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Voorwoord
Op 30 maart viel het ‘NAW kwartaalmagazine’ en het ‘NAW dossier’ van Bouwfonds Ontwikkeling op
de mat met als thema integrale gebiedsontwikkeling. “Goh, dat is toevallig, dacht ik, dat juist nu deze
editie verschijnt. Mijn afstudeeronderzoek (waar ik op dat moment volop mee bezig ben,) gaat over
exact hetzelfde onderwerp. Snel even lezen dus.”
De strekking van de NAW uitgave luidde als volgt: De tijd van bouwen op grote uitleglocaties ligt
nagenoeg achter ons. De blik is gericht op de stad. Het Rijk stimuleert binnenstedelijk ontwikkelen met
onder meer de ‘Structuurvisie Randstad 2040’.
Binnenstedelijk ontwikkelen is een complexe klus van passen en meten op dure locaties.
Infrastructuur moet worden gesaneerd en/of aangelegd, de bodem is vaak vervuild door vroegere
industriële functies en het komt voor dat functionerende bedrijven moeten worden uitgekocht.
Binnenstedelijke projecten zijn meestal integrale gebiedsontwikkelingen. De financiering van
binnenstedelijke ontwikkelingen is een grote uitdaging. Gemiddeld genomen hebben deze projecten
een forse onrendabele top. De realiteit is dat ondanks het enthousiasme van overheden voor
binnenstedelijk ontwikkelen het geld om de onrendabele top af te dekken veelal ontbreekt. Door te
denken vanuit een bredere scope zijn ook voor binnenstedelijke projecten wel degelijk innovatieve
oplossingen mogelijk voor financiële problemen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse kan
uitkomst bieden. Een gemeente kan met dit beleidsinstrument op transparante en verantwoorde wijze
de keuze maken om opbrengsten als werkgelegenheid aan de voorkant in het project te investeren.
Voor mij maakte dit themanummer nog eens duidelijk dat het onderwerp van mijn afstudeeropdracht
niet actueler had kunnen zijn.
Met dit werk hoop ik aan de hand van een concreet project meer duidelijkheid te geven over het
proces en de welvaartseffecten van maatschappelijke kosten-batenanalyses bij integrale
gebiedsontwikkeling.
Deze rapportage is geschreven in het kader van de afronding van mijn duale opleiding
Bouwtechnische Bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool te Tilburg.
Bij deze wil ik iedereen bedanken die, op welke wijze dan ook, zijn of haar steun en medewerking
heeft verleend aan de totstandkoming van deze afstudeerrapportage.
Speciale dank gaat uit naar de heren W. van Alphen en M. Numann van het Projectbureau
Maasterras. Zonder het beschikbaar stellen van informatie en contactgegevens had dit rapport niet tot
stand kunnen komen.
Verder wil ik in het bijzonder bedanken mevrouw M. Bode van de gemeente Zwijndrecht, de heren F.
Bremmer, H. van Andel, E. de Troje en mevrouw D. Kools van Waltmann & Co Makelaars en
taxateurs, J.H. Kiestra van woningcorporatie Forta, Arcadis en mevrouw C. Vosmaer van Movares
voor hun input ten aanzien van de welvaartseffecten. Tevens gaat mijn dank uit naar de heren P.
Keurntjes en J. Castenmiller voor de vele momenten waarop zij hebben meegedacht over mijn
afstudeeropdracht en aanwijzingen hebben gegeven.
Utrecht, juni 2010
Marieke Heijkants
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Samenvatting
Het Maasterras is een integrale gebiedsontwikkeling, gelegen langs beide oevers van de Oude Maas
in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. In de uitvoeringsstrategie van het Maasterras ligt de focus
in eerste instantie op de ontwikkeling van het deelgebied Zakelijk hart Zwijndrecht. Het Zakelijk hart
Zwijndrecht en daarbinnen met name het Chemprohaterrein, neemt een prominente plaats in binnen
de totale plannen voor het Maasterras. Om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen, zal het
Chemprohaterrein verplaatst moeten worden. Een eerste doorrekening van het Maasterras laat echter
zien dat de financiële opbrengsten van het Maasterras ontoereikend zijn om de investeringskosten
terug te verdienen.
Door het maatschappelijk rendement van twee projectalternatieven met elkaar te vergelijken, kan
aangetoond worden of een investering in het Chemprohaterrein vanuit maatschappelijk perspectief te
rechtvaardigen is.
In dit onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen projectalternatief 1: Maasterras inclusief
ontwikkeling van het Chemprohaterrein en projectalternatief 2: Maasterras zonder ontwikkelingen op
het Chemprohaterrein.
Met het opstellen van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is het maatschappelijk
rendement berekend. In het kader van dit onderzoek heeft maatschappelijk rendement niet alleen
betrekking op het financiële voordeel (opbrengst of winst) voor de samenleving, maar gaat de
aandacht vooral uit naar de nuttige effecten voor de samenleving.
In een MKBA vertalen deze nuttige effecten zich in welvaartseffecten. Welvaartseffecten worden hier
gehanteerd als de gevolgen van de ontwikkelingen op het Maasterras, die kunnen leiden tot zowel
een economische als sociale of ecologische vooruitgang voor de samenleving.
Het Maasterras is onderverdeeld in vier deelgebieden en twee studiegebieden. In het noorden wordt
het plangebied begrensd door de spoorlijn Rotterdam-Breda en in het zuiden door de snelweg A16.
Niet alle deelgebieden maken onderdeel uit van de MKBA. Voor de deelgebieden Zakelijk hart
Zwijndrecht, Zakelijk hart Dordrecht en het Stationsgebied Zwijndrecht zijn de welvaartseffecten
weergegeven. De regio Drechtsteden, is bij het opstellen van de MKBA als relevante samenleving
beschouwd voor het bepalen van de welvaartseffecten.
De MKBA voor het Maasterras is gemaakt volgens het proces uit de ‘leidraad OEI’, maar hier is waar
nodig op afgeweken. Aan de hand van de ontwikkelingsmaatregelen zijn per projectalternatief de
welvaartseffecten bepaald. De welvaartseffecten zijn in kaart gebracht ten opzicht van het
nulalternatief, zijnde de huidige situatie. De ontwikkelingsmaatregelen van het Maasterras hebben
betrekking op de functies wonen, werken, winkelen, recreatie en infrastructuur. De functie natuur en
landschap is niet in de plannen aanwezig.
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de welvaartseffecten die optreden, is een
brainstormsessie georganiseerd. Omdat de input van betrokken partijen essentieel werd geacht, is in
een vroeger stadium van het proces een actoren analyse gemaakt, zodat actoren konden worden
uitgenodigd voor de brainstormsessie. Voor het inzichtelijk krijgen van de welvaartseffecten is in dit
onderzoek de bijdrage van deskundige partijen als waardevoller beschouwd. Door deze keuze is
voorbijgegaan aan het creëren van draagvlak.
Uiteindelijk zijn op basis van de welvaartseffecten bekend uit de theorie en de praktijkcases de
welvaartseffecten voor de projectalternatieven bepaald, zie tabel welvaartseffecten. Er is niet
gestreefd naar het genereren van een uitputtende lijst met welvaartseffecten.
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Tabel: Welvaartseffecten

Werkgelegenheid

Projectalternatief 1: Maasterras
inclusief Chemprohaterrein
+ 54 banen

Projectalternatief 2: Maasterras
zonder Chemprohaterrein
+ 48 banen

Werkgelegenheid

- 4 banen

o

w onen recreatie
recreatie w inkelen
natuur en
landschap recreatie
natuur en
landschap infrastructuur
infrastructuur

Aanvullende exploitatiew inst
bestaande voorzieningen
Recreatiew aarde

+ 604 huishoudens

+ 571 huishoudens

+

o

Waardestijging bestaande
w oningen

o

o

Natuur- en m ilieubaten

o

o

Reistijd

o

o

infrastructuur
(leefbaarheid)

Verm eden schade

o

o

functies

w elvaartseffect

w erken

+ effect treedt op, positief,

- effect treedt op, negatief,

o effect treedt niet op

De welvaartseffecten werkgelegenheid, aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen en
recreatiewaarde geven de Drechtsteden voornamelijk een economische impuls. Belangrijke oorzaken
voor het uitblijven van andere welvaartseffecten zijn de geïsoleerde locatie van het plangebied, het
ontbreken van ontwikkelingen ten aanzien van de functie natuur en landschap en de minimale
wijzigingen aan de infrastructuur.
Door de welvaartseffecten uit te drukken in geld kunnen de projectalternatieven op een eenduidige
manier met elkaar vergeleken worden. Het resultaat is weergegeven in een MKBA voor het
Maasterras, zie tabel MKBA Maasterras. De welvaartseffecten zijn meegerekend voor een periode
van 20 jaar. Bij de berekening van de welvaartseffecten is rekening gehouden met de fasering en zijn
de bedragen teruggerekend met een vastgestelde discontovoet van 4%, naar het basisjaar 01-012010.
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Tabel: MKBA Maasterras
fysieke eenheid
w elvaartseffect

BUSINESS CASE
Investeringskosten
Opbrengsten
Financieel saldo

Welvaartseffect verschil
t.o.v. nulalternatief
projectprojectalternatief 1
alternatief 2
€ 846.700.000
€ 808.900.000

Netto contante w aarde 2010 in €
(t.o.v. nulalternatief)
projectprojectalternatief 1
alternatief 2

€ 748.400.000
€ 691.505.000
€

BATEN
Economische w elvaartseffecten
Werkgelegenheid banen
Aanvullende
huishoudens
exploitatiew inst
bestaande
voorzieningen
Sociale w elvaartseffecten

54
604

19.000.000- €

25.630.000-

48 €
571 €

15.805.260
6.339.511

€
€

14.199.158
5.977.526

€

-

€

-

€

-

€

-

€

22.144.770

€

20.176.684

€
€
€

1.251.164
1.251.164
1.893.606

€
€
€

Ecologische w elvaartseffecten

Totaal baten
KOSTEN
Economische w elvaartseffecten
Werkgelegenheid banen
Totaal kosten
SALDO
PM posten
Recreatiew aarde

aantal toeristen /
langere
verblijfsduur

-4

+

o

5.453.316-

PM+

De verschillen in welvaartseffecten tussen de projectalternatieven zijn niet groot. Het verschil in de
maatschappelijke prestatie wordt voornamelijk gemaakt door de kwalitatieve impuls. Projectalternatief
1 levert een grotere verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, waardoor de vastgoedopbrengsten hoger
liggen. Uiteindelijk is de maatschappelijke prestatie van projectalternatief 1 dan ook beter dan de
prestatie van projectalternatief 2. De MKBA voor het Maasterras laat zelfs zien dat investeren in het
Chemprohaterrein vanuit maatschappelijk perspectief te rechtvaardigen is. Een bedrag van 1,8 miljoen
euro zou extra geïnvesteerd kunnen worden in de aankoop van het Chemprohaterrein.
Nagaan of het project geheel publiek of publiek-privaat uitgevoerd kan worden, ligt buiten de scope
van dit onderzoek. Bovendien zijn analyses met betrekking tot risico’s en onzekerheden buiten
beschouwing gelaten.
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1. Inleidend
1.1 Inleiding
De Colleges en Raden van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht willen de komende 10-20 jaar
zowel een veelzijdig woon- en werkklimaat creëren als de concurrentiekracht van de Drechtsteden
verbeteren. De ontwikkeling van het Maasterras biedt daarvoor de uitkomst. (Voor nadere informatie
over het Maasterras zie paragraaf 3.3.) In een regio omringd door prachtige landschappen is
binnenstedelijke (her)ontwikkeling de enige toekomstbestendige strategie.
De gemeenten streven bij de ruimtelijke ontwikkelingen op het Maasterras een zo goed mogelijk
resultaat na. Een eerste doorrekening van het Maasterras laat zien dat de financiële opbrengsten van
het Maasterras ontoereikend zijn om de investeringskosten terug te verdienen1.
De meeste integrale gebiedsontwikkelingen kennen een onrendabele top, wat de financiering van
dergelijke projecten tot een grote uitdaging maakt. Het doel dat wordt nagestreefd met integrale
gebiedsontwikkelingen, reikt verder dan alleen de financiële kosten en opbrengsten.
Voor projecten en bedrijven met een financiële en maatschappelijke doelstelling is het meetbaar en
zichtbaar maken van het rendement van maatschappelijke investeringen in economische en sociale
zin interessant. Hiermee kunnen zij de maatschappelijke prestatie van het project verantwoorden,
waardoor een investering vanuit maatschappelijk perspectief toch te rechtvaardigen is.
Het thema van dit afstudeeronderzoek is de maatschappelijke prestatie van een integrale
gebiedsontwikkeling. Binnen dit thema ligt de focus op het proces en de welvaartseffecten om tot deze
maatschappelijke prestatie te komen.
In dit afstudeeronderzoek is voor een concreet project, het Maasterras onderzocht hoe (proces) de
maatschappelijke prestatie van deze integrale gebiedsontwikkeling kan worden bepaald en wat het
resultaat is.
In de volgende paragrafen 1.2 en 1.3 is de probleembeschrijving opgenomen, op basis waarvan de
probleemstelling en doelstelling zijn geformuleerd. Deze zijn overgenomen uit het ‘Projectplan’, zie
bijlage 1. Daarna is in paragraaf 1.4 de onderzoeksmethode opgenomen en het hoofdstuk sluit af met
de opbouw van het rapport.

1.2 Probleemstelling en deelvragen
In de uitvoeringsstrategie van het Maasterras ligt de focus in eerste instantie op de ontwikkeling van
het Zakelijk hart Zwijndrecht. Dit Zakelijk hart heeft een sleutelpositie in de totale ontwikkeling van het
Maasterras. Een groot deel van de grond die behoord tot het Zakelijk hart Zwijndrecht, het
Chemprohaterrein, is in eigendom van Brenntag. Om de huidige plannen voor het Maasterras ten
uitvoer te kunnen brengen, zal Brenntag plaats moeten maken voor nieuwe ontwikkelingen.
Ontwikkelen van het Chemprohaterrein brengt de nodige investeringskosten met zich mee, zowel voor
private partijen als voor de overheid.
Het Projectbureau Maasterras wil dan ook dat betrokken partijen overtuigd zijn van het
maatschappelijk belang van hun gezamenlijke investering in het Chemprohaterrein. De volgende
probleemstelling is daartoe geformuleerd:
Kan een investering in het Chemprohaterrein op transparante wijze verantwoord worden, zodanig dat
betrokken partijen overtuigd zijn van het maatschappelijke rendement van hun gezamenlijke
investering? Hoe hoog is de maximale investering in het Chemprohaterrein?

1

Projectbureau Maasterras e.a., Ontwerp Structuurvisie Maasterras Drechtsteden, december 2009, blz. 57
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Om de probleemstelling te beantwoorden en vervolgens een aanbeveling te kunnen geven, worden de
volgende deelvragen gehanteerd:
• Met welke methode kan een maatschappelijk rendement berekend worden en wat houdt deze
methodiek in?
• Wat is het onderzoeksgebied?
• Hoe ziet het ontwikkelingsprogramma voor het Maasterras en in het bijzonder voor het
Chemprohaterrein er inhoudelijk uit en wat is de fasering van het ontwikkelingsprogramma?
• Wie zijn de belanghebbende partijen van de integrale gebiedsontwikkeling het Maasterras en
wat zijn hun belangen?
• Wat zijn de kosten en baten van de spin-offs van de integrale gebiedsontwikkeling het
Maasterras?
• Hoe groot is het maatschappelijk rendement van de ontwikkeling van het Chemprohaterrein?
Tijdens de vergadering van 3 maart 2010 is besloten dat deelvraag 2 en 3 uit het Projectplan zijn
komen te vervallen. Deze zijn dan ook niet opgenomen bij de hierboven geformuleerde deelvragen.
Als eindproduct wordt een rapportage afgeleverd met daarin, voor zover mogelijk, een financiële
onderbouwing voor de maatschappelijke prestatie van integrale gebiedsontwikkeling het Maasterras.

1.3 Doelstelling
Het Projectbureau Maasterras wil de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en marktpartijen overtuigen
van het maatschappelijke belang van het ontwikkelen van het Chemprohaterrein, ten aanzien van de
totale ontwikkeling van het Maasterras.

1.4 Onderzoeksmethode
Het onderzoek bestaat vooral uit deskresearch, onderzoek vanuit bestaande gegevensbestanden,
aangevuld met informatie verkregen uit een brainstormsessie en interviews met deskundigen.
Centraal in dit onderzoek staat een concreet project, het Maasterras. Hoe de maatschappelijke
prestatie van dit project wordt bepaald en wat het resultaat is, wordt onderbouwd aan de hand van
beschikbare literatuur (voor zover bekend) en drie voorbeeld MKBA praktijkcases met betrekking tot
gebiedsontwikkeling. Het resultaat is verder afhankelijk van de input van deskundigen. Het aantal
praktijkcases is vanwege beschikbaarheid van materiaal en tijd beperkt.

1.5 Opbouw
In hoofdstuk 2 is het theoretisch kader van het onderzoek gegeven. Hierin zijn kernbegrippen
uitgelegd, waarna de methode om de maatschappelijke prestatie van een project te berekenen uiteen
is gezet.
Hoofdstuk 3 geeft de kaders van het onderzoek aan en gaat in op de gehanteerde aanpak. Het gebrek
aan eenduidigheid over toepassing van MKBA bij integrale gebiedsontwikkeling vraagt een andere
benadering dan gebruikelijk bij infrastructuurprojecten.
In hoofdstuk 4 worden de projectalternatieven gedefinieerd. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving van de
huidige situatie van het Maasterras. Ook zijn de ontwikkelingsmaatregelen van het Maasterras, zoals
deze zijn vastgesteld in ‘Concept Structuurvisie Maasterras Drechtsteden’ in dit hoofdstuk
opgenomen. Zonder dat nog maar één effect bekend is, worden de actoren in hoofdstuk 6 in kaart
gebracht. Actoren worden in dit onderzoek betrokken bij het in beeld brengen van de
welvaartseffecten.
Hoofdstuk 7 presenteert de welvaartseffecten per projectalternatief. In hoofdstuk 8 worden tenslotte
de welvaartseffecten gewaardeerd en vervolgens geeft dit hoofdstuk de MKBA-resultaten van het
Maasterras weer. In de Conclusie en Aanbevelingen wordt een antwoord gegeven op de
probleemstelling. Het afsluitende hoofdstuk bevat het nawoord, waarin een reflectie wordt gegeven op
de afstudeeropdracht en het afstudeerproces.
Marieke Heijkants, juni 2010
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2. Maatschappelijk rendement
2.1 Inleiding
Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is de maatschappelijke prestatie van een integrale
gebiedsontwikkeling. Binnen dit onderwerp ligt de focus op het proces en de berekening van deze
maatschappelijke prestatie. Om de betekenis en reikwijdte van het onderwerp binnen dit
afstudeeronderzoek aan te geven, worden kernbegrippen uitgelegd.
In paragraaf 2 worden de kernbegrippen uitgewerkt, zoals deze in het onderzoek worden toegepast. In
paragraaf 3 wordt de methode voor het berekenen van maatschappelijk rendement uiteengezet en
getoetst aan de praktijk.

2.2 Wat is maatschappelijk rendement en hoe is het te waarderen?
Centraal in dit onderzoek staat de maatschappelijke prestatie van een concreet project. Het project
betreft de integrale gebiedsontwikkeling het Maasterras. Integrale gebiedsontwikkeling is de
ontwikkeling van een afgebakend gebied, waarbij een mix van functies in hun onderlinge samenhang
worden ontwikkeld en veel verschillende partijen uit de publieke en private sector betrokken zijn met
veelal uiteenlopende belangen2.
Bij integrale gebiedsontwikkeling wordt een mix van functies ontwikkeld, zoals (indien aanwezig)
wonen, werken, winkelen, natuur en landschap, recreatie, landbouw en infrastructuur.
Het in samenhang ontwikkelen van deze functies betekent vaak functiemenging. Er zijn twee
belangrijke motieven voor functiemenging. Ten eerste kan het economische voordelen opleveren om
functies in elkaars nabijheid te situeren (agglomeratie, synergie). Ten tweede draagt functiemenging
bij aan zuinig ruimtegebruik.
Zuinig ruimtegebruik kan de vorm aannemen van functiecombinaties of van meervoudig
ruimtegebruik. Een voorbeeld van een functiecombinatie is de waterberging die tevens dienst doet als
natuur- en recreatiegebied. Een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik is de overkluizing van een
weg of spoorweg, waardoor een nieuw maaiveld ontstaat waarop woningen of bedrijfsgebouwen
kunnen worden gerealiseerd.3
De maatschappelijke prestatie van het project kan meetbaar en zichtbaar worden gemaakt door het
maatschappelijk rendement te berekenen. Volgens het Van Dale woordenboek betekent rendement
het nuttig effect van iets, dan wel opbrengst of winst.
Maatschappelijk is het bijvoeglijk naamwoord van maatschappij. De betekenis van maatschappij
volgens het Van Dale woordenboek is samenleving, gemeenschap of wereld.
In het kader van dit onderzoek heeft maatschappelijk rendement niet alleen betrekking op het
financiële voordeel (opbrengst of winst) voor de samenleving, maar gaat de aandacht vooral uit naar
de nuttige effecten voor de samenleving. Het betreffen economische, sociale en ecologische effecten,
waarbij een ruime definitie gehanteerd wordt.
Afbakening van het begrip samenleving binnen dit onderzoek komt in hoofdstuk 3 aan de orde.
2.2.1 Waarderen van maatschappelijk rendement
Er zijn verschillende methoden om het maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken.
Maatschappelijk rendement laat zich echter niet vanzelfsprekend uitdrukken in getallen. Om een
investering in het Maasterras op transparante wijze te verantwoorden zal het maatschappelijk
rendement in getallen uitgedrukt moeten kunnen worden.
Social Return on Investment (SROI) is een getalsmatige bepaling van maatschappelijk rendement. De
SROI methode is afgeleid van de Return on Investment (ROI) methode, waarbij investeringen

2 Planbureau voor de Leefomgeving, www.pbl.nl
3 Ecorys Nederland BV i.s.m. Witteveen + Bos, Werkwijzer van integrale gebiedsontwikkeling, oktober 2009, blz. 10
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financieel worden beoordeeld. De methode is geschikt om de maatschappelijke waarde van de
economische, sociale en ecologische investeringen in geld uit te drukken.
Naast de SROI-analyse is er de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Het
beleidsinstrument MKBA is in 2000 verplicht gesteld voor grote infrastructurele investeringen in
Nederland. Voor het opstellen van de MKBA is toen de ‘leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur’
(OEI) geschreven. Na de komst van de ‘leidraad OEI’ is de MKBA uitgegroeid tot een populair
beleidsinstrument en wordt het steeds vaker gebruikt op andere terreinen dan infrastructuur.
Zonder het doen van uitvoerig onderzoek naar methoden om het maatschappelijk rendement te
bepalen, kan worden gesteld, dat voor het berekenen van maatschappelijk rendement de methoden
SROI en MKBA beschikbaar zijn. Beide methoden inventariseren en monetariseren effecten van de
investering en gebruiken daarbij technieken als de netto contante waarde (NCW). Gezien de
populariteit van de MKBA, is deze methode gekozen voor het berekenen van het maatschappelijk
rendement van het Maasterras.

2.3 Wat is MKBA?
Om de eerste deelvraag volledig te kunnen beantwoorden, wordt in deze paragraaf het begrip MKBA
volgens de ‘leidraad OEI’ verder uiteengezet.
Een MKBA is een instrument dat vooral gebruikt wordt in het besluitvormingsproces van,
meestal grote, investeringsprojecten. Het is de bedoeling de maatschappelijke kosten en baten
van de projecten zo veel mogelijk in geld uit te drukken zodat verschillende alternatieven op een
eenduidige manier met elkaar vergeleken kunnen worden. Doordat veel aspecten in geld
worden uitgedrukt kan de politiek er snel mee werken en kan het instrument gebruikt worden bij
verantwoording van keuzes naar de bevolking toe.4
De basisdefinitie van een MKBA is;
‘een opstelling van de geldwaarde van alle voor- en nadelen die alle partijen in de (nationale)
samenleving ondervinden van de uitvoering van een project, aangevuld met (bij voorkeur
kwantitatieve) informatie over effecten die zich niet op verantwoorde manier in geld laten
uitdrukken’5.
De definitie is als volgt te ontleden:
Een MKBA is een opstelling van geldwaarde. Een MKBA is een instrument om de verschillende
huidige en toekomstige kosten en baten van een project te bepalen. Om kosten en baten tegen elkaar
af te wegen worden ze zoveel mogelijk in geld uitgedrukt.
Alle voor- en nadelen die alle partijen in de (nationale) samenleving ondervinden, worden
meegewogen. Met behulp van de MKBA wordt voor een project inzichtelijk gemaakt bij welke partijen
in de samenleving de voordelen en bij welke partijen de nadelen van het betreffende project
terechtkomen.
Aangevuld met (bij voorkeur kwantitatieve) informatie over effecten die zich niet op verantwoorde wijze
in geld laten uitdrukken. In een MKBA worden naast financiële kosten en opbrengsten ook de voor- en
nadelen van een project op het sociale- en ecologische leefmilieu in euro’s uitgedrukt. Een geldelijke
waardering van deze effecten is echter niet altijd voorhanden, doordat een marktprijs ontbreekt. Als er
geen markten zijn waarvan een prijs kan worden afgeleid, wordt de waarde van deze effecten met een
specifieke waarderingstechniek in geld uitgedrukt. Als het echter niet lukt om de effecten met een
specifieke waarderingstechniek in geld uit te drukken moet de informatie op de begroting staan in de
vorm van zogenaamde Pro Memorie (PM) posten. Dit is een positieve of negatieve post.
Een MKBA is geen beslisdocument op zich, maar het is een instrument dat wordt gebruikt bij het
politieke besluitvormingsproces. Voor een project kunnen meerdere alternatieven uitgewerkt worden.
Deze alternatieven kunnen door middel van een MKBA op een eenduidige manier met elkaar
vergeleken worden. Zo kan een integrale afweging worden gemaakt.
4
5

Velzen, V. van, Zachte Waarden Hard Maken, maart 2009, blz. 11
Eigenraam, C.J.J. e.a., Evaluatie van infrastructuurprojecten: Leidraad voor kosten-batenanalyse, deel II, 2000, blz. 161
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2.3.1 Inhoudelijke aspecten MKBA
In een MKBA staan verschillende kosten-batenanalyses centraal. Ze zijn gebaseerd op onderzoeken
die de effecten van een project in kaart brengen. Effecten zijn te omschrijven als de verschillen tussen
het ontwikkelingspad met en het ontwikkelingspad zonder uitvoering van het project. Het effect moet
een causale relatie hebben met het project.6 In de MKBA gaat het om welvaartseffecten. De van Dale
omschrijft welvaart als een toestand van maatschappelijke voorspoed. Het begrip welvaart wordt in
een kosten-batenanalyse breed gedefinieerd. Effecten kunnen welvaart voor de samenleving
voortbrengen zonder dat dit gepaard gaat met concrete opbrengsten. Welvaartseffecten worden in dit
onderzoek daarom gehanteerd als de gevolgen van een project die kunnen leiden tot zowel een
economische als sociale of ecologische vooruitgang.
Ter illustratie: als effect van de ontwikkelingsmaatregel, het aanleggen van een rietland, zou ‘de
verandering in de nitraatconcentratie’ in het water kunnen ontstaan. Dit is een fysieke verandering. In
de MKBA kan een dergelijke fysieke verandering niet als effect worden opgenomen, want daar is de
vraag wat het welvaartseffect is van deze verandering. Een mogelijk welvaartseffect is dan wellicht
een afname van de visproductie.
Er zijn verschillende typen welvaartseffecten. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen directe,
indirecte en externe effecten. De directe effecten bestaan uit de kosten van de investering (inclusief
onderhoud en exploitatie) en de baten van het gebruik daarvan. De directe baten bestaan uit de
voordelen van het gebruik, waarvan een deel terechtkomt bij de initiatiefnemer (via een prijs of heffing)
en een deel bij de gebruiker blijft (consumenten surplus).7
Onder indirecte effecten worden verstaan de gevolgen van een project die niet rechtstreeks met dit
project samenhangen maar voortvloeien uit de directe effecten van het project. Het is de doorwerking
van de markttransacties van de eigenaar, exploitant en gebruiker van het project op andere markten.
De verbetering van een wijk of gebied kan tevens leiden tot vestiging van nieuwe, internationale of
meer creatieve bedrijven en daarmee tot extra hoogwaardige werkgelegenheid in de buurt.
Externe effecten zijn de gevolgen van projecten voor bijvoorbeeld milieu, natuur en veiligheid. In een
woonomgeving gaat het vaak om groenvoorziening, sociale veiligheid en dergelijke. Deze effecten zijn
moeilijk in geld uit te drukken, omdat voor deze zaken geen markten en dus geen prijzen bestaan.
Voor een deel zullen deze effecten tot uitdrukking komen in de waarden van de woningen in de
omgeving in zoverre de bewoners hier profijt van hebben. Er zijn verschillende economische
waarderingsmethoden beschikbaar om deze effecten toch in geld uit te drukken (zie onderstaande
figuur).

