen) ook enkele
randvoorwaardelijke meer regionale bovenplanse kosten nodig. Het gaat hier bijvoorbeeld
om de investeringen in OV. Op basis van de maatschappelijke businesscase
Verstedelijkingsalliantie, waarin dat bedrag is geraamd, is deze investering afgeleid. We gaan
er, conform beleidsarm nulalternatief, vanuit dat hier in het nulalternatief niet in wordt
geïnvesteerd.
** In deze analyse is rekening gehouden met negatieve congestie-effecten die optreden op
het moment dat alle verstedelijking wordt gerealiseerd en niet wordt geïnvesteerd. De
effecten hiervan zijn afgeleid uit de basisanalyse.
*** Het is aannemelijk dat het agglomeratie-effect in deze analyse een stuk lager ligt. De
bereikbaarheid tussen de verstedelijkingslocaties en werklocaties is immers minder goed op
orde dan in de basisanalyse.

5.4.3

Conclusie individuele beoordeling ingrepen MOVV

Uit een analyse van de afzonderlijke projecten (mobiliteitsingrepen en
verstedelijking) komt naar voren dat deze een beduidend lager maatschappelijk
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saldo en baten/kosten-verhouding hebben dan de integrale MKBA-analyse. Op
basis daarvan concluderen we dat er samenhang en zelfs synergie zit tussen de
twee typen investeringen. Dat uit zich voornamelijk in de maatschappelijke effecten
op het gebied van mobiliteit. Er is sprake van minder congestie, een duurzamer
reisgedrag van alle bewoners en werknemers in de zuidelijke Randstad en mede als
gevolg daarvan neemt de leefbaarheid en de agglomeratiekracht in de regio toe.

5.5 Gevoeligheidsanalyses uitgangspunten
In deze paragraaf worden enkele standaard gevoeligheidsanalyses uitgevoerd
waarin we variëren met de kosten en de discontovoet.
5.5.1

Gevoeligheidsanalyse hogere/lagere kosten

We variëren in deze gevoeligheidsanalyse met een bandbreedte van 40 procent
hogere, dan wel lagere, kosten ten opzichte van de basisanalyse in zowel het
nulalternatief als het projectalternatief. De baten/kosten verhouding daalt met 40
procent hogere kosten naar 0,9. Met 40 procent lagere kosten stijgt de batenkosten verhouding naar 2,54.

Tabel 5.7: Gevoeligheidsanalyse 40 procent hogere kosten in nulalternatief en
projectalternatief bedragen in contante waarden en mln. Euro’s
Verschil nul- en
projectalternatief
Nulalternatief Projectalternatief
+40% kosten
Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Totaal mobiliteitseffecten
Totaal maatschappelijk effect

-€ 2.343
€0
€0
-€ 2.343
€ 4.782

Saldo kosten en baten
Verhouding baten / kosten
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-€ 2.561
-€ 9.180
€ 1.082
-€ 10.659
€ 5.205
€ 7.057

Verschil nul project
basisanalyse

-€ 217
-€ 9.180
€ 1.082
-€ 8.316
€ 5.205
€ 2.275

-€ 155
-€ 6.557
€ 1.082
-€ 5.631
€ 5.205
€ 2.275

-€ 835
0,90

€ 1.850
1,33
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Tabel 5.8: Gevoeligheidsanalyse 40 procent lagere kosten in nulalternatief en
projectalternatief bedragen in contante waarden en mln. Euro’s
Nulalternatief
Basis WLO-Hoog
Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Totaal mobiliteitseffecten
Totaal maatschappelijk effect

-€ 1.004
€0
€0
-€ 1.004
€ 4.782

Verschil nul- en
projectalternatief
Projectalternatief
-40% kosten
-€ 1.097
-€ 3.934
€ 1.082
-€ 3.950
€ 5.205
€ 7.057

Saldo kosten en baten
Verhouding baten / kosten

5.5.2

Verschil nul project
basisanalyse

-€ 93
-€ 3.934
€ 1.082
-€ 2.946
€ 5.205
€ 2.275

-€ 155
-€ 6.557
€ 1.082
-€ 5.631
€ 5.205
€ 2.275

€ 4.535
2,54

€ 1.850
1,33

Gevoeligheidsanalyse discontovoet

In deze gevoeligheidsanalyse variëren we met de te hanteren discontovoet. We
rekenen standaard met een discontovoet van 4,5 procent, conform de
aanbevelingen van de Werkgroep Discontovoet. In deze analyse variëren we door
de uitkomsten van de MKBA te laten zien met een discontovoet van 3 procent en
een 6 procent.
Een discontovoet van 3% heeft als gevolg dat de effecten verder in de tijd zwaarder
mee gaan wegen bij de berekening van de contante waarden. Omdat de
mobiliteitseffecten en maatschappelijke baten later in de tijd plaatsvinden dan het
gros van de kosten en investeringen, stijgt het saldo kosten en baten en de batenkosten verhouding naar 2,00. Deze analyse is opgenomen in tabel 5.7 en
vergeleken met de basis uitkomst.
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Tabel 5.9: Gevoeligheidsanalyse discontovoer 3 procent in nulalternatief en
projectalternatief bedragen in contante waarden en mln. Euro’s
Verschil nul- en
Nulalternatief
projectalternatief
Basis WLO-Hoog Projectalternatief 3% discontovoet
Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe bereikbaarheidseffecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Reisbetrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Externe effecten OV
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Verschil nul project
basisanalyse

-€ 1.941
€0
€0
-€ 1.941

-€ 2.134
-€ 8.354
€ 1.912
-€ 8.576

-€ 193
-€ 8.354
€ 1.912
-€ 6.635

-€ 155
-€ 6.557
€ 1.082
-€ 5.631

€0
-PM

€ 5.694

€ 3.072
+PM
+PM
€ 1.291
€ 323
€ 40
€ 515
-€ 35
€ 5.205

€0
€0
€0
€0
€0
€0

+PM
€ 2.454
€ 613
€ 71
€ 958
-€ 60
€ 9.731

€ 5.694
+PM
+PM
€ 2.454
€ 613
€ 71
€ 958
-€ 60
€ 9.731

€ 2.587
€ 1.175
€ 1.449
€ 2.149
+
+
€ 7.360

€ 3.721
€ 2.230
€ 2.225
€ 2.733
++
++
€ 10.909

€ 1.134
€ 1.055
€ 776
€ 584
+
+
€ 3.549

€ 632
€ 790
€ 487
€ 366
+
+
€ 2.275

€ 6.644
2,00

€ 1.850
1,33

Saldo kosten en baten
Verhouding baten en kosten

Het omgekeerde is het geval bij een hogere discontovoet, van bijvoorbeeld 6
procent. Effecten later in de tijd wegen in dat geval minder zwaar. Hierdoor
renderen de mobiliteitseffecten en maatschappelijke effecten minder over de tijd
waardoor de baten lager zijn. Hierdoor ontstaat een negatief saldo van kosten en
baten. De baten/kosten verhouding bij een discontovoet van 6 procent is 0,90.
Deze uitkomsten zijn in tabel 5.8 opgenomen.
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Tabel 5.10: Gevoeligheidsanalyse discontovoet 6 procent in nulalternatief en
projectalternatief bedragen in contante waarden en mln. Euro’s

Financiële effecten
Gebiedsontwikkeling
Mobiliteit en infrastructuur
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe bereikbaarheidseffecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Reisbetrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Externe effecten OV
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe
bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect

Nulalternatief
Basis WLO-Hoog
-€ 1.458
€0
€0
-€ 1.458

€0

Projectalternatief

Verschil nul- en
projectalternatief
6% discontovoet

Verschil nul project
basisanalyse

-€ 1.583
-€ 5.380
€ 685
-€ 6.278

-€ 125
-€ 5.380
€ 685
-€ 4.820

-€ 155
-€ 6.557
€ 1.082
-€ 5.631

€ 1.859
+PM
€ 767
€ 192
€ 25
€ 307
-€ 23
€ 3.127

€ 1.859
+PM
+PM
€ 767
€ 192
€ 25
€ 307
-€ 23
€ 3.127

€ 3.072
+PM
+PM
€ 1.291
€ 323
€ 40
€ 515
-€ 35
€ 5.205

€ 1.297
€ 1.594
€ 957
€ 1.176
++
++
€ 5.024

€ 395
€ 594
€ 334
€ 251
+
+
€ 1.574

€ 632
€ 790
€ 487
€ 366
+
+
€ 2.275

-€ 118
0,98

€ 1.850
1,33

-PM
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Saldo kosten en baten
Verhouding baten en kosten
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€ 902
€ 1.000
€ 624
€ 925
+
+
€ 3.450
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6. Conclusies en reflectie
In dit hoofdstuk trekken we op basis van de verschillende analyses van
maatschappelijke kosten en baten enkele conclusies (in paragraaf 6.1). Deze
sluiten aan op de in paragraaf 4.5 opgenomen eindtabel van de basisanalyse en op
de gevoeligheidsanalyses die in hoofdstuk 5 zijn gepresenteerd. We reflecteren op
de uitkomsten in paragraaf 6.2 door in te gaan op de vraag waar en voor wie de
maatschappelijke kosten en baten (vooral) neerslaan en gaan, mede aan de hand
van die reflectie en op basis van andere uitgevoerde studies, in op mogelijke
vormen van alternatieve bekostiging.

6.1 Conclusies analyse maatschappelijke kosten en baten
Uitkomsten basisanalyse
Op basis van de uitkomsten van de MKBA van de basisanalyse volgens het WLOscenario Hoog concluderen we dat het maatschappelijk rendement van de
investeringen in de Schaalsprong MOVV 1,85 miljard euro is. De baten wegen op
tegen de kosten. Uit een nadere analyse van effecten blijkt bovendien dat de
voorgestelde ingrepen een bijdrage leveren aan ambities van het Rijk, de regio
(provincie en MRDH) en gemeenten. Het gaat om doelstellingen op het gebied van
de woningmarkt (tegemoet komen woningbouwbehoefte), economie (versterken
agglomeratiekracht), duurzaamheid (faciliteren en stimuleren transitie naar
duurzame mobiliteit) en behoud van landschap en groen (door binnenstedelijke
verdichting in plaats van woningbouw op uitleglocaties). Iedere euro die in dit
project wordt geïnvesteerd heeft een maatschappelijk rendement van 1,33 euro.
Het overzicht van maatschappelijke kosten en baten is opgenomen in Tabel 4.18.
De basisanalyse volgens het WLO-scenario Laag laat een ander beeld zien. In dat
scenario is de economische groei en de druk op de woningmarkt een stuk lager. Om
die reden renderen mobiliteitsingrepen minder goed en is minder verstedelijking
nodig. Dat leidt er toe dat de effecten op het gebied van bereikbaarheid en
mobiliteit, economische effecten op het gebied van agglomeratie en
omgevingseffecten op het gebied van leefbaarheid en woningmarkt lager zijn.
Terwijl een groot deel van de kosten overeind blijven. In deze uitwerking is het saldo
van kosten en baten 1,66 miljard euro negatief. Het overzicht van maatschappelijke
kosten en baten van deze analyse is opgenomen in Tabel 5.2.
Vergelijking gevoeligheidsanalyses
In een tweetal gevoeligheidsanalyses is gevarieerd met de uitgangspunten in het
nulalternatief en in een tweetal analyses is een uitwerking van de kosten en baten
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van individuele projectonderdelen van de Schaalsprong MOVV gemaakt. De
voornaamste conclusie die kan worden getrokken naar aanleiding van deze
analyses is dat de projecten uit de Schaalsprong MOVV het best renderen wanneer
deze integraal en in samenhang worden ontwikkeld.
Een toelichting per gevoeligheidsanalyse op deze conclusie:
▪

De analyse waar in het nulalternatief de projecten CID/Binckhorst en
Oeververbindingen Rotterdam zijn toegevoegd aan een zogeheten
‘nulplusalternatief’ laat zien dat de meerwaarde van de overige projecten ten
opzichte van het nulplusalternatief lager is dan in de basisanalyse. De twee
(MIRT-)verkenningen zorgen voor een relatief groter deel van het
maatschappelijk rendement dan de overige projecten. Wanneer alle projecten
in samenhang in de MKBA worden beschouwd is het maatschappelijk saldo van
kosten baten en de baten/kostenverhouding hoger.

▪

De analyse waar in het nulalternatief is gevarieerd met het ruimtelijk
programma (minder binnenstedelijk en meer verspreid over de
regio/Nederland) laat zien dat de maatschappelijke effecten op het gebied van
agglomeratie en woningmarkt sterk stijgen en dat de mobiliteitseffecten voor
bestaande reizigers dalen. Deze analyse onderstreept de integrale aanpak van
de projecten. Immers, als de mobiliteitsingrepen voor een lagere autonome
groei van inwoners en werknemers gerealiseerd worden dan renderen deze
minder goed. Het in samenhang ontwikkelen van verstedelijking en
mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat de investeringen beter (maatschappelijk)
renderen: er wordt meer gebruik gemaakt van het OV en de agglomeratiekracht
neemt daardoor sterker toe.

▪

De analyses waarin de individuele onderdelen uit de Schaalsprong MOVV, te
weten ingrepen in het mobiliteitssysteem en investeringen in verstedelijking,
zijn doorgerekend laten zien dat deze individuele projecten minder goed
maatschappelijk renderen dan wanneer ze in integraal worden gerealiseerd. De
beide gevoeligheidsanalyses laten een negatief saldo van kosten en baten zien
en een baten/kosten-verhouding lager dan 1. Daarmee zijn de uitkomsten
beduidend lager dan de integrale basisanalyse.

Het overzicht van effecten, saldo van kosten en baten en de baten/kostenverhouding van de basis- en gevoeligheidsanalyses is opgenomen in tabel 6.1.
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Tabel 6.1: Overzicht maatschappelijke kosten en baten in de basis- en
gevoeligheidsanalyses, bedragen in miljoenen en contante waarden

Basisanalyse (WLO-Hoog)
Basisanalyse (WLO-Laag)
Gevoeligheidsanalyses
Nulplusalternatief
Spreidingsscenario (nulalternatief)
MKBA mobiliteitsingrepen
MKBA verstedelijkingsprogramma

Financiële Mobiliteits- Maatschappelijke Saldo kosten Baten/kosteneffecten
effecten
effecten
en baten
verhouding
-€ 5.631
€ 5.205
€ 2.275
€ 1.850
1,33
-€ 5.877
€ 3.682
€ 535
-€ 1.660
0,72
-€ 4.919
-€ 6.541
-€ 5.475
-€ 2.195

€ 4.206
€ 4.458
€ 4.831
-€ 374

€ 1.536
€ 4.204
€ 461
€ 2.275

€ 823
€ 2.121
-€ 184
-€ 294

1,17
1,32
0,97
0,87

Bijdrage Schaalsprong MOVV aan BRP
De uitkomsten van de MKBA met betrekking tot de economische effecten zijn in lijn
met een (nog te verschijnen) analyse van de economische effecten van de
propositie MOVV opgesteld door NEO/EUR 36. Daarin komt namelijk naar voren dat
de MOVV-propositie voor maximaal 20 procent bijdraagt aan de groeidoelstelling
van de OESO. Deze houdt in dat het jaarlijkse economische groeicijfer van de
Zuidelijke Randstad versnelt van (afgerond) 2 naar 3 procent per jaar. De projecten
van MOVV zorgen dus voor een structurele versterking van de economische groei
van de Zuidelijke Randstad met 0,2% Bruto Regionaal Product per jaar (als
onderdeel van de 1 procent extra groei). Dit sluit aan bij de analyses in voorliggende
MKBA met betrekking tot versterking van de regionale agglomeratiekracht.