6

Eigenraam, C.J.J. e.a., Evaluatie van infrastructuurprojecten: Leidraad voor kosten-batenanalyse, deel I, 2000, blz. 163
Nieuwkamer, R. e.a., Maatschappelijke Kosten Batenanalyse, Integraal afwegingsinstrument voor optimaal resultaat,
www.traversenet.nl
7
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Figuur 2.1: Waarderingsmethoden

Bron: www.traversenet.nl

Verdelingseffecten zijn effecten die de herverdeling van welvaart aangeven. Vaak gaat het om een
herverdeling tussen producent en consument, tussen belangengroepen of tussen gebieden. Zo
kunnen bijvoorbeeld nieuw ontwikkelde recreatiegebieden bezoekers van andere recreatiegebieden
aantrekken. Verdelingseffecten vormen geen netto baat in de MKBA, omdat bijvoorbeeld het aantal
recreanten niet toeneemt. Zoals eerder aangegeven, kunnen de verdelingseffecten wel belangrijk zijn
vanwege de verdeling van kosten en opbrengsten tussen initiatiefnemers en andere
belanghebbenden. Het is daarom vaak nuttig om deze effecten helder in kaart te brengen in een
MKBA.8
Deze verschillende effecten vormen de input van de kosten-batenanalyses. Uit de combinatie van
deze effectenonderzoeken en de kosten-batenanalyses ontstaat het totaalbeeld van de
maatschappelijke kosten-batenanalyse.
In onderstaand schema is de relatie tussen de verschillende kosten-batenanalyses en de
effectenonderzoeken weergegeven. (Met ‘vervoerseffecten/markt- en concurrentieanalyse’ wordt het
in beeld brengen van de directe effecten bedoeld.)

8

Nieuwkamer, R. e.a., Maatschappelijke Kosten Batenanalyse, Integraal afwegingsinstrument voor optimaal resultaat,
www.traversenet.nl
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Figuur 2.2: Structuur van een kosten-batenanalyse

Bron: Zachte Waarden Hard Maken

Bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse brengt de totale financiële kosten en baten van een project
voor de exploitant(en) in beeld. Hiervoor is informatie nodig over investerings- en exploitatiekosten.
Als de winst van de samenleving als geheel wordt bekeken, is er sprake van een MKBA. Indien enkel
de directe doorwerkingen van het project op de samenleving worden opgeteld, wordt er een partiële
kosten-batenanalyse gemaakt. In gevallen waarbij ook de indirecte doorwerkingen naar andere
sectoren volledig in kaart worden gebracht is sprake van een MKBA.
Een partiële kosten-batenanalyse houdt niet per definitie een onderschatting in van de totale nationale
welvaartstoename van een project. Een MKBA laat weliswaar de verdere doorwerking binnen de
economie zien, maar deze doorwerking leidt deels tot een herverdeling van welvaart over
bevolkingsgroepen, sectoren of regio’s en niet per se tot een netto welvaartstoename. Op het moment
dat er sprake is van herverdeling van welvaart, moet daarvoor gecorrigeerd worden en verschilt dan
de nationale welvaartstoename bij de MKBA mogelijk nauwelijks van die bij de partiële kostenbatenanalyse.
Projectalternatieven en nulalternatief
Om de welvaartseffecten van de fysieke veranderingen van de geplande ingrepen in beeld te
brengen, is een omschrijving nodig van het nulalternatief en de projectalternatieven.
Het nulalternatief is het beste alternatief voor het project. Het is dus niet ‘niets doen’ en ook niet per
definitie ‘bestaand beleid’. Het nulalternatief voor een project is daarom een combinatie van de beste,
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andere aanwending van de beschikbare investeringsmiddelen en de best mogelijke andere
oplossingen voor het probleem dat we met het project willen oplossen.
Omgevingsscenario’s, risico’s en onzekerheid
De baten van een project zijn vaak onzeker, omdat ze in de toekomst liggen. In het algemeen zal de
waarde van projecten afnemen naarmate de onzekerheid van de opbrengsten toeneemt.
Bij economische projectbeoordeling dient deze onzekerheid te worden onderkend, bijvoorbeeld met
scenarioanalyses. Scenario’s beschrijven systematisch de ontwikkelingen in de projectomgeving. De
omgeving is door de beleidsmaker niet of slechts in beperkte mate te beïnvloeden. Scenario’s laten
zien in hoeverre het rendement van een project afhankelijk is van specifieke en algemene
omgevingsfactoren.
Aangezien het moeilijk is risico’s in geld uit te drukken, kan worden gewerkt met een risico-opslag op
de discontovoet, met terugverdientijden of met een beperkte tijdshorizon.
De interne rentevoet geeft aan bij welke risico-opslag het project nog net rendabel is.
2.3.2 Proces MKBA
De verschillende onderdelen die in de vorige subparagraaf weergegeven zijn, leiden volgens een
stappenplan tot het opstellen van een MKBA. De negen te volgen onderzoeksstappen volgens de
‘leidraad OEI’ zijn hieronder weergegeven. Het stappenplan is een iteratief proces. Inzichten,
verkregen in een latere stap, kunnen leiden tot de behoefte aan een verdiepte uitwerking van vorige
stappen9.
I.
Probleemanalyse
Formulering van het probleem, van de doelstellingen van het project en van de randvoorwaarden
waaraan het moet voldoen.
De probleemanalyse geeft inzicht in het probleem. Aan de hand van het probleem wordt invulling
gegeven aan een project, waardoor de projectalternatieven gedefinieerd kunnen worden.
II.
Projectdefinities
Beschrijving van de elementen die functioneel deel uitmaken van het project. Hierbij moet rekening
gehouden worden met de fasering, flexibiliteit en de tijdshorizon van het project.
Een omschrijving van het nulalternatief en de projectalternatieven is nodig om de effecten van een
project te bepalen.
III.
Identificatie van projecteffecten
Voor ieder projectalternatief de effecten identificeren. Deze effecten dienen te worden ingedeeld naar
drie soorten effecten, directe, indirecte en externe effecten en vervolgens verdeeld over groepen
actoren.
Zonder effecten zijn er geen kosten en baten. Een indeling van effecten wordt gemaakt, zodat het
overzicht over alle effecten niet zoek raakt en de identificatie systematisch geschiedt. Een scheiding
tussen directe en indirecte effecten is puur informatief. Aangezien de externe effecten apart aandacht
krijgen, worden de directe en indirecte effecten ook afzonderlijk genoemd, zodat de opstelling van
kosten en baten transparant is.
De verdeling van effecten over groepen actoren is ten behoeve van de politieke besluitvorming
gewenst. Inzicht in deze verdeling is niet van belang voor een MKBA-overzicht van kosten en baten.
IV.
Raming van relevante exogene ontwikkelingen
In deze stap worden scenario’s vastgesteld waaraan de verschillende projectalternatieven kunnen
worden getoetst. Voor het opstellen van de scenario’s kan aansluiting worden gezocht bij bestaande
scenario’s voor de Nederlandse economie. Deze stap is een eerste inventarisatie van de risico’s,
aangezien de toekomstscenario’s van invloed kunnen zijn op de omvang van een effect.
9

Eigenraam C.J.J. e.a., Evaluatie van infrastructuurprojecte: Leidraad voor kosten-batenanalyse, deel I, 2000, blz. 51
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V.
Raming en waardering van projecteffecten
Per effect, direct, indirect en extern, moeten de economische waardes worden bepaald. Voor directe
effecten betekent dit een markt- en concurrentieanalyse. Het gedrag van potentiële gebruikers, maar
ook van exploitanten moet worden beschreven. Beide analyses moeten worden toegepast op de
verschillende scenario’s uit stap IV.
Veel kosten en baten treden op in de toekomst. Een euro nu is meer waard dan een euro in de
toekomst. Om toekomstige welvaartseffecten vergelijkbaar te maken met de investeringskosten nu,
worden alle kosten en baten teruggerekend naar een basisjaar met een vastgestelde discontovoet.
Door effecten uit te drukken in geld kunnen projectalternatieven op een eenduidige manier met elkaar
vergeleken worden.
VI.
Raming van de investerings- en exploitatiekosten
Schatten van de kosten die de uitvoering van het project met zich meebrengt. Het gaat hierbij om
voorbereidingskosten, investeringskosten en exploitatiekosten van het project.
Deze gegevens dienen als invoer voor het berekenen van de bedrijfseconomische rentabiliteit.
Informatie over de bedrijfseconomische rentabiliteit maakt duidelijk in hoeverre het project
aantrekkelijk is voor private investeerders.
VII.
Vervaardiging van kosten-batenopstelling
Als de vorige stappen zijn doorlopen, kan worden overgegaan tot de uitvoering van een
bedrijfseconomische en maatschappelijke rentabiliteitsanalyse. In de bedrijfseconomische
rentabiliteitsanalyse worden de financiële kosten en baten voor ieder jaar van de veronderstelde
levensduur uitgedrukt in hetzelfde prijspeil.
De bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse geeft aan in hoeverre het project aantrekkelijk is voor
een private investeerder. De totale kosten-batenopstelling geeft zo veel mogelijk kwantitatieve en
kwalitatieve informatie over alle effecten. Het maatschappelijk rendement is de verantwoording van de
maatschappelijke prestatie van het project.
VIII.
Varianten- en risicoanalyse
Elk project gaat gepaard met risico’s en onzekerheden. Risico’s hebben betrekking op de mogelijkheid
dat effecten toch niet optreden of niet verwachte effecten juist wel. Onzekerheden hebben betrekking
op de omvang van effecten; op de mogelijkheid dat effecten groter of kleiner zijn dan de
oorspronkelijke inschatting. De omvang en prijs van de effecten zijn doorslaggevend voor het
resultaat. Sommige effecten zijn gebaseerd op aannamen en niet op metingen, waardoor het resultaat
in de praktijk anders kan uitvallen. Door deze onzekerheden met behulp van een
gevoeligheidsanalyse in kaart te brengen, komt een ander resultaat niet onverwacht.
IX.
Aanvullende taken
Met de vorige stappen is de MKBA voltooid, maar er zijn nog aanvullende taken als het creëren van
aanknopingspunten voor publiek-private samenwerking en het maken van ex-post10 evaluaties.
2.3.3 Praktijk MKBA gebiedsontwikkeling
De MKBA is uitgegroeid tot een populair beleidsinstrument en wordt steeds vaker gebruikt op andere
terreinen dan infrastructuur. Voor een aantal praktijkcases met betrekking tot gebiedsontwikkeling is
reeds een MKBA opgesteld. In bijlage 2 is per praktijkcase het gevolgde proces kort weergegeven. In
bijlage 3 zijn de welvaartseffecten van de praktijkcases beschreven en met elkaar vergeleken. In
onderstaande subparagraaf zijn de onderzoeksstappen van deze MKBA’s voor gebiedsontwikkeling
vergeleken met het proces voor het opstellen van een MKBA zoals deze staat voorgeschreven in de
‘leidraad OEI’. Daarnaast zijn uit de welvaartseffecten van de praktijkcases algemeen voorkomende
welvaartseffecten bepaald.
10

Ex-post betekent een evaluatie van de resultaten van het project na afronding
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Praktijkcases proces
I.
Probleemanalyse
Een diepgaande analyse wordt niet gemaakt, omdat het probleem vaak al bekend is. Het probleem
en/of de doelstellingen worden wel opgenomen in de MKBA rapportage. Vaststellen van het probleem
geeft richting aan de definitie van projectalternatieven.
II.
Projectdefinities
Aan de hand van een duidelijke beschrijving van het nulalternatief en de projectalternatieven kunnen
de effecten worden bepaald.
Het begrip nulalternatief zoals omschreven in de ‘leidraad OEI’ wordt anders geïnterpreteerd. Het
nulalternatief kan het beste de huidige/bestaande situatie vertegenwoordigen. Door een vergelijking te
maken van projectalternatieven met een nulalternatief zijnde de bestaande situatie, worden alle
kosten en baten van de projectalternatieven inzichtelijk gemaakt en wordt niet enkel een verschil met
het nulalternatief berekend. Op deze manier wordt het totale maatschappelijke rendement van de
projectalternatieven zichtbaar. Indien er twee projectalternatieven zijn, ontstaat er ook een verschil
tussen de alternatieven in de context van hun totale investering. De keuze voor een projectalternatief
wordt hierdoor beter onderbouwd.
III.
Identificatie van projecteffecten
Over het algemeen worden vanuit fysieke veranderingen de welvaartseffecten bepaald. Door vanuit
de fysieke veranderingen de welvaartseffecten te bepalen, worden minder snel welvaartseffecten over
het hoofd gezien. Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat welvaartseffecten in rekening
worden gebracht waarvoor geen fysieke basis bestaat.
In de overzichten zijn de effecten ingedeeld, maar meestal niet op basis van de indeling directe,
externe en indirecte effecten. Door de indeling van effecten wordt de opstelling van de kosten en
baten transparant gehouden.
Daarnaast wordt de verdeling van effecten over actoren niet in dit stadium van het proces uitgevoerd.
De actorenanalyse is vaak de afsluitende stap in het proces. Aan dit onderzoeksdeel worden verder
geen conclusies verbonden. Actoren kunnen een rol spelen in de politieke besluitvorming. Met een
actorenanalyse wordt inzicht verkregen aan wie de kosten en baten kunnen toekomen, waardoor er
zicht bestaat op mogelijke samenwerkingspartners. De rol van actoren ten aanzien van samenwerking
kan betrekking hebben op de voortgang van de realisatie of het betreffen actoren die een financiële
bijdrage kunnen leveren.
IV.
Raming van relevante exogene ontwikkelingen
Van een omgevingsanalyse wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt. Deze stap is een eerste
inventarisatie van de risico’s, die het resultaat kunnen beïnvloeden.
V.
Raming en waardering van projecteffecten
Aan de kwantificering en monetarisering van effecten wordt niet voorbijgegaan. Door kwantificering en
monetarisering worden de effecten uitgedrukt in getallen en kan het maatschappelijk rendement
daadwerkelijk berekend worden. Deze stap is dus zeer belangrijk.
VI.
Raming van de investerings- en exploitatiekosten
De investeringskosten zijn verwerkt in de kosten-batenopstelling. De investeringskosten worden
echter niet als separate stap behandeld, maar worden in een eerdere stap verwerkt. De toegevoegde
waarde deze stap als separate stap op te nemen, ontbreekt. De informatie is nodig om de kostenbatenopstelling compleet weer te geven.
VII.
Vervaardiging van kosten-batenopstelling
Het MKBA-resultaat is een resultaat in netto contante waarde. De totale kosten-batenopstelling geeft
een compleet informatief overzicht van de effecten. Het resultaat is uiteindelijk de verantwoording van
de maatschappelijke prestatie van het project.
Marieke Heijkants, juni 2010
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VIII.
Varianten- en risicoanalyse
De gevoeligheidsanalyse is in alle praktijkcases toegepast. Er zijn daarentegen geen scenario’s
gemaakt. Met onzekerheden wordt dus rekening gehouden, maar niet met risico’s. Het resultaat kan in
de praktijk, vanwege gemaakte aannamen anders uitvallen. Om verrassing van een ander resultaat en
de grootte van de uitkomst ervan te voorkomen wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
IX.
Aanvullende taken
Er zijn geen aanknopingspunten voor publiek-private samenwerking gemaakt, noch zijn er evaluaties
uitgevoerd.
Praktijkcases welvaartseffecten
Voor het bepalen van welvaartseffecten zijn aanvullingen op de ‘leidraad OEI’ verschenen die daarbij
houvast bieden. In ´Waardering Natuur, Water en Bodem binnen de MKBA´ is beschreven welke
welvaartseffecten natuur en landschap kunnen voortbrengen. Begin 2006 is het rapport ‘Methodiek
Ruimtelijke Kwaliteit in de MKBA’ verschenen om de welvaartseffecten van ruimtelijke kwaliteiten te
bepalen. In de praktijkcases worden een aantal welvaartseffecten genoemd die in alle drie de cases
voorkomen. Opvallend is dat verschillende welvaartsbegrippen worden gehanteerd voor dezelfde
welvaartseffecten. Uit de theorie is niet op te maken dat algemeen vaststaande welvaartsbegrippen
worden gehanteerd. Het gebruik van dezelfde namen voor overeenkomstige welvaartseffecten geeft
wel meer duidelijkheid. De overeenkomstige welvaartseffecten uit de praktijkcases zijn ten behoeve
van dit onderzoek dan ook vertaald naar algemeen voorkomende welvaartseffecten, zie tabel 2.1. De
welvaartseffecten worden bepaald aan de hand van de ontwikkelingsmaatregelen en de fysieke
veranderingen. Voor de volledigheid worden deze ook weergegeven.
Tabel 2.1: Welvaartseffecten praktijkcases
Ontw ikkelingsmaatregelen

fysieke verandering

w elvaartseffect

nieuw bouw kantoren,
bedrijfsgebouw en
sloop kantoren, bedrijfsgebouw en
nieuw bouw w oningen,
vrijetijdsvoorziening
cultuurhistorie behouden en/of
terugbrengen, nieuw bouw
voorzieningen
aanbrengen natuur (groen, w ater),
opheffing parkeerplaatsen, nieuw e
recreatiemogelijkheden
aanbrengen groen en/of w ater,
aanpassen verkeerssituatie

banencreatie

Werkgelegenheid

verlies aan banen
extra inw oners, toeristen

Werkgelegenheid
Aanvullende exploitatiew inst bestaande
voorzieningen
Recreatiew aarde

veranderingen infrastructuur

verandering infrastructuur,
vermindering criminaliteit,
w aterafvoer

verbetering ruimtelijke
kw aliteit, aantrekken
toeristen
verbetering ruimtelijke
kw aliteit
beter leefmilieu, minder
uitstoot gassen

Waardestijging bestaande w oningen

Natuur- en m ilieubaten

veranderende
Reistijd
verkeersafw ikkeling,
versmalling w egen,
aanpassing max. snelheid
veiligere verkeerssituatie,
Verm eden schade
minder kosten vernielingen,
terugbrengen w ater

De fysieke verandering verbetering ruimtelijke kwaliteit wordt in de praktijkcases reeds bij meerdere
ontwikkelingsmaatregelen genoemd. Eigenlijk hebben alle ontwikkelingsmaatregelen samen de
fysieke verandering betere ruimtelijke kwaliteit tot gevolg. De welvaartseffecten van een betere
ruimtelijke kwaliteit zijn dan ook versnipperd. De welvaartseffecten van ruimtelijke kwaliteit zitten
deels verwerkt in de marktprijzen van onroerend goed en in de uitsparing van kosten op andere
beleidsterreinen zoals vermindering van criminaliteit. Een verbetering van een gebied kan leiden tot
minder criminaliteit, waardoor politiekosten worden uitgespaard.
Marieke Heijkants, juni 2010
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2.4 Deelconclusie
Er zijn verschillende methoden om de maatschappelijke prestatie van de integrale
gebiedsontwikkeling het Maasterras inzichtelijk te maken. Meetbaar maken van de prestatie kan
bijvoorbeeld aan de hand van de SROI-analyse of de maatschappelijke kosten-batenanalyse.
Aangezien MKBA is uitgegroeid tot een populair beleidsinstrument op allerlei terreinen naast
infrastructuur, wordt deze methode toegepast in dit onderzoek.
Met het opstellen van een MKBA wordt het maatschappelijk rendement berekend. In het kader van dit
onderzoek heeft maatschappelijk rendement niet alleen betrekking op het financiële voordeel
(opbrengst of winst) voor de samenleving, maar gaat de aandacht vooral uit naar de nuttige effecten
voor de samenleving.
In de MKBA vertalen deze nuttige effecten zich in welvaartseffecten. Welvaartseffecten worden hier
gehanteerd als de gevolgen van het Maasterras die kunnen leiden tot zowel een economische als
sociale of ecologische vooruitgang.
Een MKBA wordt gebruikt bij het politieke besluitvormingsproces. Door maatschappelijke kosten en
baten in geld uit te drukken kunnen alternatieven op een eenduidige manier met elkaar vergeleken
worden. Doordat veel aspecten in geld worden uitgedrukt kan de politiek er snel mee werken en kan
het instrument gebruikt worden bij verantwoording van keuzes naar de bevolking toe.
In de ‘leidraad OEI’ staat het proces voor het opstellen van MKBA’s voorgeschreven. De negen
onderzoeksstappen volgens de ‘leidraad OEI’ zijn:
I.
Probleemanalyse
II.
Projectdefinities
III.
Identificatie van projecteffecten
IV.
Raming van relevante exogene ontwikkelingen
V.
Raming en waardering van projecteffecten
VI.
Raming van de investerings- en exploitatiekosten
VII.
Vervaardiging van kosten-batenopstelling
VIII.
Varianten- en risicoanalyse
IX.
Aanvullende taken
Dit proces wordt in de praktijk gebruikt voor het opstellen van MKBA’s bij gebiedsontwikkeling. Over
toepassing van een MKBA bij gebiedsontwikkeling is echter nog geen eenduidigheid ontstaan.

Marieke Heijkants, juni 2010

- 16 -

De maatschappelijke prestatie van het Maasterras

3. Het onderzoek
3.1 Inleiding
De praktijk wijst uit dat de negen onderzoeksstappen uit de ‘leidraad OEI’ naar eigen inzicht worden
gevolgd voor het opstellen van een MKBA bij integrale gebiedsontwikkeling. Het is daarom van belang
aan te geven welke onderzoeksstappen worden genomen in dit onderzoek. Een integrale
gebiedsontwikkeling is de ontwikkeling van een afgebakend gebied. Een ander belangrijk
aandachtspunt is dus het onderzoeksgebied. Wat hoort nog wel bij het onderzoeksgebied en wat
hoort er niet meer bij. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het onderzoek.
Hoe het proces voor het opstellen van de MKBA voor het Maasterras eruit ziet, is beschreven in
paragraaf 2. Paragraaf 3 gaat in op het onderzoeksgebied.

3.2 Methodiek
Voor het opstellen van de MKBA voor het Maasterras worden de volgende stappen doorlopen:
I.
Probleemanalyse
Het probleem en de doelstellingen behorend bij het project Maasterras zijn reeds bekend en worden
opgenomen in dit onderzoek om de juiste projectalternatieven te kunnen definiëren.
II.
Projectdefinities
In de MKBA voor het Maasterras is het nulalternatief gelijk aan de huidige situatie van het te
ontwikkelen gebied. Een beschrijving van de projectalternatieven bestaat uit van de aard en omvang
van de geplande ontwikkelingsmaatregelen die behoren bij het betreffende project.
Het ‘Concept structuurvisie Maasterras Drechtsteden’ en het rapport van Metrum vormen het
uitgangpunt bij het beschrijven van de ontwikkelingsmaatregelen.
III.a
Actorenanalyse deel I
Ten einde een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de welvaartseffecten die optreden, is de
input van betrokken partijen essentieel. Het inzichtelijk maken van de actoren wordt in een vroeg
stadium van het onderzoek gedaan, zodat deze partijen betrokken kunnen worden bij het in beeld
brengen van de welvaartseffecten. Door de actoren te betrekken bij het onderzoek wordt bovendien
draagvlak gecreëerd.
III.
Identificatie van projecteffecten
De stap van ontwikkelingsmaatregelen naar welvaartseffecten wordt niet direct gezet. Voorkomen
moet worden dat welvaartseffecten in rekening worden gebracht waarvoor geen fysieke basis bestaat.
Ontwikkelingsmaatregelen leiden ten opzichte van de bestaande situatie tot fysieke veranderingen.
Het bouwen van extra nieuwe woningen bijvoorbeeld brengt als verandering met zich mee dat het
aantal inwoners toe zal nemen.
Door vervolgens voor elke fysieke verandering de vraag te stellen wie hier op welke manier profijt of
last van heeft, worden de welvaartseffecten van de projectalternatieven geïdentificeerd. Ter illustratie:
de ontwikkeling van extra nieuwbouwwoningen heeft een toename van het aantal inwoners tot gevolg.
Deze inwoners zorgen voor nieuw bestedingspotentieel in de regio. Dit bestedingspotentieel is een
welvaartseffect, het is in economisch opzicht een gunstige ontwikkeling voor de regio. Dit
welvaartseffect komt terecht bij de detailhandel dagelijks, niet dagelijks, horeca of recreatieve
voorzieningen en is een indirect effect.
De wie vraag wordt in de volgende stap, actorenanalyse deel II, behandeld.
Het resultaat van het identificeren van de welvaartseffecten is een overzicht van de welvaartseffecten
ingedeeld naar economische, sociale en ecologische welvaartseffecten om het overzicht transparant
te houden.
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III.c
Actorenanalyse deel II
De verdeling van effecten over groepen actoren wordt pas uitgevoerd als de welvaartseffecten bekend
zijn. In de vorige twee stappen zijn de actoren en de welvaartseffecten bepaald. In deze stap worden
de welvaartseffecten verdeeld. Deze verdeling wordt gemaakt ten behoeve van de politieke
besluitvorming. Het is mogelijk dat de lijst met actoren uit de eerste analyse wordt aangevuld met
nieuwe actoren, die uit deze stap naar voren komen.
IV.
Raming van relevante exogene ontwikkelingen
In verband met de omvang van het onderzoeksdeel omgevingsanalyse en het tijdspad dat staat voor
dit onderzoek, wordt in dit onderzoek een ongewijzigd toekomstscenario als uitgangspunt gehanteerd.
Hierdoor komt deze stap te vervallen.
V.
Raming en waardering van projecteffecten
Zowel voor de bepaling van hoeveelheden als prijzen wordt gebruik gemaakt van kengetallen, welke
worden ontleend aan bestaande bronnen. Indien getallen ontbreken kunnen de welvaartseffecten niet
gewaardeerd worden. Deze welvaartseffecten worden als PM-post opgenomen in de MKBA.
Alle kosten en baten worden teruggerekend naar een basisjaar met een vastgestelde discontovoet.
VI.
Raming van de investerings- en exploitatiekosten
Op basis van de ontwikkelingsmaatregelen zijn de kosten en opbrengsten te bepalen. De kosten en
opbrengsten van projectalternatief 1: het Maasterras inclusief ontwikkelingen op het
Chemprohaterrein, zijn opgenomen in de grondexploitatie opgesteld door Metrum. De kosten en
opbrengsten van projectalternatief 2: het Maasterras zonder ontwikkelingen op het Chemprohaterrein,
worden afgeleid van het Metrumrapport. Informatie over de kosten en opbrengsten wordt verwerkt in
raming en waardering van projecteffecten (stap V).
VII.
Vervaardiging van kosten-batenopstelling
Bij het opstellen van het MKBA overzicht worden de kosten en baten opgeteld en wordt het saldo in
netto contante waarde bepaald. In het MKBA overzicht wordt duidelijk aangegeven op welke manier
de welvaartseffecten zijn bepaald.
VIII.
Varianten- en risicoanalyse
Een gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd. Met de gevoeligheidsanalyse wordt de robuustheid van
de resultaten van de MKBA onderzocht en wordt duidelijk wat de bandbreedte van het saldo is.
IX.
Aanvullende taken
Nagaan of het project geheel publiek of publiek-privaat uitgevoerd kan worden ligt buiten de scope
van dit onderzoek.