6.2 Reflectie op uitkomsten
De uitkomsten van de MKBA laten zien dat de projecten van MOVV bijdragen aan
de rijks- en regionale doelstellingen. Daarnaast is op landelijk schaalniveau (een
MKBA is een uitwerking van maatschappelijke kosten en baten op nationaal
schaalniveau) sprake van een positief maatschappelijk rendement. Tot slot
benadrukken de uitkomsten de samenhang tussen de projecten op het gebied van
mobiliteit en verstedelijking. Dat neemt niet weg dat bepaalde kosten en bepaalde
baten in meer of mindere mate terecht komen bij bepaalde partijen of in bepaalde
regio’s. In deze paragraaf gaan we daar kort op in (zie paragraaf 6.2.1) en leggen
daarnaast een link met mogelijke vormen van alternatieve bekostiging die in andere
studies beschouwd zijn.

Bron: Manshanden, Van Oort, Koops en Van Haaren, ‘Effecten investeringsprojecten
Groeiagenda Zuid-Holland’, nog te publiceren rapport, 2020
36
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6.2.1

Waar en bij wie komen de maatschappelijke kosten en baten terecht?

Als het gaat om de financiële effecten dan is het in veel gevallen duidelijk dat de
kosten (voor ingrepen in het mobiliteitssysteem en in het wegnemen van
onrendabele toppen van woningbouw) gemaakt zullen worden door de overheid (het
rijk, de regio en de gemeenten). Investeringen in de openbare ruimte en in het
mobiliteitssysteem zijn immers van algemeen nut en het is een overheidstaak om
daarin te voorzien. Deze investeringen zorgen voor diverse effecten waardoor
sprake is van economisch gewin, dat komt uiteindelijk terug in de groei van het
Bruto Regionaal Product (door NEO/EUR ingeschat op 0,2% per jaar), waardoor ook
belastinginkomsten voor de overheid zullen toenemen.
Er staan daarnaast enkele directe inkomsten tegenover de investeringen. Het gaat
enerzijds om de exploitatie van het openbaar vervoer, het saldo van OV-exploitatie
is immers positief. Deze inkomsten komen in eerste instantie bij de
vervoersbedrijven terecht, maar worden daarna afgeroomd door overheden
(aangezien zij aandeelhouders zijn van de vervoersbedrijven). Daarnaast is sprake
van een financieel voordeel als gevolg van verminderd autogebruik in de regio en
wellicht breder richting Noord, Oost- en Zuid-Nederland. Door het verminderde
autogebruik verminderen immers ook de onderhoudskosten aan wegen en worden
minder subsidies voor elektrisch vervoer aangevraagd. Dit komt terug in jaarlijkse
kosten voor beheer en onderhoud van wegen van het Rijk en de regio.
Voor de maatschappelijke effecten is het wat complexer om deze direct toe te delen
aan bepaalde groepen / partijen of regio’s. We bespreken de verschillende
effecten:
▪

De vermindering van reistijd valt alle gebruikers van alle soorten vervoer voor
alle motieven in de Zuidelijke Randstad toe. Uit de studie van EUR/NEO blijkt
dat dit, naast een kortere reistijd op zichzelf, ook zorgt voor positieve indirecte
en externe effecten. Dat komt door dat alle bedrijfstakken en huishoudens een
economisch voordeel in de vorm van extra tijd genieten. Het externe effect uit
zich als volgt: ‘Dat geeft een impuls aan deze bedrijven en huishoudens. Deze
impuls is afhankelijk van de mate waarin bedrijfstakken binnenlandse
mobiliteit van personen als intermediaire input verbruiken in het
productieproces. Praktisch gesproken, als een bedrijf zich dichtbij een
metrostation heeft gevestigd, ontvangen de werknemers door een verbeterde
metroverbinding en aanbod van goed bereikbare woningen een voordeel in
reistijd en -kosten. Het bedrijf wordt daardoor productiever, hetgeen de locatie
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aantrekkelijker maakt. Hierdoor ontstaan productiviteitswinsten, die neerslaan
in de grondmarkt en woningmarkt.’37
▪

Het indirecte effect wordt gevormd door de agglomeratie-effecten die ontstaan
als gevolg van een betere en snellere verbinding tussen bedrijven en hun
werknemers en tussen bedrijven en werknemers onderling én door een
toename van de effectieve dichtheid in de agglomeraties. Dit uit zich in een
toename van de productiviteit en daarmee in een hoger BRP. Dit effect slaat
daarmee op regionaal en nationaal schaalniveau neer en zal zorgen voor
hogere belastinginkomsten.

▪

Doordat veel mensen overstappen van de auto naar het OV of de fiets is sprake
van positieve effecten op het klimaat en milieu. Dit zijn deels heel lokale
effecten: er is minder (geur en geluids-)overlast van autoverkeer. Deels zijn het
effecten op een hoger schaalniveau, zoals de afname van de CO2-uitstoot.

▪

Het woongenot van mensen in de regio neemt toe. De woningen worden
immers op plekken gebouwd waar de behoefte en vraag naar woningen het
grootst is. Dat uit zich in de vastgoedwaarden op deze locaties. Daarnaast is
sprake van een specifiek effect voor de mensen die in een sociale huurwoning
wonen. Zij komen eveneens op aantrekkelijke locaties te wonen en betalen
daar een prijs voor die lager is dan de marktwaarde. Dit effect is
gemonetariseerd en heeft dus betrekking op deze specifieke groep.

▪

Ook het woongenot in de bestaande leefomgeving neemt toe. Door diverse
ingrepen in de openbare ruimte (denk aan het wegnemen van infrastructurele
barrieres, vergroten van de toegankelijkheid tot voorzieningen, aanleggen van
groenstructuren en uitplaatsen overlastgevende bedrijven) neemt het
leefklimaat in de verschillende steden toe. Daar profiteren de bestaande
bewoners van.

▪

Tot slot wordt met dit project en met name de binnenstedelijke verdichting
vermeden dat op buitenstedelijke locaties in het groen (natuur, op
landbouwgrond) wordt gebouwd. Dat zorgt voor het behoud hiervan. Daarnaast
neemt het belang van dit open landschap toe doordat meer mensen in de stad
gaan wonen en behoefte zullen krijgen aan recreatie in het buitengebied. Dit is
een in principe nationaal effect. Het is immers niet bekend waar de
woningbouw verspreid over de regio / het land in het nulscenario ontwikkeld zal
worden.