3.3 Afbakening onderzoeksgebied
3.3.1 Lokaal
Het Maasterras is een gebied langs beide oevers van de Oude Maas in de gemeenten Dordrecht en
Zwijndrecht. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de spoorlijn Rotterdam-Breda en in het
zuiden door de snelweg A16, zie figuur 3.1.
Het Maasterras is een gebied van 80 hectare en is onderverdeeld in 4 deelgebieden (Zakelijk hart
Zwijndrecht, Stationsgebied Zwijndrecht, Zakelijk hart Dordrecht, Brandts Buyslocatie / De Put) en 2
studiegebieden (Develpoort en Glazenstraat).
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Het deelgebied Brandts Buyslocatie / De Put en de studiegebieden Develpoort en Glazenstraat
worden niet meegenomen in de MKBA. Voor deze gebieden is nog geen ontwikkelingsprogramma
gegeven. Deze gebieden worden pas over lange tijd en als laatste ontwikkeld. Voorlopig worden deze
gebieden geen onderdeel van de bestemmingsplanprocedures en er zal door de gemeenten op korte
termijn niet actief worden ingegrepen. Het programma is nodig om de ontwikkelingsmaatregelen te
beschrijven en vervolgens de welvaartseffecten ervan te kunnen bepalen.
Er worden dus slechts een drietal deelgebieden van het Maasterras meegenomen in het onderzoek.
Het betreffen de deelgebieden Zakelijk hart Zwijndrecht en Dordrecht en Stationsgebied Zwijndrecht.
Figuur 3.1: Ligging Maasterras

Bron: Ontwerp Structuurvisie Maasterras Drechtsteden

Chemprohaterrein
Het Chemprohaterrein (zie figuur 3.2) is onderdeel van het deelgebied Zakelijk hart Zwijndrecht. Het
terrein ligt tussen de Lindtsedijk, de Brugweg en de Maasoever.
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Figuur 3.2: Chemprohaterrein

Bron: google maps (bewerkt)

3.3.2 Regionaal
Het Maasterras ligt op grondgebied van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. Met de ontwikkeling
van het Maasterras wordt echter een doel voor de gehele regio nagestreefd. De regio is hierbij
gedefinieerd als de regio Drechtsteden met de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Zwijndrecht, Dordrecht, Sliedrecht en Alblasserdam.
3.3.3 Nationaal
Gewoonlijk wordt bij het opstellen van een MKBA de nationale samenleving als basis beschouwd voor
het bepalen van de welvaartseffecten van een project. In dit onderzoek wordt de regio Drechtsteden
als de voor de MKBA relevante samenleving aangenomen. Integrale gebiedsontwikkeling het
Maasterras is een regionale aangelegenheid.
Dit betekent dat kosten en baten die tengevolge van de ontwikkelingsmaatregelen van het Maasterras
buiten de gemeenten uit de regio Drechtsteden vallen, in principe niet worden meegenomen. Het
betekent tevens dat sommige welvaartseffecten baten opleveren, daar waar deze effecten vanuit
nationaal perspectief geen welvaartseffect zijn maar juist een welvaartsverschuiving vormen. Wellicht
is het niet voor alle posten mogelijk deze ruimtelijke afbakening strikt te hanteren.
Een voorbeeld van een positief welvaartseffect voor een regio is een toename van het aantal
bestedingen door een toename van het aantal inwoners. Gevolg hiervan kan een afname van het
aantal inwoners in omliggende gemeenten betekenen, waardoor de bestedingen daar omlaag gaan.
Vanuit nationaal perspectief wordt dit gezien als een verdelingseffect, waarbij in de meeste gevallen
geen toename van de nationale welvaart optreedt. Het totaal aan bestedingen in Nederland verandert
niet. Baten uit extra inwoners zorgen wel voor een effect op de regionale welvaart.
Vanwege het regionale belang van de ontwikkeling van het Maasterras en de invloed van de effecten
op de welvaart die op regionaal of nationaal niveau verschillend kunnen zijn, worden de
welvaartseffecten op regionaal niveau bekeken.

3.4 Deelconclusie
De MKBA voor het Maasterras wordt gemaakt volgens het proces uit de ‘leidraad OEI’, maar hier
wordt waar nodig op afgeweken.
Uit onderzoeksstap II wordt het nulalternatief zoals omschreven in de ‘leidraad OEI’ anders
geïnterpreteerd. Het nulalternatief wordt gelijk gesteld aan de huidige situatie. Het onderdeel
actorenanalyse uit stap III wordt opgesplitst in twee delen. In dit onderzoek wordt een ongewijzigd
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toekomst scenario gehanteerd, waardoor onderzoeksstap IV komt te vervallen. Informatie over de
kosten en opbrengsten wordt verwerkt in raming en waardering van projecteffecten. Stap VI valt
daardoor samen met stap V. Nagaan of het project geheel publiek of publiek-privaat uitgevoerd kan
worden ligt buiten de scope van dit onderzoek. Stap IX vervalt dus eveneens.
Met de MKBA worden de gevolgen van de ontwikkelingsmaatregelen binnen de deelgebieden Zakelijk
hart Zwijndrecht, Zakelijk hart Dordrecht en het Stationsgebied Zwijndrecht op de welvaart
weergegeven. Het Chemprohaterrein gelegen in het deelgebied Zakelijk hart Zwijndrecht neemt een
aparte positie in.
In het kader van dit onderzoek wordt niet gesproken over de nationale welvaart. Het betreft hier de
regionale welvaart van de regio Drechtsteden. Dit wil zeggen dat de welvaartseffecten gemeten
worden over het grondgebied van de gemeenten Sliedrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Dordrecht,
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en al hun inwoners en bedrijven. Welvaartseffecten die buiten dit
onderzoeksgebied vallen of toevallen aan andere burgers of bedrijven worden niet meegerekend.
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4. Probleemanalyse
4.1 Inleiding
De eerste onderzoeksstap volgens de ‘leidraad OEI’ is de probleemanalyse. In de ‘Ontwerp
Structuurvisie Maasterras Drechtsteden’ zijn de doelstellingen ten aanzien van integrale
gebiedsontwikkeling het Maasterras opgenomen.
Dit hoofdstuk vormt het begin van de MKBA voor het Maasterras. Ten behoeve van dit onderzoek,
wordt in dit hoofdstuk een probleemanalyse gemaakt. Deze probleemanalyse wordt gebruikt om
projectalternatieven te definiëren.

4.2 Probleemanalyse Maasterras
Het probleem en de doelstellingen van het project Maasterras zijn reeds gedefinieerd in gemeentelijke
stukken. Hieronder zijn ze kort weergegeven.
De Drechtsteden hebben de volgende problemen:
• Slecht imago:
Het imago van de Drechtsteden kan een extra impuls gebruiken. Het staat momenteel niet
bekend als interessant vestigingsgebied voor bijvoorbeeld kantoren.
• Gebrek aan kwaliteit:
In de gemeentes Dordrecht en Zwijndrecht is een gebrek aan woningen in het duurdere
segment.
• Economische achterstand:
De regio Drechtsteden heeft een achterstand voor wat betreft de ontwikkeling in de
kantorensector. Er zijn relatief veel banen in de nijverheid, maar weinig in de commerciële
dienstverlening.11
Zonder actief beleid lekken koopkracht, werkgelegenheid en bedrijvigheid weg naar omliggende
regio’s.
Ambitie
De Drechtsteden willen de economie ook in de toekomst goed laten blijven functioneren. Dus zowel
een veelzijdig woon- en werkklimaat creëren als de concurrentiekracht verbeteren. De ontwikkeling
van het Maasterras biedt daarvoor de uitkomst.
Doelstellingen
Het succes van het Maasterras kan worden afgemeten aan de mate waarin aan de opgave en de
doelstellingen is voldaan.
Doelstellingen zoals opgenomen in het ‘Concept Structuurvisie Maasterras Drechtsteden’:
• Intensivering van een binnenstedelijke, multimodale knoop.
• Verbetering van de economische structuur in de regio door ontwikkeling van een zakelijk hart.
• Toevoegen van nieuwe woon-werkmilieus met bovenregionale aantrekkingskracht.

4.3 Probleemanalyse MKBA Maasterras
De MKBA wordt in dit onderzoek toegepast om de maatschappelijke prestatie van integrale
gebiedsontwikkeling het Maasterras meetbaar en zichtbaar te maken. Het Zakelijk hart Zwijndrecht en
daarbinnen met name het Chemprohaterrein, neemt een prominente plaats in binnen de totale
plannen voor het Maasterras. Om de plannen ten uitvoer te kunnen brengen, zal het
Chemprohaterrein verplaatst moeten worden. Dit brengt de nodige investeringskosten met zich mee.
Doelstelling van dit onderzoek is dan ook de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en marktpartijen
overtuigen van het maatschappelijke belang van het ontwikkelen van het Chemprohaterrein.
11

Baan, A., Realisatieprogramma Maasterras, november 2006, blz. 4
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Door de welvaartseffecten van twee projectalternatieven zo veel mogelijk in geld uit te drukken,
kunnen de alternatieven op een eenduidige manier met elkaar vergeleken worden. Zo kan in het kader
van dit onderzoek aangetoond worden of een investering in het Chemprohaterrein vanuit
maatschappelijk perspectief te rechtvaardigen is.
De volgende projectalternatieven voor het opstellen van de MKBA zijn geformuleerd:
Projectalternatief 1: Maasterras inclusief ontwikkeling van het Chemprohaterrein
Projectalternatief 2: Maasterras zonder ontwikkelingen op het Chemprohaterrein
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5. Nul- en projectalternatieven
5.1 Inleiding
Om aan te kunnen tonen of een investering in het Chemprohaterrein vanuit maatschappelijk
perspectief te rechtvaardigen is, wordt het maatschappelijk rendement van twee projectalternatieven
met elkaar vergeleken. De projectalternatieven zijn te omschrijven als het Maasterras inclusief
ontwikkelingen op het Chemprohaterrein en het Maasterras zonder ontwikkelingen op het
Chemprohaterrein. In dit hoofdstuk worden de projectdefinities gegeven.
Een beschrijving van projectalternatief 1 en 2 wordt respectievelijk gegeven in paragraaf 3 en 4.
Uiteindelijk worden de welvaartseffecten van deze twee projectalternatieven in kaart gebracht ten
opzichte van het nulalternatief zijnde de huidige situatie. Paragraaf 2 geeft een beknopte beschrijving
van deze situatie. Voor een beeldimpressie van de huidige situatie wordt verwezen naar bijlage 4.

5.2 Nulalternatief
5.2.1 Zakelijk hart Zwijndrecht
Het Zakelijk hart Zwijndrecht ligt op een zichtlocatie vanaf de A16. Het gebied tussen de Lindtsedijk en
de Karel Doormanlaan wordt gekenmerkt door grote hoogteverschillen. Aan de zuidzijde ligt een
primaire waterkering om de tunnelmond. De brugweg loopt midden door het gebied. Aan de Brugweg
bevindt zich een tankstation. Ten noorden hiervan ligt een LPG-vulpunt voor een ander tankstation dat
buiten het plangebied ligt.
Op het Chemprohaterrein bevindt zich lage bedrijfsbebouwing die wordt gebruikt voor het overslaan
van chemische stoffen. Het gebied is niet toegankelijk voor onbevoegden, waardoor de rivieroever niet
bereikbaar is.12
5.2.2 Stationsgebied Zwijndrecht
Het station ligt met zijn achteringang aan het Maasterras. Het station ligt niet aan een doorgaande
weg en is dus matig bereikbaar. Direct naast het station staat een aantal kantoren. Achter deze
kantoren bevindt zich een strook particuliere woningen aan de Da Costastraat en daarachter ligt een
gebied met grotendeels grondgebonden sociale woningbouw van enkele decennia oud.
Het meest westelijke deel van het gebied wordt de Van Leeuwendriehoek genoemd, naar de
opvallende reclame op het dak van het grote flatgebouw dat hier staat. Naast de flat, direct naast de
snelweg, staat een horecagelegenheid. Het gebied wordt aan alle kanten omgeven door belangrijke
toegangswegen.
5.2.3 Zakelijk hart Dordrecht
Dit deelgebied is niet echt onderdeel van de omringende stad. Utilitaire overwegingen hebben de
overhand gehad bij de inrichting van het gebied. De Weeskinderendijk huisvest voornamelijk
bedrijven, zoals een autoshowroom en houthandel. Langs de Weeskinderendijk ligt een reeks
woningen.
Het noordelijke deel van het gebied is in gebruik als parkeerplaats ten behoeve van de binnenstad en
als emplacement voor werktreinen. Aan de Dokweg bevindt zich een tankstation met LPG-verkoop.
Het gebied ligt buitendijks en wordt aan twee zijden begrensd door primaire waterkeringen. Aan de
rivier bij de brug ligt een reeks woningen.

5.3 Projectalternatief 1: Maasterras inclusief Chemprohaterrein
In deze paragraaf worden de ontwikkelingsmaatregelen op het Maasterras omschreven inclusief alle
geplande ontwikkelingen op het Chemprohaterrein. Uitgangspunt hierbij is de ‘Ontwerp Structuurvisie
Maasterras Drechtsteden’.
12

Projectbureau Maasterras e.a., Ontwerp Structuurvisie Maasterras Drechtsteden, december 2009, blz. 12-13
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5.3.1 Zakelijk hart Zwijndrecht
Het gebied tussen de Lindtsedijk en de Karel Doormanlaan vormt met een gemengd programma van
25.000 m² aan kantoren en 10.000 m² aan voorzieningen, de overgang tussen het stationsgebied en
de rivier. Het tankstation en LPG-vulpunt worden gesloopt ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen.
Het betreft hier voorzieningen als congresruimte, onderwijs en leisure.
Op de zichtlocatie langs de A16 worden gebouwen met beeldbepalende architectuur ontwikkeld.
Tabel 5.1: Fasering en m² Zakelijk hart Zwijndrecht
Jaar van oplevering, aantal in m2
Deelgebied
Zakelijk hart
Zw ijndrecht

Ontw ikkelingsmaatregelen
kantoren
voorzieningen

2015 2016 2017 2018
5.000 5.000

2019

2020

5.000 5.000

2021 2022

2023 2024

2025 2026

2027

5.000

Totaal m2
25.000
10.000

10.000

Bron: Rapport Metrum

Chemprohaterrein
De lage bedrijfsbebouwing op het Chemprohaterrein wordt gesloopt, waardoor ruimte ontstaat voor
10.000 m² aan woonruimte, 10.000 m² voor kantoren en 10.000 m² aan voorzieningen. De gebouwen
komen te staan op een verhoogd maaiveld dat aansluit op de Brugweg. Het verhoogde maaiveld
manifesteert zich aan de rivier als een terras met horecavoorzieningen. Ook onder het terras bevinden
zich voorzieningen.
De rivieroever wordt voor fietsers en voetgangers bereikbaar door middel van een
langzaamverkeersverbinding en krijgt een openbaar karakter. Daarnaast komt er een aansluiting op
de waterbus. Parkeervoorzieningen worden gerealiseerd onder verhoogd maaiveld.
Tabel 5.2: Fasering en m² Chemprohaterrein
Deelgebied
Chemprohaterrein

Ontw ikkelingsmaatregelen
kantoren
voorzieningen
appartementen
(66 stuks)

2015 2016 2017 2018

Jaar van oplevering, aantal in m2
2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.000
10.000
10.000

2025 2026

2027

Totaal m2
10.000
10.000
10.000

Bron: Rapport Metrum

5.3.2 Stationsgebied Zwijndrecht
De achterkant van het station wordt een functionele en ruimtelijk hoogwaardige openbare ruimte door
een kantorencluster, P+R plaatsen en de doorgaande Westelijke Parallelweg.
Een stationsplein met 8.000 m² aan nieuwe kantoorruimte op locatie Hovig, vormt de entree van het
station.
In het verlengde van de Brugweg vormt de Da Costastraat een centrale as met water en een
langzaamverkeersverbinding. Vanuit het stationsplein sluit een langzaamverkeersverbinding aan op
de centrale as.
Het kantoor van Interstede en het gebouw van de Voedsel en Warenautoriteit direct naast het station
blijven gehandhaafd evenals een twintigtal particuliere woningen aan de Da Costastraat.
Het gebied met grondgebonden sociale woningbouw wordt getransformeerd naar een innovatief
woon-werkgebied met ruim 25.000 m² aan stadswoningen en ruim 25.000 m² aan appartementen.
Langs de centrale as staan grote stadswoningen met ruimte voor werken aan huis. De bebouwing aan
de snelweg dient een woonvorm te worden met integratie van geluidsschermen. Parkeervoorzieningen
zijn in de plannen opgenomen onder het verhoogde maaiveld. Op de Van Leeuwendriehoek zijn nog
geen ontwikkelingen voorzien.
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Tabel 5.3: Fasering en m² Stationsgebied Zwijndrecht
Deelgebied

Ontw ikkelingsmaatregelen
Stationsgebied kantoren
appartementen
Zw ijndrecht
(107 / 107
stuks)
stadsw oningen
(63 / 62 stuks)

2015 2016 2017 2018

Jaar van oplevering, aantal in m2
2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025 2026

2027

Totaal m2

8.000
12.840

12.840

8.000
25.680

15.120

11.160

26.280

Bron: Rapport Metrum

5.3.3 Zakelijk hart Dordrecht
Het maaiveld wordt opgetild tot het niveau van de afrit van de stadsbrug. Op het verhoogde maaiveld
worden grote en kleine kantoren, wijk-, stads-, en regioverzorgende voorzieningen en uiteenlopende
woningtypes gebouwd.
Het programma voor de kantoren bestaat uit 50.000 m², waarvan 35.000 m² bestemd is voor een
publiek cluster.
Het totale programma voor wonen, appartementen, stads- en grondgebonden woningen is ruim
110.000 m². Om ruimte te creëren voor de nieuwe voorzieningen worden de bestaande gebouwen
gesloopt. Aan de oostelijke rand van dit deelgebied komen grondgebonden woningen.
Aan de rivier wordt een openbaar park gecreëerd. Het park is door middel van een voetgangersbrug
verbonden met het verhoogde maaiveld. Deze brug kruist de Dokweg. In het park liggen paviljoens
met horeca en meert de waterbus aan.
Langs de Dokweg is in de plint ruimte voor voorzieningen die zich niet in de eerste plaats op het
Maasterras richten. Het totale programma van wijk-, stads-, en regioverzorgende voorzieningen is
5.000 m². Het tankstation aan de Dokweg en de woningen aan de rivier bij de brug worden gesloopt.
Tussen het verhoogde maaiveld en het bestaande maaiveld is ruimte voor parkeren.
Tabel 5.4: Fasering en m² Zakelijk hart Dordrecht
Deelgebied
Zakelijk hart
Dordrecht

Ontw ikkelingsmaatregelen
kantoren
voorzieningen
appartementen
(434 stuks)
stadsw oningen
(146 stuks)
stadsw oningen
verh. mv. (223
stuks)

2015 2016 2017 2018

Jaar van oplevering, aantal in m2
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.707
17.400
7.840

7.840

1.707
17.400

2025 2026
30.000
1.707
17.280

7.680
11.840

2027
20.000

Totaal m2
50.000
5.121
52.080
23.360

11.840

12.000

35.680

Bron: Rapport Metrum

Voor de tweede fase is nog geen programma berekend. Dit is sterk afhankelijk van de
veiligheidssituatie op het spoor en de te kiezen afritvariant.
Uitgangspunten voor het noordelijke deel van het Zakelijk hart Dordrechtse Zijde (fase 2), zijn ten
aanzien van de afrit: afzien van een nieuwe afrit, dus bestaande afrit met zijn functie behouden.
Ten aanzien van het emplacement: inkorten van het emplacement, dusdanig dat ruimte ontstaat voor
een hoogwaardige en ruime verbinding langs de Dokweg. Uitgangspunt: structurele maatregelen
worden niet genomen om de veiligheid te verhogen, waardoor ontwikkeling van het gebied een
verslechtering van het groepsrisico betekend.
Vastgoedontwikkeling in fase 2 is slechts mogelijk wanneer de externe veiligheidssituatie als gevolg
van goederenvervoer over het spoor is verbeterd. Dit noordelijke deel komt vanwege geluid van het
spoor vooral in aanmerking voor kantoren. De invulling van dit gebied is sterk afhankelijk van de
externe veiligheidssituatie op het spoor.
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5.4 Projectalternatief 2: Maasterras zonder Chemprohaterrein
De ontwikkelingsmaatregelen van projectalternatief 2, Maasterras zonder Chemprohaterrein komen
overeen met de ontwikkelingsmaatregelen van projectalternatief 1. Alleen de geplande ontwikkelingen
op het Chemprohaterrein komen in dit projectalternatief te vervallen. Bij projectalternatief 2 blijft het
Chemprohaterrein in de huidige staat aanwezig.

5.5 Deelconclusie
Het Maasterras is een integrale gebiedsontwikkeling, waarbij de functies wonen, werken, winkelen
(diverse voorzieningen), recreatie en infrastructuur in onderlinge samenhang worden ontwikkeld.
Ontwikkelingsmaatregelen met betrekking tot natuur en landschap zijn niet in de plannen aanwezig. In
onderstaande tabel zijn de ontwikkelingsmaatregelen beknopt weergegeven.
Tabel 5.5: Ontwikkelingsmaatregelen
Huidige situatie
Zakelijk hart Zw ijndrecht
LPG-vulpunt
tankstation
zichtlocatie A16
hoogteverschillen tussen de
Lindtsedijk en de Karel Doormanlaan

Ontw ikkelingsm aatregelen
sanering LPG-vulpunt
slopen tankstation
beeldbepalende architectuur
nieuw bouw kantoren 25.000 m2
nieuw bouw voorzieningen 10.000 m2

Zakelijk hart Zw ijndrecht: Chem prohaterrein
slopen bedrijfsbebouw ing Chemprohaterrein
lage bedrijfsbebouw ing
nieuw bouw w oningen 10.000 m2 (66 appartementen)
Chemprohaterrein
nieuw bouw kantoren 10.000 m2
nieuw bouw voorzieningen 10.000 m2 (o.a. horecavoorzieningen)
aanleggen langzaamverkeersverbinding, schakeling fiets- en w andelroute
Brugw eg midden door gebied
Maasboulevard
parkeervoorzieningen onder verhoogd maaiveld
Chemprohaterrein niet toegankelijk
openbare oever Oude Maas, aansluiting op w aterbus
voor onbevoegden

Stationsgebied Zw ijndrecht
station ligt niet aan doorgaande w eg

kantoren

particuliere w oningen aan de Da
Costastraat
sociale w oningbouw

Van Leeuw endriehoek
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realisatie stationsring, extra verbinding met bestaande w egennet en ontsluiting
stationsplein (doorgaande Westelijke Parallelw eg)
realisatie stationsplein, creëren representatieve entree
realisatie P+R plaatsen
langzaamverkeersverbinding (fietspad en voetpad)
sloop Hovig pand
nieuw bouw kantoren (op locatie Hovig) 8.000 m2
nieuw bouw voorzieningen
sloop 20 particuliere w oningen
realisatie centrale as, w ater en groen; bijzondere openbare ruimte
transformatie/sloop van sociale w oningbouw
nieuw bouw w oningen: 25.000 m2 (65 stadsw oningen) en 25.000 m2 (214
appartementen)
spectaculaire architectuur, bebouw ing en geluidsschermen integreren tot
w oonvorm
nog geen ontw ikkelingen voorzien
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Zakelijk hart Dordrecht
bedrijven en w oningen aan
Weeskinderendijk

afrit stadsbrug
tankstation
w oningen aan de rivier

emplacement w erktreinen en
parkeerterrein t.b.v. stad
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sloop autoshow room
sloop houthandel
sloop w oningen
nieuw bouw w onen 110.000 m2 (434 appartementen, 146+223
stadsw oningen)
nieuw bouw kantoren publiek cluster uit regio 35.000 m2
nieuw bouw kantoren 15.000 m2
nieuw bouw w ijk-, stads- en regioverzorgende voorzieningen 5.000 m2
verhoogd maaiveld tot het niveau van de afrit van de stadsbrug
parkeervoorzieningen onder verhoogde maaiveld
sloop tankstation langs de Dokw eg
sloop w oningen
aanleg openbaar park
nieuw bouw horecapaviljoens in het openbare park
nog geen ontw ikkelingen voorzien

- 28 -

De maatschappelijke prestatie van het Maasterras

6. Actoren deel I
6.1 Inleiding
De ontwikkelingsmaatregelen hebben invloed op verschillende partijen. Met een actoren analyse
worden de betrokken partijen in kaart gebracht. Meer concreet gaat het om het identificeren van die
actoren, die betrokken kunnen worden bij het in beeld brengen van de welvaartseffecten. Hiervoor
worden sommige partijen uitgenodigd voor een brainstormsessie. Op deze manier wordt tevens
bijgedragen aan het creëren van draagvlak.
In paragraaf 2 worden de actoren weergegeven. In paragraaf 3 wordt informatie gegeven over de
brainstormsessie.

6.2 Actoren
Tot de eerste groep actoren behoren de eigenaren van de gronden en opstallen die onderdeel
uitmaken van de integrale gebiedsontwikkeling. Daarnaast hebben de bewoners/gebruikers van deze
opstallen te maken met de gevolgen van de ontwikkelingen op het Maasterras. Naast de eigenaren en
bewoners, heeft het project ook gevolgen voor de omgeving, zoals bewoners uit de directe omgeving,
recreanten en bedrijven. Deze actoren worden ook benoemd.
6.2.1 Eigendomsverhoudingen Maasterras
Tot de actoren behoren in de eerste plaats huidige eigenaren en bewoners/gebruikers van de gronden
en opstallen. Een analyse van de eigendomsverhoudingen op het Maasterras brengt de eigenaren in
kaart. (Zie bijlage 5 voor de eigendomskaarten Zwijndrecht en Dordrecht.)
Zakelijk hart Zwijndrecht
Het grondgebied ten westen van de Lindtsedijk is eigendom van de Gemeente Zwijndrecht. Het terrein
aan de Maas is eigendom van Brenntag Vastgoed. Brenntag is een chemicaliënbedrijf met
werknemers. Tussen deze twee percelen hebben NS Vastgoed, Verkeer en Waterstaat en
Waterschap Hollandse Delta kleine stukjes grond in eigendom.
Stationsgebied Zwijndrecht
Direct naast het station staat een aantal kantoren die in het bezit zijn van verschillende eigenaren. Het
kantoor van Interstede en het gebouw van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) blijven gehandhaafd
en zijn respectievelijk eigendom van Stichting Interstede en VROM. Het andere kantoor is in het bezit
van Dito Burcht BV en staat leeg. De strook woningen tussen de kantoren en de Da Costastraat zijn
particulier eigendom. De sociale woningbouw in dit gebied is eigendom van woningcorporatie Forta.
De bewoners van deze woningen zijn de gebruikers. Verder zijn er nog wat stukken grond van de
gemeente en een strook grond langs het spoor is van NS Vastgoed.
Zakelijk hart Dordrecht
De gemeente Dordrecht heeft door aankoop van woningen aan de Weeskinderendijk grond in
eigendom. Het grootste deel van de gronden is in bezit van private partijen als NS, Prorail en
Domeinen.
6.2.2 Omgevingsanalyse
De ontwikkelingsmaatregelen op het Maasterras kunnen ook gevolgen hebben voor de omgeving.
De deelgebieden Zakelijk hart Zwijndrecht en Stationsgebied Zwijndrecht worden in het noorden
omringd door de buurten Westkeetshaven, Juliandorp, Voormalig Veilingterrein en de Schildersbuurt.
In het zuiden liggen de buurten Meerdervoort, Koloniënbuurt en Swinhove - De Lus, zie figuur 6.1.

Marieke Heijkants, juni 2010

- 29 -

De maatschappelijke prestatie van het Maasterras

Figuur 6.1: Buurtindeling rondom Zakelijk hart Zwijndrecht en Stationgebied Zwijndrecht

Bron: www.cbsinuwbuurt.nl

Het Zakelijk hart Dordrecht wordt in het zuiden omringd door 1e Merwedehaven (bij deze buurt is het
deelgebied Brandt-Buys / De Put inbegrepen) in het oosten door de 2e Merwedehaven en in het
noorden liggen de buurten Admiraalsplein en Nieuwe Haven, zie figuur 6.2.
Figuur 6.2: Buurtindeling rondom Zakelijk hart Dordrecht

Bron: www.cbsinuwbuurt.nl

Op de buurt Westkeetshaven na wordt in de genoemde buurten in Zwijndrecht meer dan de helft van
het totaal aantal woningen verhuurd13. Woonkeus14 is een organisatie die huurwoningen van
woningcorporaties aanbiedt. Woonkeus Drechtsteden is opgericht door de woningcorporaties in de
regio Drechtsteden om de vraag en het aanbod van huurwoningen samen te brengen. De

13
14

www.cbsinuwbuurt.nl
www.woonkeus.nl
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woningcorporaties uit Dordrecht en Zwijndrecht die hun aanbod via deze site aanbieden zijn Forta,
Trivire en Krispijn Wonen.
Naast het zoeken van een huurwoning in de Drechtsteden via Woonkeus kan er ook gezocht worden
naar een huurwoning via het woningtoewijzingsysteem POL van woningcorporatie Woonbron15
Dordrecht.
Bedrijvigheid
De ontwikkelingsmaatregelen nieuwbouw woningen, kantoren en voorzieningen zijn van invloed op
zowel bewoners als op bestaande bedrijvigheid in de omgeving van het Maasterras. Het reis- en/of
bestedingsgedrag van de bewoners uit de omgeving van het Maasterras kan bijvoorbeeld veranderen.
Deze gedragsveranderingen zijn weer van invloed op de omzet van bedrijven. De
ontwikkelingsmaatregelen kunnen ook zorgen voor verandering in de concurrentie. In dit stadium van
planontwikkelingen is niet aan te geven welke bedrijven, wat voor soort invloed ondervinden van de
ontwikkelingsmaatregelen.
Bedrijven in Zwijndrecht zijn verenigd in Ondernemersvereniging Zwijndrecht. Deze vereniging heeft
leden uit het groot-, midden- en klein bedrijf. De Ondernemersvereniging Zwijndrecht is
vertegenwoordigd in vele organen. Ze neemt deel aan het Platform Overheid Bedrijfsleven, heeft
zitting in de Kring Drechtsteden en het Bestuur van de Kamer van Koophandel en is lid van de
Regionale Ondernemersfederatie Zuid-Holland-Zuid.
De belangen van Dordrechtse ondernemers worden behartigd door de Dordrechtse
ondernemersvereniging. Naast belangen behartigen anticipeert de vereniging op actuele economische
en maatschappelijke ontwikkelingen mede door structureel gesprekspartner te zijn binnen de
overheden. De bedrijven kunnen in dit stadium van planontwikkeling vertegenwoordigd worden door
de verenigingen.
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, de ROM-D, is een organisatie in het leven
geroepen voor de gezamenlijke ontwikkeling van bedrijfslocaties binnen de Drechtsteden. De
organisatie heeft als doelstelling "het versterken en uitbouwen van de regionale economie" in die zin,
dat een permanente toekomstige meerwaarde ontstaat en tenminste aansluiting wordt gevonden bij
de landelijke ontwikkeling. De ROM-D kan aangeven of de nieuwbouw van kantoren en voorzieningen
bijdraagt aan het versterken van de regionale economie en op welke manier dit gebeurd. De Kamer
van Koophandel is een partij die kennis heeft over de regionale economie.
Recreatie
De Drechtsteden hebben drie iconen op het gebied van recreatie en toerisme die een stimulans zijn
voor de regionale welvaart. Het betreffen de Hollandse Biesbosch, de traditionele molens van het
werelderfgoed Kinderdijk en de historische binnenstad van Dordrecht. Waar het typisch Hollands
rivierenlandschap een barrière vormt, is het in deze regio juist één van de potenties om een
interessant recreatief product aan te bieden aan bezoekers. Met goed vervoer over water kunnen de
drie iconen bezoekers langer binden aan de regio en dus bijdragen aan de regionale welvaart.16
Een uitgekiend systeem van fietspaden, wandelroutes en recreatieve knooppunten maakt de twee
Nationale Landschappen (het Groene Hart en de Hoeksche Waard) en het Nationaal Park (de
Biesbosch) bereikbaar. Ook de waterbus biedt mogelijkheden om de gebieden fietsend of lopend te
bereiken.
Het Maasterras met openbare gebieden aan de Maasoever, een langzaamverkeersverbinding en een
diversiteit aan voorzieningen zal naar verwachting de aantrekkelijkheid van de regio voor toeristen en
(dag)recreanten verhogen.

15

16

www.woonbron.nl
www.drechtsteden.nl
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Door bereikbaarheid van de Maasoever in Zwijndrecht ontstaat een nieuwe verbindingsroute voor de
waterbus. De waterbus is de lokale voetveer met korte snelle overtochten tussen de steden Dordrecht,
Papendrecht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Sliedrecht, maar ook naar Nationaal Park de Biesbosch.
Alle actoren van eigenaren, gebruikers en bewoners tot actoren uit de omgeving zijn weergegeven in
tabel 6.1.
Tabel 6.1: Actoren
Eigenaren
Gemeente Zw ijndrecht
Gemeente Dordrecht
Brenntag Vastgoed
NS Vastgoed

Gebruikers/bew oners
Werknemers Brenntag
Werknemers VWA
Werknemers Interstede
Huurders sociale w oningbouw
Stationsgebied Zw ijndrecht

Verkeer en Waterstaat

Weggebruikers (autow eg, fietsen voetpad)
Treinreizigers

Waterschap Hollandse Delta
Prorail
Stichting Interstede
VROM
Dito Burcht BV
Particuliere w oningeigenaren
Woningcorporatie Forta
Domeinen

Om geving
ROM-D
Bedrijven
Exploitant w aterbus
Wooncorporaties Forta, Trivire en
Woonbron als eigenaren omliggende
w oningen
Vertegenw oordiging bedrijven

6.3 Brainstormsessie
De brainstormsessie is bedoeld om de welvaartseffecten van het Maasterras in beeld te krijgen.
Tevens kan de brainstormsessie bijdragen aan het creëren van draagvlak ten aanzien van de
welvaartseffecten. Actoren spelen namelijk een rol in de politieke besluitvorming. Enerzijds wordt de
uitkomst van een MKBA waarschijnlijk sneller geaccepteerd als belanghebbende partijen worden
betrokken bij het opstellen van de MKBA. Anderzijds geeft een actoren analyse inzicht aan wie de
kosten en baten kunnen toekomen, waardoor zicht bestaat op mogelijke samenwerkingspartners. Dit
tweede gedeelte van een actoren analyse komt aan bod in hoofdstuk 7. In voorgaande paragraaf zijn
actoren geïdentificeerd die mogelijk deelnemen aan de brainstormsessie.
Tijdens de brainstormsessie is in het belang van dit onderzoek een discussie over voor of tegen de
plannen van het Maasterras niet gewenst. Vanwege eigen belangen die iedere partij heeft, worden
diverse partijen niet uitgenodigd. Voor het inzichtelijk krijgen van de welvaartseffecten is voor dit
onderzoek uiteindelijk de keuze gemaakt dat een bijdrage van deskundige partijen waardevoller is.
Door deze keuze wordt voorbijgegaan aan het doel creëren van draagvlak ten aanzien van de
welvaartseffecten. Een andere mogelijkheid ten aanzien van het creëren van draagvlak, is actoren
inspraak geven op reeds gevonden resultaten. Het overzicht van welvaartseffecten kan op deze
manier worden bijgesteld, zodat alsnog draagvlak ontstaat. Doordat deze methode niet is toegepast in
dit onderzoek, blijft het bij suggesties.
In overleg met Projectbureau Maasterras zijn onderstaande partijen uitgenodigd:
- medewerker ROM-D;
- medewerker Woningcorporatie Forta;
- vertegenwoordiger van Werkgeversvereniging Drechtsteden;
- vertegenwoordiger van Kamer van Koophandel;
- medewerker van Waltmann&Co;
- medewerker Arcadis Rotterdam (recreatie);
- medewerker gemeente Zwijndrecht;
- stedenbouwkundige gemeente Zwijndrecht.
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De partijen die uiteindelijk hebben deelgenomen aan de brainstormsessie en de resultaten van de
brainstormsessie zijn bijgevoegd in bijlage 6.

6.4 Deelconclusie
Uitvoeren van een actoren analyse vroeg in het proces van het opstellen van een MKBA is in dit
onderzoek niet van toegevoegde waarde geweest. De input van betrokken partijen zou essentieel
kunnen zijn ten einde een totaalbeeld te krijgen van welvaartseffecten die mogelijk optreden.
Bovendien kan draagvlak ten aanzien van de plannen worden gecreëerd als actoren kunnen
meedenken over welvaartseffecten die een belangrijk onderdeel van de uitkomst van de MKBA
vormen. Door middel van een brainstormsessie kan de input van actoren verzameld worden. Actoren
hebben echter allemaal verschillende belangen. Discussies over voor of tegen plannen van het
Maasterras moeten in het belang van dit onderzoek worden voorkomen. Voor het inzichtelijk krijgen
van welvaartseffecten is een bijdrage van deskundige partijen dan ook waardevoller geacht. Op deze
manier wordt echter wel voorbijgegaan aan het creëren van draagvlak. Dit kan op andere manieren
bereikt worden, maar dat is in dit onderzoek niet verder onderzocht.
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7. Welvaartseffecten
7.1 Inleiding
Aan de hand van de ontwikkelingsmaatregelen weergegeven in hoofdstuk 5 worden de
welvaartseffecten van de projectalternatieven bepaald. In de business case zijn de investeringskosten
en opbrengsten van deze maatregelen opgenomen. Naast kosten en opbrengsten leiden de
maatregelen tot welvaartseffecten.
In de volgende paragraaf worden de economische, sociale en ecologische welvaartseffecten bepaald.
Door de vraag te stellen wie profijt of last heeft van het welvaartseffect, worden de actoren aan de
welvaartseffecten gekoppeld. Deze vraag wordt in paragraaf 3 uitgewerkt.

7.2 Welvaartseffecten Maasterras
In paragraaf 2.3.3 zijn de welvaartseffecten uit een aantal praktijkcases bekeken en met elkaar
vergeleken. Hieruit zijn algemeen voorkomende welvaartseffecten bepaald. Deze welvaartseffecten
zijn gekoppeld aan de functies die ontwikkeld worden bij een integrale gebiedsontwikkeling, zie tabel
7.1. In onderstaande paragraaf wordt uiteengezet of de welvaartseffecten uit deze tabel opgenomen
kunnen worden in de MKBA van het Maasterras. Daarnaast wordt gekeken of additionele effecten te
benoemen zijn.
Tabel 7.1: Welvaartseffecten per functie
functies

w elvaartseffect

w erken

Werkgelegenheid

w onen recreatie
recreatie w inkelen

Werkgelegenheid
Aanvullende exploitatiew inst bestaande
voorzieningen
Recreatiew aarde

Waardestijging bestaande w oningen
natuur en
landschap recreatie
Natuur- en m ilieubaten
natuur en
landschap infrastructuur
infrastructuur Reistijd

infrastructuur Verm eden schade
(leefbaarheid)

Het Maasterras is een integrale gebiedsontwikkeling gericht op de functies werken, wonen, winkelen,
recreatie en infrastructuur. Functies met betrekking tot natuur en landschap zijn niet in de plannen
opgenomen, waardoor de ecologische welvaartseffecten natuur en milieubaten niet optreden. Gezien
tabel 7.1 zouden de economische welvaartseffecten werkgelegenheid, aanvullende exploitatiewinst
bestaande voorzieningen, recreatiewaarde, waardestijging bestaande woningen, reistijd, en/of
vermeden schade kunnen optreden. Het welvaartseffect vermeden schade is een sociaal
welvaartseffect als het betrekking heeft op de leefbaarheid. Afname van criminaliteit is hier een
voorbeeld van.
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Welvaartseffect werkgelegenheid
In het ontwikkelingsprogramma van zowel projectalternatief 1 als projectalternatief 2 is nieuwbouw van
kantoren opgenomen. Deze ontwikkelingsmaatregel stimuleert de werkgelegenheid, doordat
bovenregionale spelers op de kantorenmarkt worden aangetrokken. Deze bedrijven creëren nieuwe
banen voor de regio. Aangenomen wordt dat door realisatie van de ontwikkelingsmaatregelen de
sociaaleconomische dynamiek in het Maasterras zal gaan veranderen. Door toename van de
sociaaleconomische dynamiek en de bereikbaarheid van het Maasterras, kan het Maasterras een
vestigingsklimaat bieden, dat de bovenregionale spelers op de kantorenmarkt gaat aantrekken. Het
welvaartseffect werkgelegenheid wordt voor beide projectalternatieven opgenomen in de MKBA.
Bovenregionale spelers op de kantorenmarkt
Het vestigingsklimaat in de regio Drechtsteden is een voorwaarde voor bedrijven van buiten de regio
om zich te verplaatsen naar de Drechtsteden. Juist deze bedrijven zijn door nieuwe banencreatie van
invloed op de werkgelegenheid.
De sociale dynamiek in een stad is van grote invloed op het vestigingsklimaat. Anders gezegd:
Werken volgt wonen. In steden waar mensen graag willen wonen neemt ook de werkgelegenheid toe.
Aan de aantrekkelijkste woonsteden van Nederland gaat niet alleen de bevolkingskrimp voorbij, ze
doen het ook economisch beter. Uiteindelijk maakt een gunstige ligging in combinatie met goede
stedelijke voorzieningen een stad aantrekkelijk. Tot deze conclusie komt Gerard Marlet in zijn
proefschrift ‘De aantrekkelijke stad’.
Bij een gunstige ligging gaat het om de bereikbaarheid van banen vanuit de stad.
Concrete woonattracties zijn: erfgoed en historie, cultuur, horeca, en beleving van natuur en
landschap (in de omgeving).
Aantrekkelijke steden zijn met andere woorden steden met veel woonattracties naast de deur, natuur
in de buurt en werk op acceptabele reisafstand. Niet (alleen) de plek van het werk, maar (vooral) de
kwaliteit van de woonomgeving geeft de doorslag bij de woonbeslissing van huishoudens.
Steden die een aantrekkelijke woonomgeving kunnen bieden slagen erin kansrijke mensen aan te
trekken en vast te houden. Die steden doen het ook economisch beter. Want wonen volgt niet alleen
werken, werken volgt ook wonen. In steden met veel hoogopgeleide, creatieve mensen is de voorraad
human capital groter. Bedrijven komen daar op af, omdat ze er productievere medewerkers vinden.
Ook besteden die hoogopgeleide, creatieve mensen meer geld in de lokale economie, en starten ze
eerder een eigen bedrijf. Allemaal redenen waarom in de aantrekkelijke woonsteden niet alleen de
bevolkingssamenstelling verandert, maar ook de werkgelegenheid groeit.
Vestigingsklimaat
Verbetering van het aanbod van voorzieningen in combinatie met de goede bereikbaarheid van het
Maasterras zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Met betrekking tot het vestigingsklimaat
voor bedrijven is behoefte aan culinaire en culturele voorzieningen en opleidingsinstituten17. Volgens
het onderzoek van Gerard Marlet is de aanwezigheid van hoogopgeleide, creatieve mensen de eerste
voorwaarde om werkgelegenheid aan te trekken en te binden aan de regio.
De Drechtsteden hebben een gunstige ligging ten opzichte van Rotterdam en Breda en woonattracties
als historie, cultuur en beleving van natuur en landschap zijn aanwezig. Het ontbreekt alleen nog aan
een aantrekkelijk woonmilieu voor hoogopgeleide mensen.
De realisatie van een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu is voorzien in het ontwikkelingsprogramma
van het Maasterras. De omgevingsfactoren voor duurder wonen op deze locatie zijn volgens Makelaar
Waltmann & Co echter niet optimaal. Hoogopgeleide mensen die duurder kunnen wonen vragen naar
een woning met uitzicht, in een rustige omgeving, nabij het historische centrum of aan het water. Op
het Maasterras zou wonen aan het water een optie kunnen zijn. Het spoor en de snelweg vormen
echter belemmerende factoren.

17

Nieuwsbrief OCD.doc special - oktober 2008, Conferentie ‘Staat van de Drechtsteden’
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Mogelijkheden om een vestigingsklimaat te creëren dat bovenregionale bedrijven aantrekt, zijn
aanwezig. Dit vestigingsklimaat is dus een voorwaarde om de werkgelegenheid te laten groeien.
Hierbij verdient de ontwikkeling van duurdere woningen in de regio speciale aandacht. In verband met
de behoefte aan specifieke voorzieningen in relatie tot het vestigingsklimaat, is ook extra aandacht
nodig voor het soort voorzieningen dat nieuw gebouwd gaat worden. Voor dit onderzoek wordt ervan
uitgegaan dat de mogelijkheden worden benut.
Werkgelegenheid Brenntag
Naast het positieve welvaartseffect werkgelegenheid als gevolg van de ontwikkelingsmaatregel
nieuwbouw kantoren, is dit welvaartseffect ook een kostenpost. Verschillende bedrijfspanden worden
gesloopt. Het Hovig pand staat leeg. Sloop van dit pand heeft geen invloed op de werkgelegenheid in
de regio. Aangenomen wordt dat bedrijven gevestigd op locatie Zakelijk hart Dordrecht binnen de
regio een ander bedrijfspand vinden. Verplaatsing van bedrijven binnen de regio heeft ook geen
invloed op de werkgelegenheid. Het aantal banen dat verdwijnt door de sloop van de tankstations is te
verwaarlozen.
De sloop van de bedrijfsbebouwing op het Chemprohaterrein is wel van invloed op de
werkgelegenheid. Bij projectalternatief 1 wordt de bedrijfsbebouwing op het Chemprohaterrein
gesloopt. Het bedrijf Brenntag wordt in dit geval verplaatst. Als nieuwe locatie voor Brenntag zijn
Moerdijk en Rotterdam in beeld. Hier is het bedrijf al gevestigd. Deze locaties vallen buiten de regio
Drechtsteden, waardoor de werkgelegenheid in de regio daalt. Het welvaartseffect werkgelegenheid is
voor projectalternatief 1 dus een kostenpost.
In projectalternatief 2 blijft Brenntag gevestigd op de huidige locatie en is verlies aan werkgelegenheid
niet aan de orde. Het gevolg hiervan is wel dat minder nieuwbouwontwikkelingen mogelijk zijn,
waardoor het aantal m² te ontwikkelen kantoorruimte lager is ten opzichte van projectalternatief 1.
Bovendien zal het vestigingsklimaat minder aantrekkelijk zijn doordat verschillende voorzieningen niet
kunnen worden gerealiseerd. Eventuele gevolgen van een minder aantrekkelijk vestigingsklimaat op
het welvaartseffect werkgelegenheid, zijn niet verwerkt in projectalternatief 2. Denk hierbij aan minder
bovenregionale bedrijven die zich in de regio willen vestigen.
Welvaartseffect waardestijging bestaande woningen
De sloop van verschillende bedrijfsgebouwen en woningen in combinatie met diverse
nieuwbouwontwikkelingen zorgen voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op het Maasterras.
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is van invloed op de vastgoedwaarde van objecten in de
nabijheid van een aantrekkelijker geworden gebied. Gezien de geïsoleerde locatie van het Maasterras
treedt het welvaartseffect waardestijging bestaande woningen niet op. Dit geldt voor projectalternatief
1 en 2.
Geïsoleerde locatie
Volgens regionale makelaar Waltmann & Co heeft verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op het
Maasterras in Zwijndrecht geen effect op de woningen in de omgeving. Dit heeft te maken met het feit
dat de woningen in de omgeving begrensd blijven door een snelweg of spoorlijn. Aan de kant van
Dordrecht ligt het Maasterras hoger ten opzichte van de aangrenzende wijk. De aanwezige industrie in
dit gebied wordt afgeschermd met dijkwoningen uit de jaren 30. Voor de woningen uit de
aangrenzende wijk zal door de ontwikkelingen op het Maasterras het uitzicht aldus de makelaar niet
dusdanig veranderen dat dit invloed heeft op de vastgoedwaarde.
Waterrijke omgeving
De procentuele prijsstijging van woningen is gebaseerd op de studie ‘Woongenot heeft een prijs: het
waardeverhogend effect van een groene en waterrijke omgeving op de huizenprijs’ van Luttik en
Zijlstra (1997). Bij herstructurering van woonwijken is een effect op woningwaarde van omliggende
woningen gevonden in orde van grootte van 1,0% tot 6,5%18. Uit de meeste studies blijkt het effect op
18

Breejen, F. den, e.a., Stedelijke vernieuwing: kosten en baten, april 2006, blz.
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woningen groter naarmate deze dichter bij het gebied liggen waar de verandering van omgeving
plaatsvindt. Verder komt uit de meeste studies dat de maximale afstand waar nog een effect valt waar
te nemen ongeveer 500 meter is.19
De prijsstijging van woningen is gebaseerd op het waardeverhogend effect van een groene en
waterrijke omgeving. Voor de bestaande woningen is geen sprake van een groenere omgeving ten
opzichte van het nulalternatief of een omgeving waar wel water aanwezig zal zijn. De ruimtelijke
kwaliteit van het Maasterras verbeterd, maar niet door de aanleg van groen of water.
Welvaartseffect recreatiewaarde
De ontwikkelingsmaatregelen aanleggen van een langzaamverkeersverbinding, nieuwbouw
voorzieningen en een aanlegplaats voor de waterbus zullen naar verwachting de aantrekkelijkheid van
de regio voor toeristen en (dag)recreanten verhogen. Een uitgekiend systeem van fietspaden,
wandelroutes en recreatieve knooppunten maakt de twee Nationale Landschappen (het Groene Hart
en de Hoeksche Waard) en het Nationaal Park (de Biesbosch) beter bereikbaar. Ook de waterbus
biedt mogelijkheden om de gebieden fietsend of lopend te bereiken.
Aangenomen wordt dat door betere bereikbaarheid van het Groene Hart, de Hoeksche Waard en de
Biesbosch en door de mogelijkheid van boulevardtoerisme aan het waterfront in Zwijndrecht, het
aantal toeristen en (dag)recreanten toeneemt. Het is ook mogelijk dat de bezoekfrequentie en/of de
verblijfsduur stijgt.
Het welvaartseffect recreatiewaarde wordt alleen opgenomen in de MKBA van projectalternatief 1. In
projectalternatief 2 blijft de Maasoever in Zwijndrecht ontoegankelijk voor publiek, waardoor de
waterbus niet kan aanleggen. Bovendien kan de langzaamverkeersverbinding slechts in beperkte
mate worden uitgevoerd en is het programma voor voorzieningen aanzienlijk kleiner in dit
projectalternatief.
Leisure
Afhankelijk van het soort voorzieningen dat ontwikkeld gaat worden op het Maasterras en de variatie
en kwaliteit van de voorzieningen, zou recreatie op het gebied van leisure kunnen toenemen.
Aangezien over de invulling van het soort voorzieningen niets bekend is, kan dit onderdeel van het
welvaartseffect recreatiewaarde niet worden meegenomen.
Welvaartseffect aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen
De ontwikkelingsmaatregel nieuwbouw woningen heeft gevolgen voor het inwoneraantal. Een
positieve verandering in het inwoneraantal wordt vertaald naar extra bestedingen die leiden tot het
welvaartseffect aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen. Het aantal inwoners en dus het
bestedingspotentieel in de regio neemt alleen toe als deze inwoners van buiten de regio verhuizen
naar de Drechtsteden. Voor dit onderzoek wordt aangenomen dat door de gunstige ligging van het
Maasterras en de aanwezige woonattracties in de Drechtsteden mensen graag op het Maasterras
willen komen wonen.
Volgens Gerard Marlet geeft vooral de kwaliteit van de woonomgeving de doorslag bij de
woonbeslissing van huishoudens. De ligging is gunstig en woonattracties zijn aanwezig, maar de
omgevingsfactoren voor duurder wonen op het Maasterras zijn volgens Makelaar Waltmann & Co niet
optimaal. De VON-prijzen van de woningen die zijn opgenomen in de business case wijzen erop dat
het woningbouwprogramma is gericht op duurder wonen. Hier is de aanname gedaan dat door de
ontwikkeling van het Maasterras de Drechtsteden ook mensen met hogere inkomens zal gaan
aantrekken.
De projectalternatieven verschillen wat betreft het aantal woningen dat wordt gebouwd. Dit betekent
een verschil in de orde van grootte van het welvaartseffect.
De bestedingen van mensen die buiten de regio wonen, maar komen werken of recreëren in de regio
en daardoor ook geld uitgeven in de regio, worden niet meegenomen in de berekeningen.