6.2.2

Doorkijk naar alternatieve vormen van bekostiging

Uit de analyses komt naar voren dat investeringen van orde grootte 11 miljard euro
(nominale waarden, exclusief BTW) nodig zijn om de Schaalsprong MOVV te
Bron: Manshanden, Van Oort, Koops en Van Haaren, ‘Effecten investeringsprojecten
Groeiagenda Zuid-Holland’, nog te publiceren rapport, 2020
37
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realiseren, het betreft hier zowel de ingrepen in het mobiliteitssysteem als in
verstedelijking. Na die tijd is sprake van jaarlijkse kosten voor het beheer,
onderhoud en de vervanging van de nieuw aangelegde of opgewaardeerde
infrastructuur. De analyse van maatschappelijke effecten geeft inzicht in het feit dat
deze investeringen leiden tot bredere maatschappelijke welvaart. Mogelijk dat een
deel van deze maatschappelijke effecten ‘te gelde’ is te maken. We bespreken er
een aantal vanuit het perspectief van de integrale MKBA-analyse en refereren
daarin aan enkele conclusies uit het rapport ‘Alternatieve Bekostiging – Zuidelijke
Randstad’ (Rebel, 2020):
▪

Financiële effecten gebiedsontwikkeling. Een betere (snellere en duurzamere)
ontsluiting van woningbouw- en werklocaties zorgt op zichzelf voor een hogere
waarde van deze gebieden (grond en vastgoed). Daar is in de MKBA rekening
mee gehouden door verschillen tussen de onrendabele toppen in het nul- en
projectalternatief. De studie maakt op dit punt duidelijk dat wanneer aan de
voorkant duidelijk is dat alle randvoorwaarden van een goede ontsluiting
aanwezig zijn, projecten ook op een financieel voordeliger manier ontwikkelt
kunnen worden. Met andere woorden: de opbrengsten bij partijen die het
vastgoed ontwikkelen zijn hoger wanneer (overheids)investeringen in de
ontsluiting op orde zijn.

▪

Exploitatie OV. De MKBA laat zien dat de ingrepen in het mobiliteitssysteem in
de toekomst zorgen voor een positieve bijdrage aan het exploitatiesaldo van
het OV. Deze extra toekomstige inkomsten zouden mogelijk gebruikt kunnen
worden om investeringen te deels te dekken. De investeringen in mobiliteit
trekken een hoop extra reizigers aan, dat zorgt dus op zichzelf voor extra
kaartverkoop en extra BTW-inkomsten. Ook zal meer gebruik gemaakt gaan
worden van andere bijhorende voorzieningen zoals fietsenstallingen en PenR
faciliteiten. Ook op dat soort voorzieningen kan de exploitatie positiever
worden.

▪

Mobiliteit. De bereikbaarheidseffecten zijn gemonetariseerd aan de hand van
reistijd-, betrouwbaarheids- en comfortwaarderingen. Deze waarderingen
volgen uit studies en enquêtes onder reizigers en draait bijvoorbeeld om de
vraag hoeveel geld ze in potentie over hebben om ergens een minuut eerder te
zijn. Het gaat hier om de ‘willingness to pay’ en dus niet om bedragen die
mensen daadwerkelijk gaan betalen, ze moeten immers ook al kosten maken
om te reizen. Toch geeft dit wel degelijk een aanknopingspunt: als
daadwerkelijk veel mensen de verbeterde verbindingen positief waarderen en
gebruiken, zou met opslagen op tarieven op bijvoorbeeld delen van trajecten
wel enige financiële compensatie voor het project gevonden kunnen worden.
Dit sluit aan op de studie naar alternatieve bekostiging voor de Zuidelijke
Randstad (Rebel, 2020). Daarin wordt geconcludeerd dat tariefdifferentiatie OV
een mogelijk kansrijke optie is.
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▪

Leefbaarheid. De effecten op het gebied van leefbaarheid zijn gemonetariseerd
aan de hand van vastgoedwaardestijgingen in de directe omgeving van
projectgebieden of binnen de projectgebieden zelf (bijvoorbeeld als verschil
tussen nul- en projectalternatief). Dit effect levert dus daadwerkelijk een
waardestijging in financiële zin op, zoals is gebleken uit eerdere studies.
Baathebbers zijn huidige en toekomstige vastgoedeigenaren in de
projectgebieden zelf en directe omgeving. In het verlengde hiervan ontstaat ook
een hogere afdracht vanuit bijvoorbeeld WOZ-aanslagen. Op verschillende
manieren zouden deze baten afgeroomd of gereserveerd kunnen worden voor
gebiedsontwikkeling. Op dit punt spreekt de studie naar alternatieve
bekostiging bijvoorbeeld over de instrumenten ‘Vaste afdracht nieuwbouw’,
‘ingezetenenheffing’ en ‘Onroerendezaakbelasting’.
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Bijlage 1. Kosten en baten regionale
projectalternatieven
In deze bijlage is een analyse van kosten en baten van enkele regionale
projectalternatieven opgenomen. In deze analyse is voor enkele afzonderlijke
projecten per regio beschouwd wat de maatschappelijke kosten en baten zijn. In
deze analyses is per individuele uitwerking geen rekening gehouden met het
bredere netwerkeffect van ingrepen in het mobiliteitssysteem die in andere regio’s
ontstaan. Uit de analyses is dit ook direct de voornaamste conclusie: de individuele
doorrekening van kosten en baten per regio geeft in alle gevallen een lagere
verhouding tussen baten en kosten dan de integrale doorrekening van de
Schaalsprong MOVV. Daaruit blijkt dat de netwerkkracht van het in samenhang
ontwikkelen van het mobiliteitssysteem, in een integrale context van verstedelijking
zorgt voor een grotere bijdrage aan de nationale welvaart. Met andere woorden: het
geheel is groter dan de som der delen.
Wat bij interpretatie van deze analyses van belang is, is dat deze onderling niet
goed vergelijkbaar zijn. Dat heeft te maken met de gebruikte verkeerskundige input
die per project en per regio verschillend is. Daardoor zijn uitgangspunten van
bijvoorbeeld sociaal economische gegevens (SEG’s) en is de ontwikkeling van het
mobiliteitssysteem buiten de eigen regio per verkeersanalyse anders. Dat maakt
ook dat de individuele uitkomsten niet zonder meer bij elkaar kunnen worden
opgeteld. Enerzijds is dan mogelijk sprake van dubbeltelling van kosten en
anderzijds is sprake van een missend inzicht in de vergroting van de kracht van het
gehele mobiliteitsnetwerk. Dit is juist wat in de integrale analyse wel in beeld is.
In de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in op analyses voor de Oude
Lijn en knooppunten (paragraaf B1.1), regio Den haag (B1.2), regio Rotterdam
(B1.3) en verbindingen Zoetermeer-Leiden en Zoetermeer-Rotterdam (B1.4).
Daarbij geven we inzicht in welke verkeerskundige bron is gebruikt en bespreken
we de uitkomsten kort. We staan niet uitgebreid stil bij de diverse effecten. Deze
volgen in principe dezelfde uitgangspunten en inzichten die in hoofdstuk 4 staan
uitgelegd. De regioanalyses zijn volgens het WLO-scenario Hoog uitgewerkt.

B1.1 Oude Lijn en knooppunten
In de analyse zijn de maatregelen op de Oude Lijn, ingrepen in de knooppunten en
de daarmee samenhangende verstedelijking uit de Verstedelijkingsalliantie
meegenomen. Voor wat betreft verstedelijking gaat het om de 13 zogeheten
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‘toplocaties’ in 8 verschillende steden waar in totaal bijna 90.000 woningen worden
toegevoegd.
Voor de verkeerskundige analyses op de Oude Lijn is gebruik gemaakt van een
analyse van ProRail. Zij hebben een extractie gemaakt uit TBOV (2020): Voor het
zichtjaar 2040 zijn aantallen reizigers en reistijden tussen stations op de Oude Lijn
geprognotiseerd bij opwaardering Oude Lijn (inclusief nieuwe stations) en een
referentievariant (6 basis) in 2040. Verkorte wacht- en overstaptijden tussen
regionaal OV en trein zijn in het TBOV niet bekend waardoor het totale
netwerkeffect op het gehele OV-systeem niet kan worden ingeschat.
De effecten van de ingrepen op de HOV-knooppunten zijn versimpeld berekend
door uit te gaan van 1 minuut reistijdwinst voor alle gebruikers van de stations. Dat
effect ontstaat doordat de stations makkelijker toegankelijk worden. Daarbij is
sprake van een onderschatting van het effect van een toename van de kwaliteit van
de openbare ruimte rondom de stations.
Voor de financiële effecten is aangesloten bij de bronnen die zijn gebruikt in de
basisanalyse.
De analyse van de Oude Lijn en knooppunten resulteert in een positief
maatschappelijk saldo van kosten en baten. Het gaat om een maatschappelijk
rendement van bijna 600 miljoen euro (contante waarde) en een baten/kostenverhouding van 1,24. De uitkomsten zijn in tabel B.1 opgenomen.
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Tabel B.1: MKBA-tabel projectalternatief Oude Lijn, bedragen in contante waarden
en mln. euro’s
Nulalternatief
Oude Lijn
Programma t.o.v. nulalternatief
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
BOV Mobiliteit
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe effecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Betrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Totaal
Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen OV-maatregelen
Totaal overige effecten
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect
Saldo kosten en baten
Verhouding kosten en baten
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Projectalternatief
Oude Lijn Project tov Nul