19

Wever, E., e.a., KKBA Maastricht Belvédère, maart 2008, blz. 30
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Welvaartseffect reistijd
Aansluiting van de doorgaande Westelijke Parallelweg op het bestaande wegennet zorgt voor een
betere ontsluiting van het stationsplein, waardoor de verkeersafwikkeling waarschijnlijk beter is en
daardoor ook de bereikbaarheid van aangrenzende gebieden.
Ontwikkelingsmaatregelen als nieuwbouw kantoren, woningen en voorzieningen zorgen voor een
toename van de verkeersdruk op het Maasterras. Dit gegeven is voortgekomen uit een
brainstormsessie over de spin-offs van het Maasterras. Indien de verkeersafwikkeling onvoldoende is
voorbereid op verkeerstoename heeft dit een negatief effect. Hierbij is de intensiteit van belang. Als
nieuwe bewoners voor het woon-werkverkeer en toeristen en (dag)recreanten veelvuldig gebruik
maken van openbaar vervoer zal de toename van de verkeersdruk minimaal zijn.
De verwachting is dat ondanks een betere verkeersafwikkeling de reistijd niet verminderd. Tegenover
een betere verkeersafwikkeling staat namelijk een toename van de verkeersdruk. Verkeersstudies
ontbreken, waardoor aannamen zijn gemaakt.
Welvaartseffect milieubaten
De ontwikkelingsmaatregelen zorgen voor een verdichting rondom de stations Dordrecht en
Zwijndrecht. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk de Drechtsteden aan te sluiten op Stedenbaan20.
Stedenbaan is een netwerk van hoogfrequent railvervoer in de Zuidvleugel. De regio wordt hierdoor
nog beter bereikbaar. Betere bereikbaarheid als gevolg van beter openbaar vervoer kan de uitstoot
van schadelijke stoffen verminderen als mensen ook daadwerkelijk meer gebruik gaan maken van het
openbaar vervoer.
Daarnaast kan een korter verkeerstraject door een logischere routing ook de uitstoot van schadelijke
stoffen verminderen. Van verkeerstoename dient dan geen sprake te zijn.
Gezien de ontwikkelingsmaatregelen zal naar verwachting sprake zijn van toenemende
verkeersactiviteiten. Gezien het kortere verkeerstraject worden de uitstoten beperkt, maar
verminderen niet door de verkeerstoename. Er vanuit gaande dat het openbaar vervoer meer gebruikt
gaat worden, zal het effect op het milieu neutraal zijn.
Welvaartseffect vermeden gevolgschade
Om van de ene naar de andere kant van het Maasterras te komen moeten fietsers hun weg zoeken
langs onlogische en onveilige routes21. Deze tekst maakt het vanzelfsprekend aan te nemen dat door
de aanleg van de langzaamverkeersverbinding de verkeerssituatie veiliger wordt, waardoor de kans
op opgelukken verminderd. Gegevens om deze aanname te onderbouwen ontbreken. Dit
welvaartseffect wordt daarom niet meegenomen.
Additioneel effect vrijgekomen ruimte
Door vervangingsvraag naar kantoren verplaatsen bedrijven uit de regio naar het Maasterras. Dit heeft
leegstand van bestaande panden tot gevolg.
Het vastgoed dat vrijkomt doordat publieke clusterfuncties en regionale bedrijven verplaatst worden
naar het Maasterras, zullen waarschijnlijk herontwikkeld moeten worden ten behoeve van andere
functies. De locaties die vrijkomen kunnen een kans vormen ten aanzien van herontwikkeling. Deze
kans is sterk afhankelijk van de locatie waar bestaande panden vrijkomen en de vraag naar bepaalde
functies. De mogelijkheid bestaat ook dat de panden leeg blijven staan. Dit heeft dan een negatief
effect voor de regio.
Het is niet bekend welke panden gaan vrijkomen. Indien deze panden incourant zijn, zijn
aanpassingen noodzakelijk om ze geschikt te maken voor de markt. De vraag uit de markt hangt weer
samen met de locatie. Uitspraken over herontwikkelingsmogelijkheden en kosten die daarmee
gepaard gaan, kunnen niet gedaan worden. Berekenen van dit effect is dus niet mogelijk. Tevens is
onmogelijk nu aan te geven of de vrijgekomen ruimte een positief of negatief effect zal vormen.

20
21

Brainstorm spin-offs van het Maasterras
Projectbureau Maasterras e.a., Ontwerp Structuurvisie Maasterras Drechtsteden, december 2009, blz. 10
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Additioneel effect onroerende zaak belasting
Door de ontwikkelingen op het Maasterras, stijgen voor de gemeente Dordrecht en Zwijndrecht de
inkomsten uit belastingen. Van deze inkomsten betalen de gemeenten kosten van beheer en
onderhoud van de openbare ruimte in het gebied. Aangezien het gebied een locatie wordt met een
hoogwaardige inrichting zijn de belastinginkomsten naar verwachting hoger dan de kosten voor
beheer en onderhoud van het gebied. De extra belastinginkomsten kunnen elders in de regio
uitgegeven worden aan bijvoorbeeld beter onderhoud van openbare gebieden. Beter onderhouden
openbare gebieden kunnen weer een bijdrage leveren aan de welvaart van mensen die in de
desbetreffende omgeving wonen.
De extra belastinginkomsten kunnen echter ook vooraf geïnvesteerd worden in het Maasterras. Met
de ontwikkeling van het Maasterras wordt bijgedragen aan de overheidstaak om welvaart voor de
samenleving te realiseren. Het is alleen een andere soort van welvaart. De uitvoering van
overheidstaken kost geld. De raad bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven. Aangezien hier niet
aangegeven kan worden waar de extra inkomsten uit belastingen aan uitgegeven zullen worden (hoe
de extra inkomsten bijdragen aan extra welvaart), worden belastingen in dit onderzoek niet
meegerekend als welvaartseffect.

7.3 Actoren deel II
De welvaartseffecten zijn bekend. Uiteindelijk vormen de welvaartseffecten werkgelegenheid,
aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen en recreatiewaarde baten c.q. kosten voor het
Maasterras. Met de actoren analyse deel II wordt inzicht verkregen aan wie de kosten en baten
toekomen, waardoor zicht bestaat op mogelijke samenwerkingspartners. De rol van actoren ten
aanzien van samenwerking kan betrekking hebben op de voortgang van de realisatie of het betreffen
actoren die een financiële bijdrage kunnen leveren.
Door bedrijven aan te trekken van buiten de regio neemt de werkgelegenheid toe. Werklozen vinden
werk doordat de werkgelegenheid toeneemt. Het aantal uitkeringen daalt hierdoor. Dit is een positieve
ontwikkeling voor de Rijksoverheid.
Het welvaartseffect aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen is een baat voor bestaande
bedrijven in de Drechtsteden.
Het Groene Hart, de Hoeksche Waard en de Biesbosch zullen beter bereikbaar zijn doordat de
waterbus kan aanleggen aan de Maasoever in Zwijndrecht. Bovendien zorgt het waterfront in
Zwijndrecht voor boulevardtoerisme. Het welvaartseffect recreatiewaarde is dus een baat voor de
waterbus en bedrijven.

7.4 Deelconclusie
De kracht en de moeilijkheid van de MKBA-methode zit in de vertaling van ontwikkelingsmaatregelen
naar welvaartseffecten. In de MKBA gaat het zuiver om welvaartseffecten.
De algemeen voorkomende welvaartseffecten uit drie praktijkcases zijn gekoppeld aan functies die
voorkomen bij integrale gebiedsontwikkelingen. Aan de hand van deze welvaartseffecten zijn de
welvaartseffecten voor het Maasterras bepaald. Daarnaast zijn additionele effecten benoemd.
De welvaartseffecten die optreden, zijn in tabel 7.2 per projectalternatief aangegeven.
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Tabel 7.2: Welvaartseffecten projectalternatieven Maasterras
functies

w elvaartseffect

w erken

Werkgelegenheid

Projectalternatief 1: Maasterras Projectalternatief 2: Maasterras
inclusief Chemprohaterrein
zonder Chemprohaterrein
+
+
+

o
+

+

o

natuur en
Waardestijging bestaande w oningen
landschap recreatie
natuur en
Natuur- en m ilieubaten
landschap infrastructuur
infrastructuur Reistijd

o

o

o

o

o

o

infrastructuur Verm eden schade
(leefbaarheid)

o

o

w onen recreatie
recreatie w inkelen

Werkgelegenheid
Aanvullende exploitatiew inst bestaande
voorzieningen
Recreatiew aarde

+ effect treedt op, positief,

- effect treedt op, negatief,

o effect treedt niet op

De welvaartseffecten die optreden zijn werkgelegenheid, aanvullende exploitatiewinst bestaande
voorzieningen en recreatiewaarde. Dit zijn economische welvaartseffecten.
De welvaartseffecten waardestijging bestaande woningen, natuur- en milieubaten en reistijd die
optreden bij de praktijkcases, treden niet op bij het Maasterras. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de
geïsoleerde locatie van het Maasterras door de aanwezigheid van het spoor en de snelweg A16, het
ontbreken van ontwikkelingen ten aanzien van de functie natuur en landschap en minimale wijzigingen
in de infrastructuur.
De aanname dat de aanleg van een langzaamverkeersverbinding zorgt voor een veiligere
verkeerssituatie op het Maasterras, kan niet onderbouwd worden. Nader onderzoek kan uitwijzen of
het welvaartseffect vermeden gevolgschade alsnog dient te worden opgenomen in de MKBA voor het
Maasterras.
Ten aanzien van het welvaartseffect reistijd zijn aannamen gemaakt die niet zijn gebaseerd op een
verkeersstudie. Uitvoeren van een dergelijke onderzoek kan uitsluitsel geven over het welvaartseffect
reistijd. Reistijd is een welvaartseffect door veranderingen aan de infrastructuur. Infrastructurele
wijzingen hebben niet alleen het welvaartseffect reistijd tot gevolg. Deze veranderingen kunnen ook
van invloed zijn op de uitstoot van schadelijke stoffen. De uitstoot van schadelijke stoffen kan het
welvaartseffect milieubaten of –kosten tot gevolg hebben.
Het is niet mogelijk in deze fase van planontwikkelingen aan te geven of het effect van vrijgekomen
ruimte een positief of negatief effect zal zijn in de MKBA voor het Maasterras. Het is niet bekend welke
panden gaan vrijkomen. De locaties die vrijkomen kunnen een kans vormen ten aanzien van
herontwikkeling. Deze kans is sterk afhankelijk van de locatie waar bestaande panden vrijkomen en
de vraag naar andere functies. De mogelijkheid bestaat ook dat de panden leeg blijven staan. Dit
heeft dan een negatief effect voor de regio. Regionale bedrijven, zeker op gunstige
herontwikkelingslocaties, kunnen betrokken worden bij de planontwikkeling. Op deze manier is voor
de bedrijven wellicht een positieve rol in de samenwerking weggelegd.
De gemeente ontvangt extra inkomsten uit onroerende zaak belastingen. Op welke manier de extra
inkomsten bijdragen aan extra welvaart is niet bekend. Dit hangt af van het gemeentelijk beleid. De
raad bepaalt waaraan het geld wordt uitgegeven.
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8. Raming en waardering van de welvaartseffecten
8.1 Inleiding
De welvaartseffecten van de projectalternatieven zijn bepaald. Door de welvaartseffecten uit te
drukken in geld, kunnen de projectalternatieven op een eenduidige manier met elkaar vergeleken
worden.
In paragraaf 2 worden eerst de investeringskosten- en opbrengsten uiteengezet en vervolgens worden
de welvaartseffecten berekend. De MKBA voor het Maasterras is weergegeven in paragraaf 3.

8.2 Kwantificering en monetarisering van de welvaartseffecten
Er bestaan meerdere mogelijkheden om de welvaartseffecten uit te drukken in euro’s. De
waarderingsmethoden die worden toegepast in dit onderzoek zijn gebaseerd op berekeningen zoals
deze gehanteerd worden in de theorie en praktijkcases.
8.2.1 Investeringskosten en opbrengsten grond en vastgoed exploitatie
De kosten voor het Maasterras zijn een samenstel van de volgende kostenposten:
- Verwerving;
- Slopen;
- Milieukosten;
- Bouw- en woonrijp maken;
- Plankosten;
- Overige kosten: opstalontwikkeling;
- Kostenstijging van 2,25% in 2012 en verder;
- Rente van 5%.
De plankosten bestaan uit bijkomende verwervingskosten zoals taxatie, contractvorming et cetera,
projectmanagementkosten zoals kosten voor projectbegeleiding, planeconomie en communicatie,
overige planontwikkelingskosten zoals onderzoekskosten, stedenbouw, planologische procedures en
dergelijke en VTU dit zijn de kosten voor voorbereiding en toezicht op de uitvoering.
De investeringskosten en opbrengsten van projectalternatief 1 zijn gebaseerd op de business case
zoals deze is opgesteld door Metrum, zie tabel 8.1.
Tabel 8.1: Investeringskosten en opbrengsten projectalternatief 1: Maasterras inclusief
Chemprohaterrein
Investeringskosten
Zakelijk hart
Zw ijndrecht
Stationsgebied
Zw ijndrecht
Zakelijk hart
Dordrecht

€
€
€

72.900.000
98.300.000
133.800.000

Saldo kosten en
Saldo NCW per
opbrengsten per:
01-01-2010
€ 78.200.000
31-12-2021 €
2.900.000
€ 81.000.000
31-12-2021 €
9.600.000€ 122.600.000
31-12-2021 €
6.200.000-

Weeskinderendijk €
Weeskinderendijk €
Noord
€

433.400.000
108.300.000

€ 420.100.000
€ 107.000.000

31-12-2026 €
31-12-2036 €

5.800.000300.000-

846.700.000

€ 808.900.000

€

19.000.000-

Middengebied
Chemproha

Opbrengsten

Bron: Rapport Metrum

De investeringskosten van projectalternatief 2 komen overeen met de investeringskosten van
alternatief 1. De opbrengsten van projectalternatief 2 zijn afgeleid van de opbrengsten in alternatief 1,
waarbij rekening is gehouden met de fasering, zie tabel 8.2.
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De opbrengsten van de ontwikkelingsmaatregelen in projectalternatief 1 zijn groter dan in
projectalternatief 2, omdat in alternatief 2 industrie in de buurt aanwezig is. Bovendien is in
projectalternatief 2 de afwisseling van functies in de omgeving minder groot.
In bijlage E van de KBA Zuidas Amsterdam (CPB, november 2006) wordt verwezen naar de studie
van Rouwendal en Van der Straaten (2006) welke suggereert dat in de grote Nederlandse steden de
negatieve invloed van industrie in de buurt op de waarde van de woning in de orde van grootte van
enkele procenten van de woningwaarde ligt. Het bestaan van een dergelijke negatieve invloed wordt
ook door Visser en Van Dam (2006) in een studie voor Nederland onderschreven. Bij herstructurering
van woonwijken is een effect op de woningwaarde van omliggende woningen gevonden in de orde
van grootte van 1% tot 6,5%.22
De opbrengsten van projectalternatief 2 zijn grofweg de opbrengsten uit projectalternatief 1, maar dan
5% lager. De berekeningen uit het rapport van Metrum zijn niet allemaal te herleiden, vandaar dat de
opbrengsten voor alle ontwikkelingsmaatregelen worden verlaagd met 5%.
Tabel 8.2: Investeringskosten en opbrengsten projectalternatief 2: Maasterras zonder
Chemprohaterrein
Investeringskosten
Zakelijk hart
Zw ijndrecht
Stationsgebied
Zw ijndrecht
Zakelijk hart
Dordrecht

Middengebied
Chemproha

€
€

Weeskinderendijk €
Weeskinderendijk €
Noord
€

133.800.000

Saldo kosten en
Saldo NCW per
opbrengsten per:
01-01-2010
€ 74.290.000
31-12-2021 €
770.000
€ 116.470.000
31-12-2021 €
9.600.000-

433.400.000
108.300.000

€ 399.095.000
€ 101.650.000

31-12-2026 €
31-12-2036 €

15.000.0001.800.000-

748.400.000

€ 691.505.000

€

25.630.000-

72.900.000

Opbrengsten

Bron: Rapport Metrum (bewerkt)

8.2.2 Berekening welvaartseffecten
De welvaartseffecten worden in geld uitgedrukt aan de hand van verschillende waarderingsmethoden.
Voor elke berekening wordt vanuit dezelfde uitgangspunten gewerkt:
• De investeringskosten hebben als peildatum 01-01-2010. Om de welvaartseffecten
vergelijkbaar te maken, worden toekomstige kosten en baten teruggerekend naar het
basisjaar 01-01-2010.
• Bij het verdisconteren wordt een risicovrije discontovoet van 2,0% gehanteerd met een risicoopslag van 2,0%. De discontovoet bedraagt dus 4%.
• Waardering van de welvaartseffecten is gebaseerd op aannamen. Het resultaat kan in de
praktijk dus anders uitvallen. Door een beperkte tijdshorizon te hanteren blijven de
onzekerheden beperkt. De kosten en baten worden berekend over een periode van 20 jaar.
Welvaartseffecten worden niet naar een eindtijd gerekend, omdat door de fasering van het
project sommige effecten anders slechts beperkt worden meegeteld.
Welvaartseffect werkgelegenheid
Het welvaartseffect werkgelegenheid treedt alleen op als sprake is van werkloosheid. Het
welvaartseffect werkgelegenheid wordt bepaald door het aantal uitgespaarde
werkloosheidsuitkeringen in kaart te brengen.
Het aantal niet werkende werkzoekenden in de Drechtsteden in de maand november 2009 is 8.465
personen. Uitgedrukt in procenten van het aantal inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar is de
werkloosheid 2,8%. Gemeten naar de beroepsbevolking bedraagt het percentage 4,1%. Een lage dan
wel afgebroken opleiding vormt vaak een belemmering om (duurzaam) aan het werk te komen.

22

Wever, E. e.a., KKBA Maastricht Belvédère, maart 2008, blz. 14/30
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Gemiddeld 53% van de niet werkende werkzoekenden heeft een opleiding op VMBO-niveau of
lager.23
Werkloosheidsuitkeringen in de Drechtsteden worden dus uitgespaard door creatie van banen
waarvoor een lager opleidingsniveau nodig is.
In het ontwikkelingsprogramma van projectalternatief 1 is in totaal 93.000 m² aan kantoorruimte
opgenomen. Deze kantoren zullen behoefte hebben aan ondersteunende diensten zoals
schoonmaak, catering, post/repro, beveiliging en onderhoud. Dit zijn banen geschikt voor mensen met
een lager opleidingsniveau. Op basis van het feit dat een groot deel van de vraag naar kantoren
vervangingsvraag uit de regio is, wordt aangenomen dat slechts 15% van het aantal nieuwe m²
kantoorruimte in gebruik genomen gaat worden door bedrijven van buiten de regio. Dit percentage is
van invloed op de werkgelegenheid voor laagopgeleide mensen. Aangenomen wordt dat 10% aan
extra banen voor de ondersteunde dienstverlening nodig is. Deze 10% wordt gerekend over het aantal
banen die de nieuwe m² aan kantoorruimte opleveren.
Het totaal aantal m² voor 1 fte in een kantoorfunctie is gemiddeld 26 m² BVO (Alexandra den Heijer,
Vastgoed in Cijfers). Hierin zijn de algemene ruimten, ruimte ten behoeve van technische installaties
en de werkplek meegenomen. De afmetingen van de werkplek zijn sterk afhankelijk van de inrichting
van het kantoor.
Het totaal aantal m² te ontwikkelen kantoorfunctie is 93.000 m² BVO. 15% hiervan is 13.950 m². Dit
betekent dat 13.950 m² / 26 m² = 537 fte aan werkgelegenheid bij komt. Voor de ondersteunende
diensten betekent dit dan 54 nieuwe banen.
In het ontwikkelingsprogramma van projectalternatief 2 is 10.000 m² minder aan nieuwe kantoorruimte
opgenomen. Het aantal nieuwe banen voor de ondersteunende dienstverlening bedraagt hier 48
stuks.
Als hoogte voor de uitkering wordt een gemiddelde aangehouden van € 21.000,=24. Bij de berekening
van het welvaartseffect werkgelegenheid is rekening gehouden met de fasering van het project en 2%
stijging van de uitkering.
De contante waarde van het welvaartseffect werkgelegenheid voor projectalternatief 1 is bijna 16
miljoen euro. Zie bijlage 7 voor de berekening. De contante waarde van ditzelfde welvaartseffect voor
projectalternatief 2 is ruim 14 miljoen euro. Het verschil aan werkgelegenheid tussen de
projectalternatieven is 1,6 miljoen euro.
Projectalternatief 1 heeft naast de baat werkgelegenheid ook een kostenpost voor werkgelegenheid.
Doordat Brenntag verplaatst zal worden naar een locatie buiten de regio, gaan banen in de regio
verloren. Aangenomen wordt dat slechts 10% van de werknemers daadwerkelijk werkloos zal worden.
Zowel de afstand Rotterdam-Zwijndrecht als de afstand Moerdijk-Zwijndrecht is als woon-werkverkeer
acceptabel te noemen. Het is niet bekend of alle medewerkers op locatie Zwijndrecht ook in
Zwijndrecht wonen en of alle medewerkers met het bedrijf mee verhuizen naar de andere locatie,
vandaar een aanname. Brenntag Nederland B.V. heeft 260 medewerkers in dienst25. Deze
medewerkers werken verspreid over acht locaties. Deze locaties zijn niet allemaal even groot en
hebben andere functies, zie bijlage 8. Op basis van de functies (hoofdkantoor, hoofdkantoor
specialisaties, tankinstallatie, magazijn en magazijn regionale markt) en grootte van de locatie is een
inschatting gemaakt naar het aantal medewerkers per locatie. Voor de locatie Zwijndrecht is uitgegaan
van 35 banen. Locatie Zwijndrecht wordt gebruikt voor de overslag van chemische stoffen.
Aangenomen kan worden dat 4 laagopgeleide mensen werkloos gaan worden door de verplaatsing
van Brenntag.
Deze kostenpost werkgelegenheid wordt eveneens voor een periode van 20 jaar berekend. De
werkloosheid vangt aan begin 2016. De uitkering bedraagt per baan per jaar € 21.000,= (prijspeil
23

UWV WERKbedrijf, Maandinformatie arbeidsmarkt Zuid-West Nederland, december 2009, blz. 2
Ruijgrok, E.C.M., MKBA Wieringerrandmeer, maart 2006, Bijlage III, blz. XI
25
www.vacature.nl
24
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2010). Voor de uitkering wordt een inflatiestijgingspercentage van 2% gerekend en de discontovoet is
4%. De kostenpost werkgelegenheid projectalternatief 1 bedraagt ruim 1,2 miljoen euro.
Het verschil voor het welvaartseffect werkgelegenheid is hierdoor veel minder groot geworden.
Welvaartseffect recreatiewaarde
De toekomstige betekenis van recreatie en toerisme kan worden uitgedrukt in bestedingen en
werkgelegenheid. Door een toename van recreatie stijgt de vraag naar werkgelegenheid in deze
sector. De toename van recreatie zorgt voor een toename van het aantal toeristen of toename van de
verblijfsduur. Dit heeft tot gevolg dat de bestedingen in de regio stijgen.
Het is moeilijk aan te geven hoe groot de toename van recreanten en toeristen is. Dit welvaartseffect
treedt alleen op bij projectalternatief 1 en wordt daarom in de MKBA voor het Maasterras bij
projectalternatief 1 als PM-post opgenomen.
Welvaartseffect aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen
De fysieke veranderingen in de bevolkingssamenstelling worden vertaald naar extra bestedingen, die
leiden tot het welvaartseffect aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen. Het aantal
inwoners en dus het nieuwe bestedingspotentieel in de regio neemt alleen toe als deze inwoners van
buiten de regio verhuizen naar de Drechtsteden.
In het ontwikkelingsprogramma van het Maasterras zijn appartementen en grondgebonden woningen
opgenomen, zie tabel 8.3. Het aantal woningen in projectalternatief 1 bedraagt in totaal 1208 stuks. In
alternatief 2 zijn dat 66 woningen minder, dus een totaal aantal woningen van 1142 stuks. Aan de
hand van de verkoopprijzen en een daarbij behorende hypotheek kan gekeken worden wat het
gemiddelde inkomen is van de huishoudens die de woningen kunnen kopen. Voor het berekenen van
de hypotheek wordt de vuistregel 4,5 keer het bruto jaarsalaris aangehouden. De VON-prijzen zijn
rechtstreeks overgenomen uit het rapport van Metrum.
Tabel 8.3: Woningbouwprogramma Projectalternatief 1
aantal
Zakelijk hart
Middengebied
Zw ijndrecht
Chemproha
Stationsgebied
Zw ijndrecht

Zakelijk hart
Dordrecht

Weeskinderendijk

80
50
174
62
63
434
224
146

soort w oning

VON-prijzen

bruto jaar-inkomen
per huishouden

appartement
appartement
appartement
stadsw oning
stadsw oning
appartement
stadsw oning
stadsw oning

€ 252.720,00
€ 175.000,00
€ 215.280,00
€ 348.480,00
€ 438.240,00
€ 224.640,00
€ 323.840,00
€ 323.840,00

€
€
€
€
€
€
€
€

56.160,00
38.888,89
47.840,00
77.440,00
97.386,67
49.920,00
71.964,44
71.964,44

Bron: Rapport Metrum (bewerkt)

Het gemiddelde inkomen van huishoudens in de Drechtsteden is € 21.300,= 26. Veel huishoudens uit
de Drechtsteden zullen de woningen die gebouwd gaan worden op het Maasterras niet kunnen
betalen. Huishoudens van buiten de Drechtsteden zullen de woningen gaan betrekken. Hierbij wordt
een percentage van 50% aangenomen. Het verschil tussen de projectalternatieven komt dan uit op 33
huishoudens.
Het bestedingspotentieel van de nieuwe huishoudens wordt besteed in de detailhandel (segmenten
dagelijks- en niet dagelijks), horeca en overige recreatieve voorzieningen wat leidt tot aanvullende
exploitatiewinsten in deze sectoren.
Volgens Hoofdbedrijfschap detailhandel (HDB) is in 2008 31,3% van het inkomen uitgegeven in de
detailhandel. De overige 68,7% is besteed in de niet-detailhandel (diensten, zoals verzekeringen,
huisvesting, horeca of producten buiten de detailhandel). Van de uitgaven in de detailhandel is 49%

26

Onderzoekscentrum Drechtsteden, Kerncijfers Drechtsteden 2009, december 2009, blz. 17
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uitgegeven aan dagelijkse aankopen zoals levensmiddelen, was- en reinigingsmiddelen en cosmetica.
De rest, 51%, werd uigegeven aan niet-dagelijkse producten.
Door de bestedingen in de detailhandel te vermenigvuldigen met het aantal nieuwe huishoudens
wordt de extra omzet inclusief BTW in bestaande voorzieningen gevonden. Als uitgangpunt wordt
aangehouden dat op alle producten en diensten 19% BTW zit. De exploitatiewinst is uiteindelijk een
percentage van de extra omzet exclusief BTW. Als winstpercentage wordt 10% aangenomen.
De woningen worden gefaseerd opgeleverd. Het bestedingspotentieel komt dus gefaseerd de regio
binnen. Het bruto jaarinkomen is gerelateerd aan de VON-prijzen. Het netto jaarinkomen is berekend
aan de hand van bruto/netto check op loonwijzer.nl, zie bijlage 9. De VON-prijzen die zijn gegeven,
zijn de prijzen op het moment van verkoop. De exploitatiewinst stijgt met het
inflatiestijgingspercentage van 2,0%.
De contante waarde van het welvaartseffect aanvullende exploitatiewinst bestaande voorzieningen
voor projectalternatief 1 is ruim 6 miljoen euro. Zie bijlage 10 voor de berekening. De contante waarde
van ditzelfde welvaartseffect voor projectalternatief 2 is bijna 6 miljoen euro. Het verschil is slecht 0,3
miljoen euro.