44.179
20.450

55.469
49.882

11.290
29.432

11.290
29.432

0
0

-11.290
-29.432

€ 100
-€ 95
-€ 28
€0
€0
-€ 22

-€ 40
-€ 294
€0
-€ 1.799
-€ 461
€ 114
-€ 2.480

-€ 141
-€ 199
€ 28
-€ 1.799
-€ 461
€ 114
-€ 2.458

€0
-PM
€0
€0
€0
€0

€ 1.011
€0
+PM
€ 617
€ 153
€ 222

€ 1.011
+PM
+PM
€ 617
€ 153
€ 222

€0

€ 255

€ 255

€0
€0
€0

0 + PM
-€ 30
€ 2.228

0 + PM
-€ 30
€ 2.228

€ 437
€ 124
€ 330
€ 322
+
+
€ 1.214

€ 651
€ 511
€ 447
€ 426
++
++
€ 2.035

€ 214
€ 387
€ 116
€ 103
+
+
€ 821
€ 592
1,24
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B1.2 Regio Den Haag
In het projectalternatief regio Den Haag zijn de volgende maatregelen in de OVcorridors meegenomen: Koningscorridor, Leyenburgcorridor, ontsluitingen Oude Lijn
(in paragraaf 3.1.1 zijn de maatregelen verder toegelicht) en de samenhangende
verstedelijkingsmogelijkheden in onder meer CID/Binckhorst, Den Haag Zuidwest
en de overige opgave in Den Haag. In aansluiting op de ingrepen in de
Koningscorridor wordt ook een deel van de verstedelijking richting Zoetermeer
mogelijk gemaakt, namelijk aanpalend aan de Goudse Lijn. In totaal gaat het om
een toevoeging van ongeveer 63.000 woningen in de gemeenten Den Haag en
Zoetermeer.
Voor de verkeerskundige analyses is gebruik gemaakt van input vanuit de
werkplaats MOVV (MRDH 2019/2020). Voor de beide corridors (Koningscorridor en
Leyenburgcorridor) zijn reistijdeffecten, aantallen reizigers en effecten op de
exploitatie ingeschat. Een bredere analyse van de reizigerseffecten door toevoeging
van de Haagse corridors op het Haagse OV-netwerk (en daarbuiten) is hierin niet
onderzocht.
Voor de overige input is aangesloten bij de integrale analyses.
In tabel B.2 staan de uitkomsten van de analyse opgenomen. Het resultaat van
kosten en baten van het projectalternatief regio Den Haag laat een min of meer
neutraal saldo van kosten en baten zien (licht negatief met 17 miljoen euro). De
verhouding tussen kosten en baten is 0,99.
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Tabel B.2: MKBA-tabel projectalternatief Regio Den Haag, bedragen in contante
waarden en mln. euro’s
Nulalternatief
Regio Den Projectalternatief
Haag Regio Den Haag
Programma t.o.v. nulalternatief
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
BOV Mobiliteit
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe effecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Betrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Totaal
Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen OV-maatregelen
Totaal overige effecten
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect
Saldo kosten en baten
Verhouding kosten en baten
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Project tov Nul

36.999
15.000

62.625
21.000

25.626
6.000

25.626
6.000

0
0

-25.626
-6.000

-€ 686
-€ 80
-€ 112
€0
€0
-€ 878

-€ 852
-€ 179
€0
-€ 1.440
-€ 450
€ 285
-€ 2.636

-€ 166
-€ 99
€ 112
-€ 1.440
-€ 450
€ 285
-€ 1.758

€0
-PM
€0
€0
€0
€0

€ 590
€0
+PM
€ 192
€ 48
-€ 119

€ 590
+PM
+PM
€ 192
€ 48
-€ 119

€0

€ 77

€ 77

€0
€0
€0

0 + PM
-€ 6
€ 781

0 + PM
-€ 6
€ 781

€ 289
€ 36
€ 161
€ 542
+
+
€ 1.028

€ 579
€ 429
€ 272
€ 707
++
++
€ 1.987

€ 290
€ 394
€ 111
€ 164
+
+
€ 959
-€ 17
0,99
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B1.3 Regio Rotterdam
In het projectalternatief regio Rotterdam zijn de maatregelen uit de MIRTverkenning Oeververbindingen en in het uitbreiden van de capaciteit van het
metrosysteem meegenomen. Daarnaast is de samenhangende
verstedelijkingsopgave integraal meegenomen. Het gaat in totaal om 61.200
woningen in het projectalternatief binnen de stad Rotterdam.
Voor de verkeerskundige analyses is gebruik gemaakt van de volgende input:
▪

Oeververbinding Rotterdam: Preverkenning Oeververbindingen Rotterdam,
verkeersonderzoek, Goudappel/Coffeng 2018. Hierbij zijn we uitgegaan van de
verkeerskundige analyses en vervoerwaarden (in OV-reizigerskilometer,
autokilometer, aantallen reizigers) van de oostelijke oeververbinding zoals deze
is doorgerekend door Goudappel in 2018. Deze zijn ook gebruikt bij de
maatschappelijke businesscase oostkant Rotterdam, door Decisio opgesteld in
2018/2019.

▪

Frequentie verhoging (tot 2040) en Automatische Metro Rotterdam (na 2040):
Informatie verkregen vanuit RET (september 2020). RET heeft aantallen
reizigerskilometers, voertuigkilometers, reductie in wachttijden en ontwikkeling
van aantallen reizigers als gevolg van de frequentieverhoging en de referentie
(zonder frequentieverhoging) voor ons opgesteld. De frequentieverhoging zorgt
daarnaast voor een grotere capaciteit, een wezenlijk knelpunt in de referentie.

Voor de overige input is aangesloten bij de input ten behoeve van de basis integrale
analyses.
Het saldo van maatschappelijke kosten en baten in dit regionale projectalternatief
is negatief. Het gaat om een maatschappelijk monetair effect in contante waarde
van ongeveer 400 miljoen euro. De verhouding tussen baten en kosten is 0,79. In
tabel B.3 staan de uitkomsten van deze analyse.
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Tabel B.3: MKBA-tabel projectalternatief Regio Rotterdam, in contante waarden en
mln. euro’s
Nulalternatief Projectalternatief
Regio Rotterdam Regio Rotterdam
Programma t.o.v. nulalternatief
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
BOV Mobiliteit
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe effecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Betrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Totaal
Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen OV-maatregelen
Totaal overige effecten
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect
Saldo kosten en baten
Verhouding baten en kosten
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Project tov Nul

49.126
15.450

61.200
19.000

12.074
3.550

12.074
3.550

0
0

-12.074
-3.550

-€ 83
€0
-€ 20
€0
€0
-€ 104

-€ 121
-€ 317
€0
-€ 1.538
-€ 385
€0
-€ 2.360

-€ 38
-€ 317
€ 20
-€ 1.538
-€ 385
€ 335
-€ 1.921

€0
-PM
€0
€0
€0
€0

€0
€0
+PM
€0
€0
€0

€ 583
+PM
+PM
€ 337
€ 84
-€ 162

€0

€0

€ 202

€0
€0
€0

0 + PM
€0
€0

0 + PM
-€ 7
€ 1.036

€ 454
€ 422
€ 169
€ 478
+
+
€ 1.523

€ 561
€ 685
€ 210
€ 540
++
++
€ 1.996

€ 108
€ 263
€ 42
€ 62
+
+
€ 473
-€ 412
0,79
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B1.4 Uitbreiding HOV Zoetermeer
In dit projectalternatief zijn twee mobiliteitsingrepen meegenomen, namelijk de
ingrepen op de verbindingen tussen Zoetermeer en Leiden en tussen Zoetermeer
en Rotterdam. Daarbij is rekening gehouden met een toevoeging van woningen in
Zoetermeer (ongeveer de helft van de totale opgave van de gemeente volgend uit
de monitor Verstedelijkingsalliantie) en in Lansingerland (opgave is conform WLOscenario Hoog).
Voor de verkeerskundige analyses is de volgende input gebruikt:
▪

HOV Zoetermeer-Leiden: Infrastructuur voor een toekomstvaste robuuste lijn
400, Goudappel/Coffeng (29 juni 2019). Door Goudappel is de rijtijdverkorting
van lijn 400 ingeschat en de daarmee gepaard gaande stijging van het aantal
reizigers op de lijn. Deze vormen het uitgangspunt van de verkeerskundige
effecten. Een breder netwerkeffect voor het OV (door verbeterde aansluitingen)
ontbreekt hierbij.

▪

HOV Zoetermeer-Rotterdam: MKBA Zoetermeer-Rotterdam, Syconomy (2020)
en verkeersberekeningen van Goudappel/Coffeng (2020). De verkeerskundige
analyses zijn modelmatig doorgerekend door Goudappel met daarin aantallen
reizigers, reizigerskilometers en reistijdeffecten. Door aansluiting bij de
verkeersmodelberekeningen zijn de bredere netwerkeffecten voor HOV ZoRo
ook in beeld.

Voor de overige input is aangesloten bij de input ten behoeve van de basis integrale
analyses.
Het saldo van maatschappelijke kosten en baten in dit regionale projectalternatief
is negatief. Het gaat om een maatschappelijk monetair effect in contante waarde
van ongeveer 140 miljoen euro. De verhouding tussen baten en kosten is 0,72. In
tabel B.4 staan de uitkomsten van deze analyse.
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Tabel B.4: MKBA-tabel projectalternatief Regio Zoetermeer, bedragen in contante
waarden en mln. euro’s
Nulalternatief
Zoetermeer Projectalternatief
HOV Zoetermeer HOV
Programma t.o.v. nulalternatief
Binnenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Buitenstedelijk
Woningen
Arbeidsplaatsen
Financiële effecten
Resultaat GREX
Bovenplans binnenstedelijk
Bovenplans buitenstedelijk
Investeringen mobiliteit
BOV Mobiliteit
Exploitatie OV
Totaal financieel effect
Mobiliteitseffecten
Directe effecten
Reistijdwinsten OV
Capaciteit OV
Flankerend beleid OV
Congestie Auto
Betrouwbaarheid
Reiskosten
Externe effecten auto (modal shift)
Totaal
Externe effecten OV
Verkeersveiligheid binnen OV-maatregelen
Totaal overige effecten
Totaal mobiliteitseffecten
Maatschappelijke effecten
Mobiliteitseffecten nieuwe bewoners
Leefbaarheid
Agglomeratie
Woningmarkt
Energie
Landschap en Groen
Totaal maatschappelijk effect
Saldo kosten en baten
Verhouding kosten en baten
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Project tov Nul

9.181
0

21.948
4.500

12.767
4.500

12.767
4.500

0
0

-12.767
-4.500

-€ 35
€0
-€ 52
€0
€0
-€ 94

-€ 128
-€ 51
€0
-€ 293
-€ 147
€ 335
-€ 284

-€ 93
-€ 51
€ 52
-€ 293
-€ 147
€ 24
-€ 508

€0
-PM
€0
€0
€0
€0

€ 583
€0
+PM
€ 337
€ 84
-€ 162

€ 109
+PM
+PM
€ 31
€8
-€ 16

€0

€ 202

€ 13

€0
€0
€0

0 + PM
-€ 7
€ 1.036

0 + PM
-€ 1
€ 143

€ 72
€0
€ 35
€ 34
+
+
€ 141

€ 191
€ 15
€ 85
€ 74
++
++
€ 365

€ 119
€ 15
€ 50
€ 39
+
+
€ 224
-€ 140
0,72
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Bijlage 3. Kengetallen
In deze bijlage zijn de kengetallen opgenomen die gebruikt zijn in de berekeningen
van de MKBA MOVV.
Bereikbaarheidseffecten
De bereikbaarheidseffecten zijn doorgerekend voor het zichtjaar 2040 voor WLOHoog in het vMRDH 2.0, output aangeleverd door RHDHV (2019). Voor WLO-Laag
zijn de resultaten uit 2030 geëxtrapoleerd naar 2040 op basis van het verschil
tussen het hoge en lage WLO-groeiscenario in 2030.
Ontwikkeling verkeer
In onderstaande tabel zijn de jaarlijkse groeivoeten van de ontwikkeling in voertuigof reizigerkm’s weergegeven:

Voertuigkm - Auto
Reizigerskm - OV (BTM)
Congestie (VVU)

WLO-Hoog
Tot 2030
Na 2030
1,012
1,008
1,006
1,003
1,005
1,005

WLO-Laag
Tot 2030
Na 2030
1,004
1,004
1,002
0,997
0,984
0,984

Bron: Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO 2015, CPB/PBL)

Reistijdwaardering
In onderstaande tabel is de reistijdwaardering per vervoermiddel weergegeven met
daarnaast de jaarlijks groeivoeten op basis van de ontwikkeling in de productiviteit
(RWS/SEE):
WLO-HOOG:
Reistijdwaardering
Auto
Vracht
OV (BTM)
Fiets

Basisjaar (2019)
€ 10,45
€ 48,98
€ 7,81
€ 10,45

Jaarlijks groeivoeten vanaf:
2020
2030
1,005
1,010
1,005
1,010
1,005
1,009
1,005
1,010

2040
1,012
1,012
1,012
1,012

2050
1,010
1,010
1,010
1,010

Basisjaar (2019)
€ 10,45
€ 48,98
€ 7,81
€ 10,45

Jaarlijks groeivoeten vanaf:
2020
2030
1,005
1,007
1,005
1,007
1,003
1,007
1,005
1,007

2040
1,007
1,007
1,007
1,007

2050
1,007
1,007
1,007
1,007

WLO-LAAG:
Reistijdwaardering
Auto
Vracht
OV (BTM)
Fiets

Bron RWS/SEE (https://www.rwseconomie.nl/kengetallen/kengetallen-bereikbaarheid-map,
2019) bewerking Decisio
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Reiskosten
Reiskosten per vervoermiddel per kilometer:
Reiskosten
Auto
Vracht
OV
Fiets

euro/km
(prijspeil 2019)
€ 0,23
€ 0,33
€ 0,22
€ 0,08

Bron: CE Delft (externe en infrastructuurkosten verkeer, 2014) en Nibud (2019, bewerking
Decisio

Externe effecten - kostenkengetallen
CO2
Voor de berekening van de uitstoot hanteren we de gemiddelde uitstoot van CO 2 in
g/km voor personenvervoer en vracht in onderstaande tabel.
Ontwikkeling CO2 (gram/km)

Personenvervoer
Vracht

Hoog
Laag
2016 Tot 2030
Na 2030
Tot 2030
Na 2030
174
-2,0%
-2,2%
-1,7%
-1,1%
394
-2,0%
-2,2%
-1,7%
-1,1%

Bron: CBS (2016) en WLO 2015
Voor de monetarisering van de CO2-emissies hanteren we de volgende CO2 prijzen
in euro’s per ton. Na 2050 groeit de CO2-prijs in hetzelfde tempo door (3,5% per
jaar).