8.3 MKBA voor het Maasterras
Nu de investeringskosten en opbrengsten gegeven zijn en de welvaartseffecten zijn uitgedrukt in
euro’s, kan het overzicht van de MKBA voor het Maasterras gepresenteerd worden, zie tabel 8.4.
Tabel 8.4: MKBA voor het Maasterras
fysieke eenheid
w elvaartseffect

BUSINESS CASE
Investeringskosten
Opbrengsten
Financieel saldo

Welvaartseffect verschil t.o.v. Netto contante w aarde 2010 in
nulalternatief (20 jaar)
€ (t.o.v. nulalternatief)
projectprojectprojectprojectalternatief 1
alternatief 2
alternatief 1
alternatief 2
€ 846.700.000
€ 808.900.000

BATEN
Economische w elvaartseffecten
Werkgelegenheid banen
Aanvullende
huishoudens
exploitatiew inst
bestaande
voorzieningen
Sociale w elvaartseffecten

€
€

54
604

748.400.000
691.505.000

€ 19.000.000- €

25.630.000-

48 € 15.805.260 €
571 € 6.339.511 €

14.199.158
5.977.526

€

-

€

€

-

-

Ecologische w elvaartseffecten

Totaal baten
KOSTEN
Economische w elvaartseffecten
Werkgelegenheid banen
Totaal kosten
SALDO
PM posten
Recreatiew aarde

aantal toeristen /
langere
verblijfsduur
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€

-

€ 22.144.770 €

20.176.684

€
€
€

5.453.316-

1.251.164 €
1.251.164 €
1.893.606 €
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De uitkomst geeft niet de totale rentabiliteit weer, maar het geeft aan of de welvaartseffecten van de
projectalternatieven opwegen tegen het saldo uit de business case. De MKBA voor het Maasterras
laat zien dat investeren in het Chemprohaterrein vanuit maatschappelijk perspectief te rechtvaardigen
is. Gezien het resultaat van projectalternatief 2: Maasterras zonder ontwikkeling van het
Chemprohaterrein is niet ontwikkelen van het Chemprohaterrein zelfs af te raden.
Uit de vergelijking tussen het nulalternatief en de projectalternatieven blijkt dat het grootste verschil
tussen de projectalternatieven wordt veroorzaakt door de business case. Dit verschil zit voornamelijk
in het verschil in opbrengsten. De ruimtelijke kwaliteit is hier van grote invloed.
In de berekeningen zijn veel aannamen gemaakt, waardoor het resultaat in de praktijk anders kan
uitvallen. Met een gevoeligheidsanalyse kan de bandbreedte van het resultaat berekend worden.
Vanwege een verschuiving in de planning is deze onderzoeksstap niet uitgevoerd.

8.4 Deelconclusie
Het negatieve financiële saldo van projectalternatief 2 is groter in vergelijking met het negatieve
financiële saldo van projectalternatief 1. Niet investeren in het Chemprohaterrein geeft geen beter
financieel resultaat. Vanuit financieel perspectief is projectalternatief 1 dan ook aantrekkelijker dan
alternatief 2.
De verschillen in welvaartseffecten tussen de projectalternatieven zijn niet groot. 50 banen aan extra
werkgelegenheid ten opzicht van 48 banen. Het verschil in het welvaartseffect aanvullende
exploitatiewinst bestaande voorzieningen wordt gemaakt door een verschil van 33 huishoudens.
Verder wordt het welvaartseffect recreatiewaarde enkel toegerekend aan projectalternatief 1. De
impact van dit welvaartseffect is niet bekend.
Het verschil in de maatschappelijke prestatie wordt voornamelijk gemaakt door het verschil in
ruimtelijke kwaliteit. Projectalternatief 1 levert een grotere verbetering van de ruimtelijke kwaliteit,
waardoor de vastgoedopbrengsten hoger liggen. De maatschappelijke prestatie van projectalternatief
1 is beter dan de prestatie van projectalternatief 2. De MKBA voor het Maasterras laat zien dat
investeren in het Chemprohaterrein vanuit maatschappelijk perspectief te rechtvaardigen is.
Gezien het resultaat uit de MKBA voor het Maasterras zou 1,8 miljoen euro extra geïnvesteerd kunnen
worden in de aankoop van het Chemprohaterrein. In de business case van projectalternatief 1 is
namelijk reeds een bedrag voor aankoop van het Chemprohaterrein opgenomen.
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Conclusies en Aanbevelingen
In dit laatste gedeelte van de rapportage wordt het antwoord gegeven op de probleemstelling.
Kan een investering in het Chemprohaterrein op transparante wijze verantwoord worden, zodanig dat
betrokken partijen overtuigd zijn van het maatschappelijke rendement van hun gezamenlijke
investering? Hoe hoog is de maximale investering in het Chemprohaterrein?
Verantwoording op transparante wijze
De maatschappelijke prestatie van integrale gebiedsontwikkeling het Maasterras is meetbaar en
zichtbaar gemaakt aan de hand van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).
Met het opstellen van een MKBA wordt het maatschappelijk rendement berekend. In het kader van dit
onderzoek heeft maatschappelijk rendement niet alleen betrekking op het financiële voordeel
(opbrengst of winst) voor de samenleving, maar gaat de aandacht vooral uit naar de nuttige effecten
voor de samenleving. In de MKBA vertalen deze effecten zich in welvaartseffecten.
Welvaartseffecten worden hier gehanteerd als de gevolgen van de ontwikkelingsmaatregelen op het
Maasterras, die kunnen leiden tot zowel een economische als sociale of ecologische vooruitgang voor
de samenleving.
Door de welvaartseffecten van een tweetal projectalternatieven zo veel mogelijk in geld uit te drukken,
kunnen projectalternatieven op een eenduidige manier met elkaar vergeleken worden. Een indeling op
basis van economische, sociale en ecologische welvaartseffecten zorgt vervolgens voor een
transparant overzicht.
Een MKBA is een ondersteuning bij het politieke besluitvormingsproces en geeft door een eenduidige
vergelijking van projectalternatieven een transparant inzicht in investeringsmogelijkheden.
Chemprohaterrein
Om aan te kunnen tonen of een investering in het Chemprohaterrein vanuit maatschappelijk
perspectief te rechtvaardigen is, wordt het maatschappelijk rendement van twee projectalternatieven
met elkaar vergeleken. Hiertoe zijn projectalternatief 1: Maasterras inclusief ontwikkeling van het
Chemprohaterrein en projectalternatief 2: Maasterras zonder ontwikkelingen op het Chemprohaterrein
geformuleerd.
Kaders
In de ‘leidraad OEI’ staat het proces voor het opstellen van MKBA’s voorgeschreven. Dit proces wordt
bij gebiedsontwikkelingen in de praktijk niet eenduidig toegepast.
Het proces uit de ‘leidraad OEI’ wordt toegepast in dit onderzoek, maar hier wordt waar nodig op
afgeweken.
I.
Probleemanalyse
II.
Projectdefinities
III.
Identificatie van projecteffecten
IV.
Raming van relevante exogene ontwikkelingen
V.
Raming en waardering van projecteffecten
VI.
Raming van de investerings- en exploitatiekosten
VII.
Vervaardiging van kosten-batenopstelling
VIII.
Varianten- en risicoanalyse
IX.
Aanvullende taken
Uit onderzoeksstap II wordt het nulalternatief zoals omschreven in de ‘leidraad OEI’ anders
geïnterpreteerd. Het nulalternatief wordt gelijk gesteld aan de huidige situatie. Het onderdeel actoren
analyse uit stap III wordt opgesplitst in twee delen. In dit onderzoek wordt een ongewijzigd toekomst
scenario gehanteerd, waardoor onderzoeksstap IV komt te vervallen. Informatie over de kosten en
opbrengsten wordt verwerkt in raming en waardering van projecteffecten. Stap VI valt daardoor samen
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met stap V. Nagaan of het project geheel publiek of publiek-privaat uitgevoerd kan worden ligt, buiten
de scope van dit onderzoek. Stap IX vervalt dus eveneens.
De opgave van het Maasterras is regionaal gedefinieerd. Bij het opstellen van de MKBA wordt daarom
de regio Drechtsteden als relevante samenleving beschouwd voor het bepalen van de
welvaartseffecten. Het plangebied van het Maasterras is gelegen langs beide oevers van de Oude
Maas in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht. In het noorden wordt het gebied begrensd door het
spoor en in het zuiden door de snelweg A16. Dit maakt dat het Maasterras een geïsoleerde locatie is.
Het Maasterras bestaat uit 4 deelgebieden en twee studiegebieden. De deelgebieden Zakelijk hart
Zwijndrecht, Stationsgebied Zwijndrecht en Zakelijk hart Dordrecht maken deel uit van de MKBA,
aangezien enkel van deze drie deelgebieden het ontwikkelingsprogramma bekend is.
Betrokken partijen
Uitvoeren van een actoren analyse vroeg in het proces van het opstellen van een MKBA, is in dit
onderzoek niet van toegevoegde waarde geweest. Voor het inzichtelijk krijgen van welvaartseffecten
is in dit onderzoek de bijdrage van deskundige partijen als waardevoller beschouwd. Op deze manier
wordt echter wel voorbijgegaan aan het creëren van draagvlak. Dit kan op andere manieren bereikt
worden. Welke manieren hiervoor beschikbaar en het meest efficiënt zijn, kan verder onderzocht
worden. Betrokken partijen zijn dus niet op de hoogte van het resultaat.
Maatschappelijk rendement
Aan de hand van ontwikkelingsmaatregelen kunnen welvaartseffecten bepaald worden. Door de
welvaartseffecten uit te drukken in getallen kan het maatschappelijk rendement berekend worden.
De ontwikkelingsmaatregelen van de projectalternatieven hebben betrekking op de functies wonen,
werken, winkelen, recreatie (diverse voorzieningen) en infrastructuur die in onderlinge samenhang
worden ontwikkeld. Ontwikkelingsmaatregelen met betrekking tot de functie natuur en landschap zijn
niet in de plannen aanwezig. Op basis van welvaartseffecten uit de theorie en praktijkcases zijn de
welvaartseffecten voor de projectalternatieven bepaald.

Werkgelegenheid

Projectalternatief 1: Maasterras
inclusief Chemprohaterrein
+ 54 banen

Projectalternatief 2: Maasterras
zonder Chemprohaterrein
+ 48 banen

Werkgelegenheid

- 4 banen

o

w onen recreatie
recreatie w inkelen
natuur en
landschap recreatie
natuur en
landschap infrastructuur
infrastructuur

Aanvullende exploitatiew inst
bestaande voorzieningen
Recreatiew aarde

+ 604 huishoudens

+ 571 huishoudens

+

o

Waardestijging bestaande
w oningen

o

o

Natuur- en m ilieubaten

o

o

Reistijd

o

o

infrastructuur
(leefbaarheid)

Verm eden schade

o

o

functies

w elvaartseffect

w erken

+ effect treedt op, positief,

- effect treedt op, negatief,

o effect treedt niet op

De welvaartseffecten die optreden zijn werkgelegenheid, aanvullende exploitatiewinst bestaande
voorzieningen en recreatiewaarde. Dit zijn economische welvaartseffecten. De welvaartseffecten
waardestijging bestaande woningen, natuur- en milieubaten en reistijd, treden niet op bij het
Maasterras. Belangrijke oorzaken daarvan zijn de geïsoleerde locatie, het ontbreken van
ontwikkelingen op het gebied van natuur en landschap en minimale aanpassingen aan de
infrastructuur.
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Uiteindelijk is niet het maatschappelijk rendement berekend. De uitkomst geeft niet de totale
rentabiliteit weer, maar het geeft aan of de welvaartseffecten van de projectalternatieven opwegen
tegen het saldo uit de business case. De welvaartseffecten werkgelegenheid en aanvullende
exploitatiewinst bestaande voorzieningen treden bij beide projectalternatieven op en zijn berekend.
Verschillen tussen de projectalternatieven ten opzichte van deze welvaartseffecten hebben enkel te
maken met een verschil in het aantal te ontwikkelen m² en zijn niet groot. Uit de vergelijking tussen het
nulalternatief en de projectalternatieven blijkt dat het grootste verschil tussen de projectalternatieven
wordt veroorzaakt door de business case. Dit verschil zit voornamelijk in het verschil in opbrengsten.
De ruimtelijke kwaliteit is hier van grote invloed.
De MKBA voor het Maasterras laat zien dat investeren in het Chemprohaterrein vanuit
maatschappelijk perspectief te rechtvaardigen is. Een bedrag van 1,8 miljoen euro zou extra
geïnvesteerd kunnen worden in de aankoop van het Chemprohaterrein.
Samenvattend
Een investering in het Chemprohaterrein kan aan de hand van een MKBA op transparante wijze
verantwoord worden. Actoren zijn niet bij dit onderzoek betrokken, waardoor ze lastiger te overtuigen
(of het mogelijk dan wel onmogelijk is, zou nader onderzoek moeten uitwijzen) zijn van de
maatschappelijke prestatie. Het maatschappelijk rendement is niet berekend, maar de
maatschappelijke prestatie is wel zichtbaar gemaakt. Het resultaat laat zien dat niet ontwikkelen van
het Chemprohaterrein zelfs af te raden is. Een bedrag van 1,8 miljoen euro zou extra (in de business
case zijn reeds kosten voor aankoop van het Chemprohaterrein opgenomen) geïnvesteerd kunnen
worden in de aankoop van het Chemprohaterrein.
Aanbeveling
Het Maasterras geeft voornamelijk een economische en kwalitatieve impuls aan de Drechtsteden.
De grootste maatschappelijke prestatie is te behalen als er ontwikkelingen plaatsvinden die
substantiële welvaartseffecten opleveren op economisch, sociaal en ecologisch gebied.
Het Maasterras is een geïsoleerde locatie door de begrenzing van het spoor en de snelweg A16.
Deze infrastructuur vormt een barrière tussen het plangebied en andere stadsdelen. Door bijvoorbeeld
de snelweg te overkluizen vervalt de barrière. Hierdoor treden welvaartseffecten op die zich
momenteel niet voordoen. Denk hierbij onder andere aan het welvaartseffect waardestijging
bestaande woningen. Bij uitbreiding van de plannen nemen uiteraard ook de investeringskosten toe.
De vraag is of de kosten opwegen tegen de dan optredende welvaartseffecten.
De binnenstedelijke locatie beperkt tevens de mogelijkheden van ontwikkelingen ten aanzien van de
functie natuur en landschap. Hierdoor blijven ook welvaartseffecten op dit gebied uit.
Aanvullend onderzoek naar de veiligheidssituatie zou kunnen aantonen dat het welvaartseffect
vermeden gevolgschade optreedt.
Indien de totale gebiedsontwikkeling in nauwe relatie tot de omgeving wordt ontwikkeld, kan de
maatschappelijke prestatie verder verhoogd worden. Het effect van vrijgekomen ruimte telt op deze
manier positief mee. De vrijgekomen ruimten zijn wellicht geschikt voor de bouw van duurdere
woningen, waardoor hoogwaardige woonmilieus in de regio worden gerealiseerd.
Er zijn aannames gedaan voor het optreden van welvaartseffecten. Aan deze aannames zijn
voorwaarden verboden. Zo worden bedrijven en inwoners pas aangetrokken als het vestigingsklimaat
gunstig is. Goede bereikbaarheid, maar ook opleidingsinstituten, culinaire en culturele voorzieningen
dragen bij aan dit gunstige vestigingsklimaat. Invulling van het soort voorzieningen is dus belangrijk
om een goed vestigingsklimaat te creëren.
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Nawoord
Bij de start van mijn onderzoek heb ik geworsteld over de juiste formulering van de doelstelling,
probleemstelling en bijbehorende deelvragen. Vanaf het begin van mijn afstudeeronderzoek was het
onderwerp MKBA bekend. Movares wilde haar kennis over MKBA uitbreiden en waren bereid een
onderzoek naar MKBA te faciliteren. Movares is mijn directe opdrachtgever geweest, maar het
onderzoek is uitgevoerd voor het Projectbureau Maasterras. Deze tweedeling heeft in de beginsituatie
voor een vertroebeld beeld gezorgd. Toen duidelijk was dat het onderzoek enkel gebaseerd moest zijn
op het doel van het Projectbureau, werd de focus scherper.
In de eerste periode van onderzoek is veel aandacht uitgegaan naar het proces voor het opstellen van
een MKBA. Meerdere discussies hebben plaatsgevonden over verschillende begrippen die binnen het
onderwerp van mijn afstudeeropdracht gehanteerd worden. Eén van deze discussies is gegaan over
het nulalternatief. Bij het opstellen van een MKBA voor gebiedsontwikkeling zou ik willen aanbevelen
de huidige situatie als nulalternatief te hanteren.
Het bepalen van het onderzoeksgebied is ook meerdere malen punt van aandacht geweest. Bij een
MKBA voor infrastructurele projecten wordt gesproken over de nationale welvaart. Een
gebiedsontwikkeling is vaak geen nationale, maar regionale aangelegenheid. Definiëren van het
onderzoeksgebied is dus zeer belangrijk.
Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik soms moeite gehad mijn bevindingen op papier te zetten.
Door de kritische blik van mijn begeleiders bij Movares heb ik mijn vaardigheid met betrekking tot
schriftelijke verslaglegging dan ook uitgebreid. Ik heb geleerd dat het belangrijk is begrippen eenduidig
te gebruiken, duidelijke kaders te hanteren en keuzes helder te formuleren. Vooral de manier van
noteren is en blijft voor mij een punt van aandacht.
Tijdens het tweede gedeelte van mijn afstudeerperiode ben ik bezig geweest met het bepalen en
berekenen van de welvaartseffecten. Een brainstormsessie en interviews hebben hiervoor onderdeel
van onderzoek gevormd. Het opzetten en organiseren van de brainstormsessie heb ik met veel plezier
gedaan en is mij goed afgegaan. Helaas hebben de uitkomsten niet tot grote nieuwe inzichten geleid.
De insteek van een brainstormsessie is zoveel mogelijk welvaartseffecten in beeld krijgen en
draagvlak zien te creëren onder actoren. Aan het creëren van draagvlak is in mijn onderzoek
voorbijgegaan, maar ik denk dat actoren een belangrijke rol kunnen spelen bij het accepteren van de
uitkomst van een MKBA.
Mijn planning is in de tweede periode wat uitgelopen door het plannen van data voor de
brainstormsessie en de interviews. Hierdoor ben ik genoodzaakt geweest een essentieel onderdeel
van een MKBA, de gevoeligheidsanalyse, achterwege te laten. Gelukkig heeft de afhankelijkheid van
anderen geen negatieve invloed gehad op mijn afstudeerproces en heb ik mijn onderzoek op tijd
kunnen afronden.
Het bepalen en berekenen van de welvaartseffecten heb ik ervaren als een grote hobbel die genomen
moest worden. Mijn inziens kwam dit vooral door een gebrek aan kennis. Welvaartseffecten hebben
betrekking op diverse onderwerpen. Ieder onderwerp is specialistisch. Voor ieder welvaartseffect kan
indien gewenst zelfs een deelonderzoek uitgevoerd worden. De berekening van welvaartseffecten is
een echte economische aangelegenheid. Het gebrek aan kennis dat ik als een obstakel heb ervaren is
achteraf dus wel verklaarbaar. Voor het opstellen van een zo compleet mogelijke MKBA is een
speciaal samengesteld projectteam een aanbeveling. In dit team mag een econoom zeer zeker niet
ontbreken.
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Het gebrek aan kennis over het actuele en tevens voor mij nieuwe onderwerp MKBA heeft
tegelijkertijd een grote mate van vrijheid gegeven. Ik werk graag zelfstandig en met een bepaalde
mate van eigen verantwoordelijkheid. Tijdens het afstuderen heb ik hier volop gebruik van kunnen
maken. Wel heb ik geconstateerd dat ik samenwerken in een team als een gemis heb ervaren.
Bovendien zijn praktische werkzaamheden meer aan mij besteed. Het afstudeeronderzoek is veelal
theoretisch van aard geweest.
De afstudeerperiode zit erop, mijn afstudeeropdracht heb ik naar tevredenheid afgerond, dus…
Laat het werkzame leven maar beginnen!
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Begrippenlijst
A
•
•

Agglomeratie: De voordelen voor bedrijven die ontstaan door de aanwezigheid van mensen
en bedrijven in een gebied.
Agglomeratie-effect: Het agglomeratie-effect houdt in dat het ene bedrijf een volgend bedrijf
naar zich toetrekt wat op zijn beurt weer nieuwe bedrijven naar zich toe trekt. Daar komen
mensen op af voor werk wat dan weer nieuwe bedrijven aantrekt omdat de afzetmarkt is
vergroot.

B
•
•

•

Bedrijfseconomische kosten-batenanalyse: zie Bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse
Bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse: analyse waarbij wordt nagegaan of het project
gedurende de beoogde levensduur voor de investeerder c.q. exploitant voldoende
opbrengsten zal genereren om er aan te beginnen c.q. er aan deel te nemen.
Bedrijfseconomisch rendement: is de opbrengst van iets in verhouding tot de kosten. In de
meeste gevallen wordt er echter een meetbare grootheid mee bedoeld. Rendement wordt dan
ook bijna altijd in percentage uitgedrukt.

C
•

Contante waarde: de huidige waarde van een toekomstige stroom van opbrengsten en/of
kosten (zie ook Netto Contante Waarde).

•

Direct effect: effect van een project dat toevalt aan de eigenaar of exploitant of aan de
gebruikers of een extern effect dat voortkomt uit de infrastructuur of het gebruik daarvan (zie
ook indirect effect).
Discontovoet: rentevoet waarmee de contante waarde wordt berekend van geldsommen die
in de toekomst betaald moeten worden of ontvangen zullen worden.

D

•
E
•

•

•

•
•

Ecologische leefmilieu: het milieu is het gedeelte van onze fysieke omgeving (levende en
niet levende natuur) waarin het menselijk leven en het menselijk bestaan mogelijk is en
plaatsvindt.
Economische projectbeoordeling (van een overheidsinvestering): de systematische,
rationele onderbouwing van de maatschappelijke keuze tussen relevante alternatieven.
Daarbij moeten alle maatschappelijke aspecten worden meegewogen, ook de niet-financiële,
zoals natuur en milieu.
Effect (van een project): verschil tussen een ontwikkeling met een project (projectalternatief)
en zonder dat project (nulalternatief). Het effect moet een causale relatie hebben met het
project.
Exogene ontwikkeling: externe ontwikkeling.
Extern effect: welvaartsverandering die als gevolg van het project optreedt voor anderen dan
de eigenaar of exploitant en de gebruikers van projectdiensten, waarmee de eigenaar of
exploitant en de gebruikers in hun beslissingen geen rekening houden.

F
•

Fysieke effecten: de fysieke veranderingen van een project.

•
•

Indirect effect: effect van het project dat niet tot de directe effecten behoort (zie direct effect).
Integrale KBA: KBA waarin, behalve met de directe effecten, ook met alle indirecte effecten
van het project rekening wordt gehouden.

G
H
I
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•

Interne rentevoet: de (hoogste) discontovoet waarbij de netto contante waarde van de
projecteffecten gelijk is aan nul.

•

•

Kosten-batenanalyse (KBA) (ook: maatschappelijke KBA, MKBA): opstelling van de
geldwaarde van alle voor- en nadelen die alle partijen in de (nationale) samenleving
ondervinden van de uitvoering van een project, aangevuld met (bij voorkeur kwantitatieve)
informatie over effecten die zich niet op verantwoorde wijze in geld laten uitdrukken.
Kwantificering: kwantificeren betekent in cijfers vaststellen of uitdrukken.

•
•
•

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA): zie Kosten-batenanalyse.
Maatschappelijke prestatie: inspanningen gericht op het stimuleren van welvaart.
Monetarisering: in geld uitdrukken van producten of diensten.

•

Netto Contante Waarde (NCW): rentabiliteits- of besliscriterium bij kosten-batenanalyse. Het
bedrag dat men verkrijgt door de contante waarde van de verwachte kosten van een
investering af te trekken van de contante waarde van de verwachte opbrengsten. In een KBA
wordt de NCW berekend met behulp van de maatschappelijke discontovoet. Als de NCW
positief is, komt het project op economische grond voor uitvoering in aanmerking.
Nulalternatief: de meest waarschijnlijk te achten economische ontwikkeling die zal
plaatsvinden in geval het te beoordelen project niet wordt uitgevoerd. Het verschil van de
ontwikkeling met project en het nulalternatief (de ontwikkeling zonder het project) vormt het
uitgangspunt voor iedere rendementsanalyse en dus ook van een KBA (zie ook
Projectalternatief).

J
K

L
M

N

•

O
•

•

Omgevingsscenario: Onderling samenhangend stelsel van uitgangspunten en kengetallen
voor de ontwikkeling van de fysieke en economische omgeving waarbinnen het project zal
functioneren. Men kan onderling uiteenlopende omgevingsscenario’s hanteren (bijvoorbeeld
gebaseerd op optimistische en pessimistische toekomstverwachtingen) om een beeld te
krijgen van de gevoeligheid van projecteffecten voor onzekere exogene ontwikkelingen.
Ontwikkelingsmaatregel:

P
•

•
•
•

Partiële KBA: KBA waarin wel met de directe en externe effecten maar niet expliciet met
(alle) indirecte effecten rekening wordt gehouden. (N.B. Dit hoeft niet te betekenen dat de
KBA niet volledig is en geen rekening houdt met alle soorten welvaartseffecten. In veel
gevallen is aannemelijk dat de niet meegenomen indirecte effecten per saldo nauwelijks of
geen invloed hebben op de omvang van de nationale welvaart.)
Projectalternatief: de verwachte ontwikkeling van de (nationale) samenleving in de situatie
dat het project wordt uitgevoerd (in enigerlei variant) (zie ook Nulalternatief).
Projecteffect: verschil tussen een ontwikkeling met een project (projectalternatief) en zonder
dat project (nulalternatief). Het effect moet een causale relatie hebben met het project.
Pro Memorie (PM) post: ter herinnering, wordt gebruikt als nog geen uitsluitsel bestaat over
de kosten.

Q
R
•

Return on Investment (ROI): ROI geeft de verhouding tussen het rendement en de
investering aan.

S
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•
•
•

Social Return on Investment (SROI): SROI is een methodiek die het rendement van
maatschappelijke investeringen in economische én sociale zin meetbaar en zichtbaar maakt.
Synergie: Het woord wordt gebruikt voor een situatie waarin het effect van een samenwerking
groter is dan elk van de samenwerkende partijen afzonderlijk zou kunnen bereiken.
Sociaal leefmilieu:

T
•

Terugverdientijd: de tijd benodigd voor een project om voldoende kasstromen te genereren
om alle tot dan toe verrichte uitgaven (inclusief de investering) terug te verdienen. Hierbij kan
al dan niet rekening worden gehouden met discontering.

•

Uitleglocatie: een bouwlocatie van een gemeente die in de bijlage bij het VINEX-akkoord als
uitleglocatie is aangewezen of die in de toekomst wordt aangewezen.

•

Verdelingseffect: Verdelingseffecten zijn effecten die de herverdeling van welvaart
aangeven. Vaak gaat het om een herverdeling tussen producent en consument.

•
•

Welvaartseffect(en): effecten die bijdragen aan de welvaart.
Welvaart: toestand van maatschappelijke voorspoed.

U

V

W

X
Y
Z
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Voorwoord
Voor u ligt het Projectplan voor mijn afstudeeronderzoek over het Maasterras in Dordrecht en
Zwijndrecht. Dit in het kader van de afronding van mijn opleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde
richting Vastgoed aan de Avans Hogeschool te Tilburg.
Het Projectplan informeert over:
- de achtergronden van het onderzoek;
- de algemene probleemstelling;
- de doelstellingen;
- de ordeningskaders;
- de onderzoeksmethoden;
- de activiteiten;
- de producten;
- de hoofdlijnen van het organisatiepatroon van de gewenste activiteiten;
- de planning.
In het kort samengevat is dit Projectplan gericht op:
- optimalisering van de effectiviteit( de goede dingen ..) en de efficiëntie ( goed doen..) van het
onderzoeksmatig werken;
- het verantwoord vormgeven van de afstudeeropdracht naar “inhoud en proces”;
- transparantie ten aanzien van de begeleiding - en beoordelingsmethodiek.
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Hoofdstuk 1: Achtergronden
1.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen aan de orde:
§ 1.2: Aanleiding
§ 1.3: Profiel van de opdrachtgever

1.2 Aanleiding
De colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht willen
de komende 10-20 jaar zowel een veelzijdig woon- als werkklimaat creëren en de concurrentiekracht
van de Drechtsteden verbeteren. De ontwikkeling van het Maasterras biedt daarvoor de uitkomst. In
een regio omringd door prachtige landschappen is binnenstedelijke transformatie de enige
toekomstbestendige strategie.
De gemeenten streven bij de ruimtelijke ontwikkelingen op het Maasterras een zo goed mogelijk
resultaat na. Een eerste doorrekening laat zien dat het Maasterras als geheel een negatieve
grondexploitatie heeft.27 Een grondexploitatie geeft echter geen inzicht in de welvaartseffecten van de
gebiedsontwikkeling.
Het Projectbureau Maasterras wil dat alle betrokken partijen overtuigd zijn van het financieelmaatschappelijke belang van hun gezamenlijke investering in het Zakelijk hart Zwijndrechtse Zijde.
In de uitvoeringsstrategie van het Maasterras ligt de focus in eerste instantie op de ontwikkeling van
het Zakelijk hart. Het Zakelijk hart Zwijndrechtse Zijde heeft een sleutelpositie in de totale ontwikkeling
van het Maasterras. Een groot deel van de grond die behoord tot het Zakelijk hart Zwijndrechtse Zijde,
het Chemprohaterrein, is in eigendom van Brenntag. Om de huidige plannen voor het Maasterras ten
uitvoer te kunnen brengen, zal Brenntag plaats moeten maken voor nieuwe ontwikkelingen.
Ontwikkelen van het Chemprohaterrein brengt de nodige investeringskosten met zich mee, zowel voor
private partijen als voor de overheid. Naast het financieel-maatschappelijke belang van de investering
in het Chemprohaterrein is het Projectbureau Maasterras geïnteresseerd in wat de maximale
investering voor dit terrein is.

1.3 Profiel van de opdrachtgever
De regio Drechtsteden hebben het initiatief genomen voor de oprichting van het Projectbureau
Maasterras. Het bestuur van de regio Drechtsteden had geen beschikking over een
projectmanagementteam. Om toch de inhoudelijke kennis over het Maasterras te bundelen, is het
Projectbureau Maasterras opgericht. Het Projectbureau werkt in opdracht van het
Drechtstedenbestuur, maar is na de opstelling van het Masterplan vooral gericht op de gemeenten
Dordrecht en Zwijndrecht.

27

Projectbureau Maasterras e.a. (december 2009), Structuurvisie Maasterras Drechtsteden, Concept,
blz.57
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Hoofdstuk 2: Doelstelling en probleemstelling
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen aan de orde:
§ 2.2: Doelstelling
§ 2.3: Probleemstelling
§ 2.4: Deelvragen
§ 2.5: Ordeningskaders
§ 2.6: Onderzoeksmethoden

2.2 Doelstelling
Het Projectbureau Maasterras wil de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht en marktpartijen overtuigen
van het financieel-maatschappelijke belang van het ontwikkelen van het Chemprohaterrein, ten
aanzien van de totale ontwikkeling van het Maasterras.
De afstudeeropdracht wordt geschreven in opdracht van Movares, máár voor het Projectbureau
Maasterras. Het doel dat Movares nastreeft wordt bereikt met een onderzoek voor een concreet
project, het Maasterras.

2.3 Probleemstelling
Kan een investering in het Chemprohaterrein op transparante wijze verantwoord worden, zodanig dat
alle betrokken partijen overtuigd zijn van het maatschappelijke rendement van hun gezamenlijke
investering? Hoe hoog is de maximale investering in het Chemprohaterrein?
Als eindproduct wordt een rapportage afgeleverd met daarin een financieel-maatschappelijke
onderbouwing voor de hoogte van de maximale investering in het Chemprohaterrein.

2.4 Deelvragen
Om de probleemstelling te beantwoorden en vervolgens een aanbeveling te kunnen geven, worden de
volgende deelvragen gehanteerd:
1. Met welke methode kan een maatschappelijk rendement berekend worden en wat houdt deze
methodiek in?
2. Hoe kan de methodiek voor het berekenen van maatschappelijk rendement procesmatig
bijdragen aan een transparante verantwoording van een investering?
3. Wat is de relatie tussen berekeningen van een maatschappelijk rendement en berekeningen
van een financieel rendement?
4. Wat is het onderzoeksgebied?
5. Hoe ziet het ontwikkelingsprogramma voor het Maasterras en in het bijzonder voor het
Chemprohaterrein er inhoudelijk uit en wat is de fasering van het ontwikkelingsprogramma?
6. Wie zijn de belanghebbende partijen bij de gebiedsontwikkeling van het Maasterras en wat
zijn hun belangen?
7. Wat zijn de kosten en baten van de welvaartseffecten van de gebiedsontwikkeling van het
Maasterras?
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8. Hoe groot is het maatschappelijk rendement van de ontwikkeling van het Chemprohaterrein?

2.5 Onderzoeksmethode
Het onderzoek bestaat vooral uit deskresearch, onderzoek vanuit bestaande gegevensbestanden,
aangevuld met interviews van deskundigen en brainstormsessies. Bij het verwerven van informatie en
gegevens zal de D.O.F. – onderzoeksmethodiek worden toegepast.
1. Desk research:
Raadplegen van relevante vakliteratuur.
- Leidraad OEI incl. deelonderzoeken en aanvullingen
- Kentallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap, Hulpmiddel bij MKBA´s,
Witteveen + Bos
- MKBA Wieringerrandmeer, Provincie Noord Holland, Witteveen + Bos

2. Online research:
Raadplegen van relevante websites en website publicaties ten behoeve van informatie van
voorbeeldprojecten. Zoek naar/op websites van:
- projecten van Nota Ruimtebudget;
- www.rigo.nl, Rigo Research en Advies (contactpersonen Freddie Rosenberg, Edgar Wever,
Rob de Wildt), 27 januari 2010
- www.kenniscentrum-mkba.nl, 27 januari 2010
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Migdejong/MKBA, 9 februari 2010
- www.ce.nl, MKBA duurzame bedrijventerreinen, 29 januari 2010
- www.rotterdamvooruit.nl/mkba, 9 februari 2010
3. Field research:
Interviews
- Ontwikkelmaatschappij Rotterdam
- W.A. (Wout) van Alphen, projectmanager gemeente Dordrecht, Projectbureau Maasterras
- Ir. M. (Marc) Numann, projectleider/adviseur Bureau Stedelijke Planning, Projectbureau
Maasterras
- C.H. (Carla) Vosmaer, adviseur/projectmanager Movares
- U. (Ursula) Kirchholtes, Witteveen en Bos
Een manier om tot de juiste welvaartseffecten van de gebiedsontwikkeling te komen en tevens
draagvlak te creëren ten aanzien van deze welvaartseffecten kunnen er brainstormsessies worden
georganiseerd met betrokken/belanghebbende partijen.

2.6 Onderzoekskader
De ontwikkelingen op het Maasterras zijn gericht op de regio Drechtsteden. De regio dient zoveel
mogelijk als kader voor het onderzoek.
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Hoofdstuk 3: Activiteiten
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt in paragraaf 3.2 het overzichtsschema met de activiteiten aan de orde.

3.2 Overzichtschema activiteiten
Fase

Activiteit
* Kennismaking opdrachtgever Movares
* Inlezen in opdracht
* Brainstormen J. Korteweg

Producten
* Algemene informatie verzamelen over
Maasterras en methodiek

2 Definitiefase
(kalenderweek
1 t/m 4)

* Opstellen concept Projectplan
* Ondertekening
overeenkomst/goedkeuring projectplan

* Projectplan (concept en definitief)

3
Onderzoeksfase
(kalenderweek
5 t/m 7)

* Vormgeven aan het onderzoek
* Informatie verzamelen middels de
D.O.F.- methodiek (Desk Research,
Online Research, Field Research)
* Voorbereiden en uitvoeren van
fieldresearch
* Verzamelde informatie ordenen naar
deelvragen
* Concept hoofdstukken schrijven

* Informatiebronnen raadplegen
* Afleggen van interviews bij de betreffende
instanties en personen

1
Initiatieffase/
(kalenderweek
51, 52 en 53)

4
Ontwikkelfase
(kalenderweek
8 t/m 20)

* Uitwerken van de gevonden informatie
* Bepalen van hoofdstukken

5
Uitvoeringsfase
(kalenderweek
21 t/m 22)

* Concept onderzoeksrapport afronden
en inleveren
* Inhoud voor de presentatie bedenken

* Definitief maken van het
onderzoeksrapport
* Maken van een PowerPoint-presentatie
* De eindpresentatie voorbereiden

6
Evaluatiefase
(kalenderweek
23 t/m 26)

* Het onderzoeksrapport inleveren
* De eindpresentatie/verdediging geven
* Een evaluatie schrijven

* Personen uitnodigen voor de presentatie
* Locatie en apparatuur regelen voor de
presentatie
* Een evaluatie op basis van de gevonden
conclusies
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Hoofdstuk 4: Producten
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komt aan de orde:
§ 4.2: Projectplan
§ 4.3: Het eindverslag
§ 4.4: Presentatie/verdediging

4.2 Projectplan
Het algemene plan van aanpak mag als richtlijn gebruikt worden. De volgende format wordt
aangehouden:
- Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1: Achtergronden
- Hoofdstuk 2: Doelstelling en probleemstelling
- Hoofdstuk 3: Activiteiten
- Hoofdstuk 4: Producten
- Hoofdstuk 5: Organisatie
- Hoofdstuk 6: Planning

4.3 Het eindverslag
De opzet van het eindverslag:
Voorblad:
- productnaam
- titel
- datum
Binnenblad:
- gegevens opdrachtgever
- gegevens opdrachtnemer
- gegevens begeleiding
- gegevens onderwijs instelling
Voorwoord:
Bijzonderheden uit het onderzoek toelichten en evt. mensen en instellingen bedanken.
Samenvatting:
In max. 2 blz. de uitslag van het onderzoek weergeven.
Inhoudsopgave:
Systematisch opgezet en compleet
Hoofdstuk 1: Inleiding
- Aanleiding voor het onderzoek
- Probleemstelling
- Deelvragen
- Leeswijzer
Hoofdstukken, per hoofdstuk minimaal 1 deelvraag uitwerken:
Per hoofdstuk beginnen met een inleiding. In de inleiding staat: wat(welke deelvraag) er in dat
hoofdstuk aan de orde zal komen.
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Elk hoofdstuk eindigt met een deelconclusie, waarin de behandelde deelvraag systematisch
beantwoord wordt.
Laatste hoofdstuk: Conclusies en aanbevelingen:
Hierin wordt antwoord gegeven op de probleemstelling uit hoofdstuk 1 van het onderzoeksrapport, op
basis van de deelconclusies uit de voorafgaande overige hoofdstukken.
Verwerking van figuren, tabellen, foto’s:
Deze zijn een integraal onderdeel van de hoofdtekst.
Figuren, tabellen en foto’s hebben altijd een titel (bovenaan) en een bronvermelding (onderaan).
Bij eigen samenstelling, bewerking van gegevens, dient men dit in de bronvermelding aan te geven.
Bronnenoverzicht:
Deskresearch
Boek:
Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave); titel, eventuele subtitel; plaats uitgever, uitgever.
Kranten- en tijdschriftartikelen:
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiedatum); titel artikel, eventuele subtitel; naam van tijdschrift
of krant, evt. nummer, paginanummer(s).
Online research (internetbron):
Achternaam auteur, voorletter(s) (Publicatiejaar of update); titel van het document of de website;
geraadpleegd op dag maand jaar, adres website.
Bijlagen:
Achterin het rapport, met inhoudsopgave van de bijlagen.
Vormgeving van het eindverslag:
Maximaal 40-50 pagina’s, exclusief bijlagen.
Het eindverslag wordt één week voor de afstudeerzitting, uiterlijk 21 juni 2010, schriftelijk in 3-voud en
op cd-rom op Avans Hogeschool ingeleverd. Movares ontvangt van het eindverslag digitaal en
schriftelijk.

4.4 Presentatie/verdediging
De eindpresentatie vindt plaats in week 10 van periode 4 (kalenderweek 26) op Avans Hogeschool in
Tilburg en daarbij zijn de begeleiders van Movares en Avans Hogeschool aanwezig. De duur van de
zitting van de presentatie wordt nader bekend gemaakt. Tijdens de afstudeerzitting geeft M. Heijkants
een presentatie over het afstudeeronderzoek, waarbij de aandacht moet uitgaan naar de
probleemstelling, de onderzoeksopzet, de conclusies en het advies aan. Vooraf inleveren van de
presentatie is niet benodigd.
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Hoofdstuk 5: Organisatie
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen de GOTIK aspecten aan de orde:
§ 5.2: Geld
§ 5.3: Organisatie
§ 5.4: Tijd
§ 5.5: Informatie
§ 5.6: Kwaliteit

5.2 Geld
Niet van toepassing.

5.3 Organisatie
Begeleiding
De begeleiding vanuit Movares wordt gedaan door de heer P. Keurntjes. Daarnaast is de heer J.
Castenmiller betrokken bij het afstudeeronderzoek. Hij is vanuit Movares de contactpersoon met de
gemeente Dordrecht en is betrokken geweest bij het Maasterras. De heer J. Castenmiller is ook
aanwezig bij de ingeplande overlegmomenten.
Eerste begeleider vanuit Avans Hogeschool is de heer J. Korteweg. De heer J. Korteweg is naast zijn
rol als afstudeerbegeleider ook vanuit het lecoraat van Avans Hogeschool betrokken bij het
afstudeeronderzoek. Vanuit deze laatste rol is hij aanwezig bij het tweewekelijks overleg met de
begeleiders van Movares. De heer A. van Kessel is tweede begeleider en is inhoudelijk betrokken bij
het afstudeeronderzoek.
Rollen Movares en Avans Hogeschool
De inhoudelijke begeleiding i.z. onderzoeksmethodiek en theorie over MKBA komt voor rekening van
Avans Hogeschool.
Movares geeft begeleiding op het proces en voorziet in inhoudelijke informatie daar waar mogelijk.
Overlegmomenten
Overleg met de begeleiders van Movares en Avans Hogeschool vindt plaats op het hoofdkantoor van
Movares in Utrecht. De frequentie van deze bijeenkomsten met de begeleiders is ongeveer één keer
per twee weken. De weken van begeleiding zijn reeds aangegeven in hoofdstuk 6: planning. De
exacte data worden in overleg nog nader bepaald.
Ter voorbereiding aan het overleg wordt er een agenda opgesteld door M. Heijkants. Deze wordt
minimaal 1 dag voor het overleg per mail verstuurd. De notulen worden ook vastgelegd door M.
Heijkants. Deze worden binnen een week na overleg verstuurd per mail.
De overlegmomenten dienen ter bewaking van het totale afstudeerproces en om de kaders van het
onderzoek bij te stellen.

5.4 Tijd
De afstudeerperiode loopt van 18 januari t/m 25 juni 2010. In kalenderweek 26 is de eindpresentatie
van het afstudeeronderzoek. Tijdens deze periode werk ik fulltime aan het onderzoek, met als
uitgangspunt vier dagen op het hoofdkantoor van Movares in Utrecht en één dag thuis. In deze
periode vallen een aantal landelijke vrije dagen:
- Pasen, 5 april;
- Koninginnedag, 30 april;
- Bevrijdingsdag, 5 mei?;
- Hemelvaartsdag, 13 mei;
- Pinksteren, 24 mei.
xi
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5.5 Informatie
Extern:
Informatie te verkrijgen via:
- Online informatie;
- Vakliteratuur en publicaties;
- Interviews.
Intern:
Communicatie via:
- E-mail, (hotmail t.b.v. contact met Movares en Avans mail t.b.v. contact met begeleiders van
Avans Hogeschool);
- Telefoon, zie mobiele telefoonnummers vermeld op het titelblad;
- Begeleidingsuren.

5.6 Kwaliteit
Eisen aan rapport:
- Correct gebruik van grammatica, spelling;
- Relevante informatie;
- Correcte zinsbouw;
- Geen tegenstrijdigheden vermelden;
- Vaste opmaak;
- Volgens de beschreven formats in Hoofdstuk 4.3: Het Eindverslag, van dit projectplan;
- Teksten worden vervaardigd in Word.
Controle proces
- Bijhouden logboek;
- Twee -wekelijks overleg met de begeleiders van Movares en Avans Hogeschool;
- Ter voorkoming van verlies gegevens worden alle gegevens op een USB-key gezet en
opgeslagen op de account bij Movares.
De beoordeling geschiedt volgens bijlage 3 van Informatiegids voor studenten m.b.t. “Afstuderen in de
beroepspraktijk”:
Volledigheid
De planning (Hoofdstuk 6 uit het Projectplan) zal een belangrijke leidraad worden. Tijdens de
afstudeerperiode zullen er momenten zijn waarop wordt besloten dat het onderzoek verder gaat,
ondanks het feit dat bijvoorbeeld niet alle effecten in kaart zijn gebracht of dat er effecten niet verder
zijn te kwantificeren. Dergelijke afspraken worden vastgesteld in de notulen van de overlegmomenten.
Deze notulen worden als bijlage aan het eindverslag toegevoegd.
Risico’s
In het kader van de periode van onderzoek kan het zijn dat er aannames gedaan moeten worden.
Indien er een groot aantal aannames wordt gedaan is de uitkomst van het onderzoek mogelijkerwijs
niet meer reëel te noemen.
Onvolledigheid, effecten kunnen over het hoofd gezien worden.
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Hoofdstuk 6: Planning
Kalenderweek 1
4 jan – 8 jan

Di: Overleg J. Korteweg
- Lezen literatuur
- Opstellen Projectplan

Kalenderweek 2
11 jan – 15 jan

- Opstellen Projectplan

Kalenderweek 3
18 jan – 22 jan

Ma: Versturen Projectplan naar J. Korteweg
(Avans), P. Keurntjes (Movares) en tweede
begeleider Avans
Wo: Bespreken Projectplan met P. Keurntjes
Vr: Bespreken Projectplan met J. Korteweg
- Projectplan definitief maken

Kalenderweek 4
25 jan – 29 jan

Vr: Versturen Projectplan naar P. Keurntjes en J.
Castenmiller (Movares), J. Korteweg (Avans) en
A. van Kessel (Avans)
Do: (thuiswerkdag i.p.v. di)
- Notulen maken
- Agenda maken
- Informatie verzamelen van voorbeeldprojecten
- Afspraak maken met W. van Alphen (in kw 6)
(Projectbureau Maasterras)

Kalenderweek 5
1 febr – 5 febr

Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; goedkeuring Projectplan
Do: Symposium (thuiswerkdag i.p.v. di)
- Notulen maken
- Informatie van voorbeeldprojecten verzamelen
en verwerken
- Vormgeven aan het onderzoek
- Informatie verzamelen middels de D.O.F.methodiek (Desk Research, Online Research,
Field Research)

Kalenderweek 6
8 febr – 12 febr

- Voorbereiden en plannen van
interviews/brainstormsessie(s)
- afspraak W. van Alphen (Projectbureau
Maasterras)
Vr: Uiterlijke goedkeuring van het Projectplan

Kalenderweek 7
15 febr – 19 febr
- Afleggen van interviews bij de betreffende
instanties en personen

Ma: (thuiswerkdag) locatiebezoek
Di: Overleg A. van Kessel en M. Heijkants
- notulen maken
- uitwerken deelvraag 1, 2 en 3

Kalenderweek 8
22 febr – 26 febr

Wo: Overleg J. Korteweg en M. Heijkants
- uitwerken deelvraag 4 en 5
- agenda maken
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Vr: Versturen concept uitwerking deelvr. 1 t/m 5
naar begeleiders Movares en Avans Hogeschool
Kalenderweek 9
1 maart – 5 maart

Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; bespreken deelvr. 1 t/m 5
- notulen maken
- uitwerken deelvraag 6

Kalenderweek 10
8 maart – 12 maart

- aanpassen deelvr. 1 t/m 5
- agenda maken
Vr: Versturen concept uitwerking deelvr. 6 naar
begeleiders Movares en Avans Hogeschool

Kalenderweek 11
15 maart – 19 maart

Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; deelvr. 6
- notulen maken
- aanpassen deelvr. 6
- (fysieke) effecten
- plannen brainstormsessie

Kalenderweek 12
22 maart – 26 maart

- effecten
- voorbereiden brainstormsessie
- agenda maken

Kalenderweek 13
29 maart – 2 april

Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; brainstormsessie/effecten
- notulen maken
- effecten
- brainstormsessie?

Kalenderweek 14
5 april – 9 april

Ma: vrij Pasen
- effecten
- brainstormsessie?
Vr: Inleveren afstudeerwerk tot dan toe, t.b.v.
tussenpeiling

Kalenderweek 15
12 april – 16 april

?: Tussenpeiling M. Heijkants en begeleiders
Movares en Avans Hogeschool
- notulen maken
- effecten

Kalenderweek 16
19 april – 23 april

- agenda maken
- uitwerking deelvr. 7

Kalenderweek 17
26 april – 30 april

Ma: Versturen concept uitwerking deelvr. 7 naar
begeleiders Movares en Avans Hogeschool
Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; deelvr. 7
- notulen maken
Vr: vrij Koninginnedag

Kalenderweek 18

Wo: Bevrijdingsdag vrij?
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3 mei – 7 mei

- agenda maken
- aanpassen deelvr. 7
- rendement berekenen (deelvraag 8)

Kalenderweek 19
10 mei – 14 mei

- rendement berekenen (deelvraag 8)
Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; …
- notulen maken
Do: vrij Hemelvaart
Vr: vrije dag

Kalenderweek 20
17 mei – 21 mei

- uitwerking deelvr. 8
Wo: Versturen concept uitwerking deelvr. 8 naar
begeleiders Movares en Avans Hogeschool
- conclusie en aanbevelingen schrijven

Kalenderweek 21
24 mei – 28 mei

Ma: vrij Pinksteren
Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; deelvr. 8
- aanpassen deelvr. 8
- conclusie en aanbevelingen schrijven

Kalenderweek 22
31 mei – 4 juni

- agenda maken
- opstellen concept versie eindverslag
- versturen concept versie eindverslag naar
begeleiders Movares en Avans Hogeschool

Kalenderweek 23
7 juni – 11 juni

Wo: Overleg M. Heijkants en begeleiders Movares
en Avans Hogeschool; concept versie eindverslag
- notulen maken

Kalenderweek 24
14 juni – 18 juni

- aanpassen concept versie eindverslag
- eindverslag definitief opstellen
- eindverslag afdrukken

Kalenderweek 25
21 juni – 25 juni

- Eindverslag definitief inleveren, uiterlijk
maandag 21 juni 2010 incl. samenvatting m.b.t.
procesverloop van het afstudeertraject (mijn
ontwikkelingen tijdens afstudeertraject
positief of negatief?), incl. goedgekeurde
notulen en agenda’s
- Eindpresentatie maken

Kalenderweek 26
28 juni – 2 juli

- Eindpeiling/presentatie
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Hoofdstuk 7: Bronnenoverzicht
Deskresearch:
• Eijgenraam, C.J.J. e.a., ‘Evaluatie van Infrastructuurprojecten: Leidraad voor kostenbatenanalyse; CPB en NEI, Den Haag / Rotterdam, 2000
• VROM, Ruimte en Milieu, ‘Handreiking Maatschappelijke kosten-batenanalyse projecten: Nota
Ruimtebudget’, september 2007
• Grit, R., Projectmanagement: Projectmatig werken in de praktij, Wolters Noordhoff /
Groningen, 2000
Gemeentelijke stukken:
• Atelier Maasterras, Maasterras Drechtsteden Conceptuele Visie, augustus 2008
• Baan, A., Realisatieprogramma Maasterras, november 2006
• Projectbureau Maasterras e.a., Ontwerp Structuurvisie Maasterras Drechtsteden, december
2009
Online research:
www.Avans.nl
www.Movares.nl
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Bijlage I: Overeenkomst
Opdrachtgever: Movares, vertegenwoordigd door de heer P. Keurntjes
Gaat akkoord met,
Het door de student van de Avans Hogeschool te Tilburg, studierichting Bouwtechnische
Bedrijfskunde, Vastgoed, hierbij vertegenwoordigd door Mevr. M. Heijkants, nader te noemen
opdrachtnemer, aangeboden Projectplan ter realisering van het in de periode februari t/m juni 2010,
uit te voeren afstudeeronderzoek.
Mevr. M. Heijkants wordt begeleid door;
Dhr. J. Korteweg, docent
Dhr. A. van Kessel
Plaats: Tilburg
Datum:

Opdrachtgever:

Dhr. P. Keurntjes

Opdrachtnemer:

Mevr. M. Heijkants

Begeleiders:

Dhr. J. Korteweg
Dhr. A. van Kessel
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Bijlage 2: Proces praktijkcases
KKBA Maastricht Belvédère
Er zijn 23 ruimtelijke projecten door het Kabinet aangewezen die in aanmerking komen voor geld uit
het budget voor de Nota Ruimte. Voor elk project moeten provincies en gemeenten een MKBA
opstellen.28 Het Ministerie van VROM heeft hiertoe in 2007 de ‘Handreiking maatschappelijke kostenbatenanalyse projecten Nota Ruimtebudget’ uitgegeven. De handreiking bevat informatie voor het
opstellen van een MKBA voor gebiedsontwikkeling. Aan de handreiking kunnen echter geen rechten
worden ontleend. In de ‘leidraad OEI’ staat de voorgeschreven methodiek voor MKBA’s.
Eén van deze geselecteerde projecten voor het Nota Ruimtebudget is de integrale
gebiedsontwikkeling Maastricht Belvédère. Voor onderdelen van de deelgebieden Binnensingel en
Bellevue is door RIGO Research en Advies BV in maart 2008 een Kengetallen Kosten-Batenanalyse
(KKBA) gemaakt. Aan de hand van een drietal stappen is de KKBA opgesteld:
II.
Definitie van het nulalternatief en het projectalternatief;
III.
Beschrijving van de effecten;
VII.
Uitkomsten van de KKBA.
In de KKBA van Maastricht Belvédère zijn de geplande ingrepen voor de deelgebieden Binnensingel
en Bellevue als het projectalternatief gedefinieerd en het nulalternatief houdt in dat de meeste
maatregelen in het projectalternatief geen doorgang vinden. Voor een aantal onderdelen geldt echter
dat er wel sprake is van planontwikkeling.
De effecten van het projectalternatief zijn bepaald en deze zijn afgezet tegen het nulalternatief. Hierbij
is het saldoverschil tussen project- en nulalternatief bepaald. De grondexploitaties van de gemeente
Maastricht hebben als basis gediend voor de effectbepaling. De effecten zijn vertaald in
vastgoedbaten, exploitatiebaten, werkgelegenheidsbaten en bouwkosten. Een aantal effecten treedt
op als gevolg van het gehele project in plaats van bepaalde onderdelen. Het gaat om het
agglomeratie-effect, reductie kosten vernielingen/criminaliteit en waardestijging woningen door
reductie parkeerplaatsen. Daarnaast is er nog rekening gehouden met een tweetal PM-posten, te
weten natuurbaten en woningen wijk Boschpoort.
Er is sprake van onzekerheid over bepaalde aannames die zijn gedaan. Hiervoor is een
gevoeligheidsanalyse gemaakt. Bovendien bevat de KKBA een overzicht van de verdeling van de
baten van het project over maatschappelijke partijen. Hiermee is een goede beoordeling van de
legitimiteit van het project mogelijk te maken.
MKBA Wieringerrandmeer
Het Wieringerrandmeer is een grootschalige gebiedsontwikkeling, waarmee een sociaal economische
impuls, een verbetering van het waterbeheer alsmede de creatie van robuuste ecologische
verbindingszones worden beoogd. Deze gebiedsontwikkeling brengt de nodige investeringskosten
met zich mee. Het is omwille van draagvlak van belang dat alle betrokken partijen overtuigd zijn van
het maatschappelijk rendement van hun gezamenlijke investering.29
In de studie over het Wieringerrandmeer wordt daarom aan de hand van een MKBA nagaan hoe groot
het maatschappelijk rendement van het Wieringerrandmeer is. Witteveen + Bos heeft in maart 2006
deze studie uitgevoerd.
Voor het opstellen van de MKBA voor het Wieringerrandmeer zijn door Witteveen + Bos de volgende
stappen doorlopen:
II.
Beschrijving nulalternatief en alternatieven;
III.
Bepaling van de belangrijkste fysieke effecten van het project ten opzichte van het
nulalternatief;
28
29

www.vrom.nl, 17 februari 2010
Ruijgrok, E.C.M., MKBA Wieringerrandmeer, maart 2006, blz. 1
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III.
V.
VII.
VIII.