Efficiënte CO2 prijzen conform het CPB
2015

2030

2050

Laag

€ 12

€ 20

€ 40

Hoog

€ 48

€ 80

€ 160

Luchtkwaliteit
Voor de berekening van effecten op luchtkwaliteit baseren we ons op kengetallen
van CE Delft voor gemiddelde uitstoot per g/km.
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Gemiddelde uitstoot per km binnen en buiten de bebouwde kom en waardering
(prijspeil 2018)
Auto

Hoog groeiscenario Laag groeiscenario
%tot
%na
%tot
%na
Bibeko Bubeko Gemiddeld € / kg 2030
2030
2030
2030

g/km
NOx

0,30

0,24

0,20

€ 39

1,8%

1,7%

1,0%

1,2%

SO2

0,001

0,001

0,001

€6

1,8%

1,7%

1,0%

1,2%

Fijnstof gemiddeld

0,008

0,005

0,006 € 156

1,8%

1,7%

1,0%

1,2%

Fijnstof bibeko

0,008

0,005

0,006 € 282

1,8%

1,7%

1,0%

1,2%

Fijnstof bubeko

0,008

0,005

0,006 € 125

1,8%

1,7%

1,0%

1,2%

Bron: CE Delft (2017), bewerking Decisio
Geluid
Een toename van het aantal gereden kilometers betekent een toename van de
geluid en de daarmee (gemiddeld) gepaard gaande hinder. Deze wordt volgens de
volgende kengetallen gewaardeerd:
Marginale geluidshinder in ct per km binnen en buiten bebouwde kom prijspeil
2018
Prijspeil 2014 bibeko bubeko Gemiddeld Prijspeil 2018

bibeko

Auto
Vracht

-€ 1,77 -€ 0,09
-€ 17,34 -€ 0,34

-1,6
-15,69

-0,08
-0,31

0,4 Auto
2 Vracht

bubeko Gemiddeld
€ 0,44
€ 2,21

Bron: CE Delft (2014), bewerking Decisio

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid wordt op basis van de volgende kengetallen per kilometer
gewaardeerd:
Marginale ongevalskosten in ct. Per km
bibeko

bubeko

Gemiddeld

Auto

€ 17,26

€ 2,13

€ 5,20

Vracht

€ 13,61

€ 2,32

€ 3,87

Bus

€ 3,76

€ 0,66

€ 2,87

Tram

€ 3,10

€ 3,10

€ 3,10

Metro

€ 1,33

€ 1,33

€ 1,33

Fiets

€ 10,28

€ 4,15

€ 9,29

Trein

€ 0,22

€ 0,22

€ 0,22

Bron: CE Delft (2014), bewerking Decisio
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Externe infrastructuur
Personenauto

Vrachtauto

Fiets

Bromfiets

Bus

Tram

Metro

Trein

Infrastructuurkosten

-6,9

-17,7

-4,8

-8,8

-14,7

-9,6

-8,6

-21,4

Ruimtebeslag

-1,3

-1,4

-0,8

-1,9

-0,3

-0,2

-0,2

-0,2

Verkeersveiligheid

-6,2

-6,6

-9,2

-61,8

-2,9

-3,1

-1,3

-0,2

Broeikasgasemissies

-1,7

-3,4

0,0

-0,3

-0,7

0,0

0,0

0,0

Luchtvervuiling

-0,9

-4,9

0,0

-1,8

-1,2

-0,2

-0,2

-0,7

Emissies brandstof- en
elektriciteitsproductie

-1,1

-2,1

0,0

-0,2

-0,4

-0,9

-0,8

-0,4

Gezondheid

0,0

0,0

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Geluid

-0,6

-1,4

0,0

-15,1

-1,1

-0,8

-0,8

-0,2

Congestie

-4,9

-9,8

0,0

0,0

-0,9

0,0

0,0

0,0

Natuur en landschap
Water- en
bodemvervuiling
Opbrengsten
belastingen en
heffingen

-0,1

-0,2

-0,1

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,2

-1,4

0,0

-0,2

-0,6

-0,1

-0,1

-0,1

14,8

12,4

0,0

1,4

1,9

0,2

0,1

2,2

Belastinguitgiften

-0,4

-0,2

-0,7

-0,7

-75,4

-24,7

-9,5

-6,3

Totaal

-9,4

-36,8 -10,9

-89,8

-96,2

-39,2

-21,3

-27,4

Bron: CE Delft (2014), bewerking Decisio
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Bijlage 4. Kengetallen leefbaarheid
In onze analyses passen we grotendeels de volgende ervaringscijfers voor
vastgoedwaarde-effecten toe die optreden als gevolg van binnenstedelijke
gebiedsontwikkeling:
▪

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
WOZ-waarde 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.
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Bijlage 5. Agglomeratie-effecten
De wereldwijde economie is de laatste decennia sterk geglobaliseerd vanwege
scherp gedaalde transport- en communicatiekosten. Als gevolg hiervan werd
voorspeld dat de rol van afstand geminimaliseerd zou worden, waardoor bedrijven
en mensen zich min of meer overal konden vestigen. Echter het tegenovergestelde
gebeurde. Sinds de jaren ’80 is men zich juist in toenemende mate in steden gaan
vestigen. De wereldwijde urbanisatiegraad blijft naar verwachting groeien (Raspe,
2012). Ook in Nederland, waar de bevolkingsgroei zich voornamelijk zal
concentreren in het urbane en rurale Randstedelijke gebied (De Beer et al., 2017).
De roep om bouwen, bouwen, bouwen klinkt zodoende bijna overal en daarbij heeft
binnenstedelijk in hoge dichtheden de voorkeur van planologen en beleidsmakers
(OECD, 2012). In onderstaand stuk is uiteengezet waarom stedelijke verdichting in
economisch opzicht geen verkeerde ontwikkeling is.
Agglomeratievoordelen
Volgens de OECD (2012) leidt binnenstedelijk bouwen tot ecologische voordelen,
zoals het ontzien van schaarse buiten-, landbouw- en natuurgebied en tot een
reductie in energieconsumptie en uitstoot van CO². Daarnaast levert
binnenstedelijke bouwen ook economische meerwaarde op, zoals efficiënter
gebruik van infrastructuur. Stedelijke regio’s zijn tevens productiever, groeien in
economisch opzicht sneller en hebben een sterker innovatievermogen (Raspe,
2012). Met andere worden, steden zijn belangrijker geworden dankzij de
globalisering. Dat komt doordat bedrijven en mensen die zich stedelijk hebben
gevestigd, zowel nadelen als voordelen van elkaars nabijheid ontlenen. Enerzijds
kampt men met meer congestie, grotere leefbaarheidsproblemen en hogere
grondprijzen en kosten voor levensonderhoud. Anderzijds resulteert toenemende
concentratie van economische activiteiten in zogenaamde agglomeratievoordelen,
oftewel baten die ontstaan als gevolg van de ruimtelijke clustering.
Mechanismes die ten grondslag liggen aan de agglomeratievoordelen zijn te
onderscheiden in matching, sharing en learning. Grote concentratie van bedrijven
en werknemers leidt er ten eerste toe dat er lagere zoekkosten op de arbeidsmarkt
zijn, aangezien de banen en beroepsbevolking veelsoortig en omvangrijk is.
Vanwege de hoge dichtheden is het mogelijk om op stedelijke arbeidsmarkten
betere en snellere matches te realiseren tussen bedrijven en arbeidskrachten.
Hetzelfde geldt voor grotere en gespecialiseerde toeleveranciers en voorzieningen.
Hoge concentraties van economische activiteit vergroot het draagvlak voor
hoogwaardige lokale voorzieningen. Bedrijven en werknemers kunnen vervolgens
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gezamenlijk profiteren van de betere services (sharing). Ten slotte staan knowledge
spillovers centraal in het begrip van agglomeratievoordelen. De nabijheid van
bedrijven en werknemers leidt tot (on)bedoelde kennisoverdrachten en andere
informatievoordelen. Werknemers die elkaar gemakkelijk ontmoeten, kunnen
namelijk eenvoudig kennis uitwisselen. Bedrijven profiteren van de informele en
formele interacties tussen mensen (learning).
Agglomeratievoordelen worden veelal in drie typen ingedeeld: 1.
Urbanisatievoordelen, 2. Locatievoordelen en 3. Jacobs externaliteiten.
Urbanisatievoordelen ontstaan door stedelijk omvang en dichtheden en komen toe
aan alle bedrijven in de stad, zoals accountants, onderwijs en gezondheidszorg.
Locatievoordelen ontstaan juist door regionale concentratie van bedrijven en
komen derhalve enkel toe aan bedrijven binnen dezelfde sector. Denk hierbij aan
gespecialiseerde toeleveranciers en kennisoverdrachten. Externe effecten die
voortkomen uit de variëteit aan sectoren worden aangeduid als Jacobs
externaliteiten, welke voortkomen uit economische diversificatie van de stedelijke
regio. Kortom: steden, oftewel ruimtelijke clustering, bieden bedrijven en mensen
externe voordelen door kosten in het transport van goederen, mensen en kennis te
verminderen (McCann, 2013). Daarnaast jagen de agglomeratievoordelen de
productiviteit van bedrijven en werknemers over het algemeen aan, waardoor men
in staat is om de agglomeratienadelen ruimschoots te compenseren.
Overigens geldt niet voor alle bedrijven en mensen dat ze evenredig voordeel
hebben bij verdere verstedelijking. Met name ruimte-intensieve bedrijfsonderdelen
ondervinden meer hinder van de hoge grondprijzen dan dat ze profiteren van
agglomeratievoordelen. Gevolg is dat logistieke distributiecentra en industriële
bedrijven de stad ontvluchten (CPB – PBL, 2015). Bedrijven actief in de moderne
kenniseconomie, voornamelijk kennisintensieve bedrijven, plukken daarentegen de
vruchten van de beschreven agglomeratievoordelen. Daarnaast zijn de
verstedelijkingsvoordelen er voor alle werknemers, maar ze zijn niet voor alle
bevolkingsgroepen even groot. Jongeren en hoogopgeleiden profiteren namelijk het
meest in termen van loonniveau en -groei (CPB, 2018).
Agglomeratiekracht
In voorgaande is reeds naar voren gekomen dat stedelijke omvang en dichtheden
grotendeels de sterkte van de agglomeratievoordelen bepaalt. Tevens ondersteunt
een grotere stedelijke omvang en hoge dichtheid de aanwezigheid van
hoogwaardige voorzieningen als universiteiten, onderzoeksinstellingen,
consumenten georiënteerde voorzieningen (amenities), brancheorganisaties en
overheidsinstellingen (Raspe, 2012). De aanwezigheid van een massa,
bevolkingsdichtheden, excellente voorzieningen, opleidingen en verbindingen
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bepalen daardoor tezamen de agglomeratiekracht (De Zeeuw, 2014). De creative
class- en consumer city hypotheses van respectievelijk Florida (2002) en Glaeser
(2001, 2006), zijn daarnaast gestoeld op amenities. Deze hypotheses dichten een
belangrijke rol toe aan het stedelijke voorzieningenniveau. Een hoger
voorzieningenniveau heeft aantrekkingskracht op creatievelingen en
hooggeschoolden met een bovenmodaal inkomen. De aanwezigheid van dergelijke
mensen stimuleert het innovatievermogen en de consumptie, met als gevolg een
sneller groeiende stedelijke economie. Het is echter belangrijk om te realiseren dat
agglomeratiekracht voornamelijk het product is van het aantal inwoners en
dichtheid.
Empirisch bewijs
In de literatuur is er consensus over het feit dat massa en dichtheid belangrijk is
voor productiviteitsgroei (Rosenthal & Strange, 2004; Rice et al., 2006; LSE, 2006).
Recentelijk hebben Ahlfeldt & Pietrostefani (2019) de effecten van
populatiedichtheid verder uiteengezet op uiteenlopende onderwerpen. Op basis van
een meta-analysis claimen de auteurs dat een hogere stedelijke populatiedichtheid
leidt tot sterker innovatievermogen, hogere lonen en inderdaad een hogere
productiviteit. Daarnaast bevordert het de ontwikkeling van voldoende massa die
hoogwaardige lokale services kan dragen, welke vervolgens op een efficiënte en
economische manier ingezet kunnen worden (National House-Building Council,
2007). Tot dusver enkel positieve effecten. Negatieve effecten komen echter ook
naar voren. Zo is sprake van hogere huurprijzen en ontwikkelingskosten van
vastgoed (Ahlfeldt & Pietrostefani,2019; LSE, 2006; ), terwijl de loonkloof tussen
hoog- en laagopgeleiden ook toeneemt. Kort samengevat, er is sprake van
aanzienlijke ecologische baten, terwijl ook de geassocieerde economische baten de
kosten ruimschoots overstijgen.
Ook is er onderzoek gedaan naar de Nederlandse context. Uit de publicaties ‘Stad
en Land’ (2010, CPB) en ‘De economie van de stad’ (2015, CPB) blijkt dat de
productiviteit in een Nederlandse stad met ongeveer 2 tot 10 procent groeit als het
de dichtheid in werkgelegenheid verdubbeld. De publicaties vermelden dat tevens
een sterk effect gevonden wordt voor de specialisatie van een regio in een
specifieke sector. Naarmate het aandeel werknemers dat werkzaam is in dezelfde
sector toeneemt, des te hoger de lonen.
Conclusie
Stedelijke verdichting is vanuit economisch perspectief een interessante
ontwikkeling, aangezien de diverse agglomeratievoordelen optreden die de nadelen
in de meeste gevallen teniet doen. Binnenstedelijk bouwen draagt zodoende bij aan
de agglomeratiekracht van Nederlandse steden door massa te creëren en
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dichtheden op stuwen. Dit is in de hedendaagse kenniseconomie, maar vooral met
het oog op de toekomst, van belang. Vanuit internationaal perspectief kan namelijk
worden geconstateerd dat de Nederlandse agglomeratiekracht, en dus
agglomeratievoordeel, betrekkelijk klein is. Met name de massa en
bevolkingsdichtheid van een Amsterdam of Rotterdam valt in het niet vergeleken
met een New York, Parijs of opkomende Aziatische steden. Om op lange termijn de
internationale concurrentiepositie van Nederland te consolideren of te versterken,
is het noodzakelijk om de inwonerdichtheid van steden te vergroten. Stedelijke
verdichting is daarbij een geschikt middel.
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