Vertaling van fysieke effecten naar welvaartseffecten;
Kwantificering en monetarisering van welvaartseffecten;
Discontering en saldering;
Gevoeligheidsanalyse.

Het gehanteerde nulalternatief in deze MKBA is gelijk aan de huidige situatie (oorspronkelijke situatie)
inclusief autonome ontwikkelingen. Er worden twee projectalternatieven gebruikt, Halfland en
Waterland.
Door voor elke fysieke verandering de vraag te stellen wie hier profijt of last van heeft, worden de
welvaartseffecten van het project geïdentificeerd. De welvaartseffecten worden door middel van de
vermenigvuldiging van een hoeveelheid x een prijs vertaald in kosten en baten. De kosten en baten
worden uitgezet in de tijd, verdisconteerd en bij elkaar opgeteld. Het resultaat is een saldo in netto
contante waarde. Verschillende kosten en baten zijn gebaseerd op aannamen en niet op metingen.
Voor deze posten is nagegaan hoe gevoelig zij zijn voor een andere inschatting van de hoeveelheid of
de prijs. In deze studie is als bijlage een uitgebreide toelichting op de berekening van de
welvaartseffecten aanwezig. De effecten zijn onderverdeeld naar onderwerp, rood, groen en blauw.
Westflank van het centrum van Breda
In het afstudeeronderzoek ‘Zachte Waarden Hard Maken’ wordt een MKBA gemaakt voor een
binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Breda. Hierbij worden de volgende stappen doorlopen:
I.
Probleemanalyse;
II.
Projectdefinitie;
III:
Identificatie van projecteffecten;
IV.
Omgevingsanalyse;
V.
Monetariseren van effecten;
VII.
MKBA overzicht;
VIII.
Gevoeligheid- en actorenanalyse.
In deze casestudie wordt gesproken over een nulalternatief zijnde een droge herinrichting van het
gebied de Westflank van het centrum van Breda. Het projectalternatief is het terugbrengen van het
water in de Westflank van het centrum. Van dit nul- en projectalternatief zijn vervolgens eerst de
fysieke veranderingen van het project benoemd en hier zijn de welvaartseffecten weer van bepaald.
In de conclusie van deze MKBA staat dat de MKBA voor de Westflank van het centrum van Breda
alleen een vergelijking is tussen het nul- en projectalternatief. Er wordt niet meer gerefereerd naar de
oorspronkelijke situatie. Hierdoor kan niet worden bepaald of het gehele project maatschappelijk
rendabel is geweest. Er is alleen bevestigd dat het projectalternatief meer rendabel is dan het
nulalternatief. De MKBA heeft aangetoond dat de keuze voor het terugbrengen van water een betere
blijkt dan de keuze voor een droge invulling.
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Bijlage 3: Welvaartseffecten praktijkcases
Welvaartseffecten praktijkcases
KKBA Maastricht

MKBA Wieringerrandm eer
Overeenkom stige effecten

Case Breda

Investeringskosten / bouw kosten Investeringskosten

Investeringskosten

Vastgoedbaten w oningen

n.v.t.

Opbrengsten grond en vastgoed
exploitatie
Werkgelegenheidsbaten
Werkgelegenheid (door toegenomen
(ontw ikkeling ICT-boulevard)
vraag naar recreatieve voorzieningen)
Agglomeratie-effect* / Baten
Toename vastgoedw aarde bestaande
parkeerplaatsen (opheffing
w oningen (nieuw e
parkeerplaatsen in centrum)
recreatiemogelijkheden)
Exploitatiebaten (ontw ikkeling
Exploitatieopbrengsten voorzieningen
cultuurfabriek)
(demografische ontw ikkeling, dus extra
bestedingen)
Natuurbaten (aanleg ecologische Milieubaten (aanpassing
zone)
verkeerssituatie, w aardoor minder
uitstoot gassen)
n.v.t.
Reistijdw inst/-verlies (veranderende
verkeesafw ikkeling)
n.v.t.
Veiligheidsbaten (verbetering
w eginfrastructuur, dus minder
verkeersslachtoffers)
Vermeden kosten overlast
Vermeden kosten vernielingen /
(vermindering criminaliteit,
vermeden verhuiskosten / schade
vernielingen, drugsgebruik)
geluidsoverlast
n.v.t.
Verervingsw aarde

Vrijgekomen ruimte (culturele
functies verplaatsen naar
ontw ikkelingsgebied)

Overige effecten
Minder reistijd naar voorzieningen

Winst bij verkoop door 1ste eigenaar
naar 2de eigenaar

Werkgelegenheid (door
nieuw bouw ontw ikkelingen)
Woongenotw aarde bestaande w oningen
(aanbrengen w ater/groen i.p.v. drukke w eg,
dus w aardestijging)
Recreatiew aarde (extra toeristen door
aanw ezigheid w ater en cultureel erfgoed,
dus meer omzet horeca)
Ecologische w aarde (aanbrengen groen,
dus effecten op het milieu en de natuur)
Reistijd (versmalling w egen, aanpassing
max. snelheid, dus langere reistijd)
Verkeersveiligheid (aanpassing
verkeerssituatie, dus vermeden schade
ongevallen)
Waterafvoer (terugbrengen w ater, dus
vermeden kosten overstromingen)
Niet-gebruiksw aarden cultureel erfgoed
(terugbrengen cultureel erfgoed, dus
meerw aarde)
Woongenotw aarde nieuw bouw w oningen

Overlast tijdens de bouw (geen
baatbelasting heffen)
Recreatieve belevingsw aarde (aantrekken
extra toeristen, verw erkt in
recreatiew aarde)
Vestigingsw aarde

* positief effect op de w oningen rondom het projectgebied

KKBA Maastricht Belvédère
De welvaartseffecten in de KKBA van Maastricht Belvédère zijn per ontwikkelingsmaatregel vertaald in
vastgoedbaten woningen, exploitatiebaten, werkgelegenheidsbaten en investerings-/bouwkosten. Een
aantal welvaartseffecten treden op de ontwikkeling van het gehele project. De welvaartseffecten
agglomeratie-effect, reductie kosten vernielingen/criminaliteit en waardestijging woningen door
reductie parkeerplaatsen treden op door de ontwikkeling van bepaalde onderdelen. Daarnaast is nog
rekening gehouden met een tweetal PM-posten, te weten natuurbaten en woningen wijk Boschpoort.
Hieronder worden de effecten kort toegelicht:
• Investeringskosten
Een verantwoording waaruit de kosten voor de ontwikkeling van vastgoed bestaan.
• Vastgoedbaten woningen
Opbrengsten (VON) van de woningen zoals vermeld in de grondexploitatie van de gemeente
Maastricht. De onderzoekers gaan uit van een realistische opbrengstenraming.
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• Werkgelegenheidsbaten
De ICT-boulevard leidt tot werkgelegenheid op de ontwikkelingslocatie. Aangezien op de Nederlandse
markt een gebrek is aan hoogopgeleide mensen (ICT-sector) is deze werkgelegenheid geen baat. In
het alternatief zitten deze mensen ook niet werkloos thuis.
In Maastricht en zeker in een aantal buurten rondom het projectgebied is echter sprake van een
structurele werkloosheid van laagopgeleide mensen. De ICT-boulevard kan helpen om een aantal
mensen eerder uit een werkloosheidssituatie te helpen, doordat de ICT-boulevard behoefte heeft aan
ondersteunende diensten zoals schoonmaak, beveiliging en onderhoud.
Berekening op basis van aantal fte onttrokken aan de werkloosheid x minimum loon.
• Agglomeratie-effect
Positief effect op de woningen rondom het projectgebied, doordat oude industrie verdwijnt en er
woningbouw voor in de plaats komt. Daarnaast worden er voorzieningen gerealiseerd. De wijk
Boschpoort zal door de herstructurering van het plandeel Binnensingel ‘dichter’ bij het centrum van
Maastricht komen te liggen. Dit wordt als een positieve PM-post beschouwd.
• Baten parkeerplaatsen
De realisatie van parkeerplaatsen in het ontwikkelingsgebied leiden ertoe dat parkeerplaatsen in het
nabije centrum van Maastricht worden opgeheven. Het opheffen van de parkeerplaatsen heeft een
positief effect op de leefomgeving van de bewoners. Dit vertaalt zich mogelijk in een lichte stijging van
de vastgoedwaarde van de woningen vanwege het fraaiere uitzicht en minder parkeeroverlast.
• Exploitatiebaten
De exploitatiebaten bestaan uit het verschil tussen de huuropbrengsten en de bedrijfslasten (exclusief
afschrijving) van de cultuurfabriek. Deze baten zijn op basis van functionele invulling en het aantal
stoelen geraamd.
• Natuurbaten
De realisatie van een ecologische zone draagt bij aan een gevarieerdere flora en fauna. De baten van
het park- en natuurgebied zijn lastig in geld uit te drukken en worden daarom als PM-post
meegenomen. Het betreft een positieve PM-post aangezien er baten optreden in de vorm van
recreatiemogelijkheden, productiewaarden van de natuur en bescherming van beschermde
diersoorten.
• Vermeden kosten overlast
In het ontwikkelingsgebied is op dit moment sprake van overlast in de vorm van vernielingen,
criminaliteit, drugsgebruik et cetera. Naar schatting wordt 10% reductie op de structurele kosten
verwacht.
• Vrijgekomen ruimte
De culturele functies op de huidige locaties in de stad Maastricht worden verplaatst naar het
ontwikkelingsgebied, waardoor ruimte vrijkomt die mogelijk gevuld wordt met andere functies. De
panden in de stad die vrijkomen zijn grotendeels incourant. Wanneer deze panden geschikt moeten
worden gemaakt voor de markt zijn forse aanpassingen noodzakelijk. Dit drukt de waarde. Er is van
uitgegaan dat de kosten en baten voor herontwikkeling van deze panden in evenwicht zijn. Dit effect
wordt daardoor niet opgenomen.
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MKBA Wieringerrandmeer
De welvaartseffecten van de projectalternatieven in de MKBA Wieringerrandmeer zijn onderverdeeld
in rode, groene en blauwe baten. Dit zijn verzameltermen voor diverse welvaartseffecten. Onder de
rode baten vallen de exploitatiebaten en regionale ontwikkelingsbaten. Hiertegenover staan de
investeringskosten.
Exploitatiebaten:
- opbrengsten uit verkoop grond en vastgoed;
- exploitatieopbrengsten voorzieningen;
- werkgelegenheid.
Regionale ontwikkelingsbaten:
- toename vastgoedwaarde bestaande bebouwing;
- reistijdwinst beroepsvaart;
- reistijdwinst /-verlies veranderde verkeersafwikkeling;
- milieubaten;
- veiligheidsbaten;
- schade geluidsoverlast;
- winst bij verkoop door 1ste eigenaar naar 2de eigenaar;
- minder reistijd naar voorzieningen;
- vermeden verhuiskosten;
- vermeden kosten vernielingen;
- verervingswaarde.
• Investeringskosten
De kosten voor de ontwikkeling van vastgoed is een samenstel van verschillende kostenposten. De
vaststelling van deze financiële kostencomponenten is gebaseerd op de business cases van de
verschillende alternatieven.
• Opbrengsten grond en vastgoed exploitatie
De vaststelling van deze financiële baten is evenals de investeringskosten gebaseerd op de business
cases van de verschillende alternatieven. Bij de raming is rekening gehouden met de fasering van de
bouw en dus de mogelijke verkoop.
• Werkgelegenheid
Verlies aan werkgelegenheid voor landbouw. Maar ook stimulatie van werkgelegenheid, enerzijds
binnen de sector recreatie en toerisme, vanuit de toegenomen vraag naar voorzieningen. Anderzijds
vanuit de toegenomen sociaal-economische dynamiek. Berekening van de werkgelegenheid door
uitgespaarde werkgelegenheidsuitkeringen. In het geval van de regio rondom het Wieringerrandmeer
zullen echter geen werkgelegenheidsuitkeringen uitgespaard worden doordat werkloosheid in de
toekomst ook zonder aanleg van het randmeer niet of slechts als frictie aan de orde zal zijn.
• Toename vastgoedwaarde bestaande bebouwing
De bestaande woningen in de omgeving van het meer profiteren van de aanleg van de nieuwe
recreatiemogelijkheden. Voor de berekening is uitgegaan van een procentuele prijsstijging van de
bestaande woningen, bovenop een gemiddelde jaarlijkse prijsstijging, in de directe omgeving van het
Wieringerrandmeer.
• Exploitatieopbrengsten voorzieningen
Aanvullende exploitatiewinsten welke worden bepaald door het effect van demografische
ontwikkelingen rekenkundig te vertalen naar extra bestedingen in de lokale winkels (dagelijkse en niet
dagelijkse voorzieningen, horeca en recreatieve voorzieningen). Nieuw bestedingspotentieel komt de
regio binnen doordat er woningbouw plaatsvindt.
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• Milieubaten
Door een verandering in de verkeerssituatie en daarmee in afgelegde kilometers c.q. reistijden,
verandert de uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht.
• Reistijdwinst /-verlies veranderde verkeersafwikkeling
Als gevolg van de aanleg van het Wieringerrandmeer zijn routes komen te vervallen of ze zijn
ontstaan. Dit heeft gevolgen voor de reistijd.
• Reistijdwinst beroepsvaart
Door de aanleg van het Wieringerrandmeer ontstaan een nieuwe vaarroute tussen het Amstelmeer en
het Ijsselmeer die geschikt is voor de beroepsvaart in categorie TCM2, de Kempenaar. Initieel was de
gedachte dat deze vaarroute een aantrekkelijk alternatief zou kunnen vormen door een kortere reistijd
ten opzichte van andere vaarverbindingen, dit is echter niet het geval.
• Veiligheidsbaten
Verbetering van de weginfrastructuur door onder meer veiligere aansluitingen, het weren van verkeer
en door het bieden van voorzieningen voor langzaam verkeer, kan het aantal verkeersslachtoffers
afnemen. Dit bespaart maatschappelijke kosten van herstel en verloren arbeidsuren.
• Vermeden kosten vernielingen, vermeden verhuiskosten, schade geluidsoverlast
Bij meer verloedering op straat is er ook meer criminaliteit en vice versa. De aanleg van het
Wieringerrandmeer brengt een verbetering van de omgevingskwaliteit met zich mee en zal daarbij als
neveneffect de kleine criminaliteit als vernielingen aan huis terugdringen.
De kwaliteit van de omgeving is ook een belangrijk motief om te verhuizen. Bij de inrichting van het
Wieringer Randmeer wordt er gestreefd naar een landelijk en historisch karakter met een hoge sociale
cohesie. De baten van deze hogere sociale cohesie kunnen uitgedrukt worden in het verminderd
aantal verhuizingen.
Een toename in geluidsschade kan ontstaan door een grotere verkeersintensiteit maar ook door het
projecteren van woningen in geluidgevoelige gebieden. Voor het Wieringerrandmeer geldt dat door de
veranderende verkeersafwikkeling de geluidsbelasting in het gebied veranderd.
• Verervingswaarde
Mensen ontlenen welvaart aan het doorgeven van erfgoed aan het nageslacht. Bij de aanleg van het
Wieringerrandmeer worden karakteristieke landschappelijke elementen van het oorspronkelijke eiland
Wieringen behouden en hersteld. Dit behoud brengt de baat van vererving voort.
• Minder reistijd naar voorzieningen
Met de aanleg van het Wieringerrandmeer en de bijkomende groei van de bevolking en economische
activiteit worden voorzieningen aangetrokken. De kortere afstand tot de commerciële,
maatschappelijke en zorgvoorzieningen leveren de baat minder reistijd op voor bestaande
huishoudens.
• Winst bij verkoop door 1ste eigenaar naar 2de eigenaar
Als onderdeel van de aanleg van het Wieringerrandmeer worden nieuwe woningen gerealiseerd. Bij
nieuwbouwwoningen stijgt de waarde sneller dan de gemiddelde waardestijging van bestaande
woningen. Deze extra waardestijging ten opzichte van bestaande bouw, dit ‘surplus’, is een baat.
Westflank van het centrum van Breda
De welvaartseffecten die berekend worden komen voort uit het verschil tussen het project- en
nulalternatief. Welvaartseffecten die in beide alternatieven gelijk zijn, worden niet meegerekend.
Hieronder worden de welvaartseffecten benoemd.
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• Werkgelegenheid
Door nieuwbouwontwikkelingen komt er meer werkgelegenheid in het gebied. De baten van
werkgelegenheid mogen niet meegerekend worden, omdat extra werkgelegenheid alleen maar voor
verdringing op de arbeidsmarkt zou zorgen.
• Woongenotwaarde bestaande woningen
De bestaande woningen krijgen een toegevoegde waarde, omdat ze in plaats van aan een drukke
weg aan het water staan of een groen stadspark voor zich hebben. De meerwaarde van de bestaande
woningen is groter als de woningen aan het water staan.
• Recreatiewaarde
Het cultureel erfgoed aspect en de aanwezigheid van water in het projectalternatief geven een grotere
recreatiewaarde dan het nulalternatief zonder water. De toegevoegde waarde kan berekend worden
aan de hand van vergelijkingen van omzet cijfers van horecagelegenheden op verschillende locaties
in Breda. De vastgoedprijs is in deze branche gerelateerd aan de omzet. De vastgoedprijs geeft dus
een indicatie van de recreatiewaarde in de omgeving.
• Ecologische waarde
Aanbrengen van meer groen heeft effect op het milieu. Aangezien er nauwelijks extra natuur wordt
toegevoegd, wordt het effect verwaarloosd.
Door introductie van een ‘nieuwe’ waterstroom, verwacht men een positief effect op de ecologische
structuur in de singels. Deze baat is moeilijk te monetariseren en het effect is naar verwachting zo
klein ten opzichte van de andere effecten, dat het effect niet wordt meegenomen in de MKBA.
• Reistijd
Omdat de wegen zijn versmald en de maximum snelheid is gedaald zal de reistijd over het traject
langer worden. Verkeerssituatie is in beide projectalternatieven gelijk, dus dit effect wordt niet
berekend.
• Verkeersveiligheid
De verkeerssituatie is veiliger geworden, waardoor de kans op ongelukken verminderd. De
verkeerssituatie is in beide projectalternatieven even veilig. Het effect wordt dus niet berekend.
• Waterafvoer
Door het terugbrengen van het water in de Westflank van het centrum kan er sneller en meer water
afgevoerd worden. Hierdoor vermindert de kans op overstromingen.
• Niet gebruikswaarden cultureel erfgoed
Een cultuurhistorisch erfstuk van de stad Breda wordt in ere hersteld. Het water heeft een
meerwaarde voor een groot aantal Bredanaars. De niet-gebruikswaarden worden meegenomen als
positieve PM-post. In één projectalternatief is slechts sprake van cultureel erfgoedwaarden.
• Woongenotwaarde nieuwbouwwoningen
De plannen voor herstructurering van het gebied hebben geleid tot de ontwikkeling van een aantal
nieuwbouwprojecten langs het tracé van de rivier. Nieuwbouwprojecten gelegen aan een groen
stadspark zouden moeilijker verkocht kunnen worden.
• Overlast tijdens de bouw
In het projectalternatief is de bouw ingrijpender en duurt de bouw langer. De overlast zal tijden de
bouw ook groter zijn. Deze kosten worden meegenomen als negatieve PM-post, omdat de gemeente
afziet van baatbelasting vanwege de compensatie van de overlast tijdens de bouw.
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• Recreatieve belevingswaarde
Een recreant kan voldoening en geluk halen uit zijn recreatief bezoek zonder dat deze geld uitgeeft.
Een goede indicator van deze waarde is de kosten die een bezoeker bereid is te maken voor het
bezoek, deze liggen besloten in de reiskosten. De waarde helpt bij het aantrekken van toeristen. De
baten uit extra toeristen zijn vertegenwoordigd in de recreatiewaarde.
• Vestigingswaarde
In deze waarde draait het om hoe graag bedrijven zich op een bepaalde locatie willen vestigen. Deze
waarde komt volledig naar voren in de vastgoedwaarde. De ruimtelijke kwaliteit van de omgeving
bepaald een onderdeel van de kantoorprijs, maar het belangrijkste is de locatie. De markt bepaald de
prijs, een park of water heeft er nauwelijks invloed op.
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Bijlage 4: Beeldimpressie huidige situatie Maasterras
Zakelijk hart Zwijndrecht

Tankstation

Hoogteverschillen

Brugweg

xxvi

De maatschappelijke prestatie van het Maasterras

Chemprohaterrein

Lage bedrijfsbebouwing

Rivieroever
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Stationsgebied Zwijndrecht

Van Leeuwendriehoek, flat

Achteringang station

Da Costastraat

Kantoren

xxviii
Geen doorgaande weg
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Zakelijk hart Dordrecht

Weeskinderendijk

Autoshowroom
Tankstation

Weeskinderendijk Boven

Bedrijven
Weeskinderendijk
(Boven)
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Bijlage 5: Eigendomskaarten Zwijndrecht en Dordrecht
Zwijndrecht
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Dordrecht
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Bijlage 6: Notulen Brainstormsessie
Notulen Brainstorm
Deelnemers

de heer H. van Andel, bedrijfsmakelaar Waltmann & Co
de heer E. de Troje, bedrijfsmakelaar Waltmann & Co
mevrouw M. Bode, gemeente Zwijndrecht
de heer M. Numann, Projectbureau Maasterras
mevrouw C. Vosmaer,Movares
de heer P. Keurntjes, Movares
mevrouw M. Heijkants, student Avans Hogeschool
Niet aanwezig de heer A. Dekker, medewerker Arcadis Rotterdam
de heer R. Renshoff, medewerker ROM-D
de heer D. Albenhoven, medewerker Woningcorporatie Forta
vertegenwoordiger van Werkgeversvereniging Drechtsteden
vertegenwoordiger van Kamer van Koophandel
de heer W. van Alphen, Projectbureau Maasterras
de heer A. van Kessel, Avans Hogeschool
de heer J. Korteweg, Avans Hogeschool
de heer J. Castenmiller, Movares
Plaats
Gemeentekantoor te Dordrecht
Datum
19 april 2010
Aanvang
14u30 / 16u30
1. Opening
Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid en actieve bijdrage.
Na een korte introductie en ruimte voor vragen over de vraagstelling van de brainstorm, start de
brainstormsessie. De resultaten zijn hieronder weergegeven.
2. Spin-off Maasterras
Alle spin-offs, per categorie zoals door alle aanwezigen op de post-its genoteerd en ingedeeld.
Economisch
- woongenot
- kennisontwikkeling m.b.t. bouwen bij waterkering
- motor voor toekomst
- hoogwaardigheid inkomens, kennis
- waardestijging kantoren, woningen
- verkeersaantrekking positief indien verkeersafwikkeling voldoende
- verbetering van het imago
- wat te doen met vrijgekomen m2?
- verbetering lokale verkeersontsluiting Zwijndrecht/Dordrecht
- enkel regionaal ondernemerschap (regio minder aantrekkelijk voor grote bedrijven)
- kennisontwikkeling op het gebied van externe veiligheid, infrastructuur, UFM??
- samenwerking/afstemming Drechtsteden en omgeving (bedrijven/inwoners in de regio behouden)
- regionale helderheid
- mobiliseren regionale kracht
- zichtbaarheid A16
- externe veiligheid spoor
Ecologisch
- behoud groen buiten de stad
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- bodemvervuiling isoleren
- verbetering luchtkwaliteit via stationsring
- versterking openbaar vervoer
- verbetering externe veiligheid spoor
Sociaal-cultureel
- leefbaarheid
- versterking voorzieningen niveau
- versterking basisstructuur, economie, wonen en voorzieningen
- ontrommeling, infrastructuur (reizen), wonen, werken
- nieuw woonmilieu heeft aantrekkende werking op bevolking
- meer activiteiten geven de gemeente Dordrecht meer naamsbekendheid
- toename toerisme
Genoemde spin-offs zijn voornamelijk voor- en nadelen van het Maasterras. De vraag is of deze
voordelen zich laten vertalen in welvaartseffecten. Hieronder heb ik de genoemde spin-offs
samengevoegd, indien er sprake is van overeenstemming in betekenis. Een toelichting over de inhoud
is daarbij van belang.
3. Samenvoeging en toelichting spin-offs
- woongenot / waardestijging kantoren, woningen
Kantoren, woningen en voorzieningen in plaats van industrie heeft een positief effect op de waarde
van het vastgoed in de nabije omgeving.
- verkeersaantrekking positief indien verkeersafwikkeling voldoende
Ontwikkeling van het Maasterras zorgt voor een toename van de verkeersdruk. Indien de
verkeersafwikkeling onvoldoende is voorbereid op verkeerstoename heeft dit een negatief effect.
Hierbij is de intensiteit van belang. Als nieuwe bewoners voor het woon-werkverkeer en dagtoeristen
veelvuldig gebruik maken van openbaar vervoer zal de toename van de verkeersdruk minimaal zijn.
- Verbetering luchtkwaliteit via stationsring / verbetering lokale verkeersontsluiting
Zwijndrecht/Dordrecht / ontrommeling, infrastructuur (reizen), wonen, werken
Het gevolg van een logischere routing is een korter verkeerstraject. Hierdoor neemt de uitstoot af,
indien geen sprake is van verkeerstoename.
- kennisontwikkeling m.b.t. bouwen bij waterkering / op het gebied van externe veiligheid,
infrastructuur, UFM
Door de bouw van vastgoed op lastige locaties, wordt hierover kennis opgedaan.
- motor voor toekomst / samenwerking/afstemming Drechtsteden en omgeving
Indien het Maasterras niet (of niet op tijd of zonder rekening te houden met de ontwikkelingen in de
omgeving) wordt ontwikkeld, gaan bedrijven/inwoners verhuizen naar elders buiten de regio. Het
Maasterras moet ervoor zorgen dat bedrijven/inwoners in de regio blijven. Wegtrekken van
bedrijven/inwoners zorgt voor leegstand en dit heeft een nadelig effect.
- hoogwaardigheid inkomens, kennis / nieuw woonmilieu heeft aantrekkende werking op bevolking
Aantrekken van hoge en midden inkomens verbeterd de sociaal-economische samenstelling van de
bevolking. Het bestedingspotentieel stijgt als het inwoneraantal toeneemt. Vastgoedprijzen kunnen
afhangen van publieksstromen.
- verbetering van het imago / meer activiteiten geven de gemeente Dordrecht meer naamsbekendheid
Goede naamsbekendheid heeft een aantrekkende werking op allerlei gebieden. Een goed imago is
verdisconteerd in de vastgoedprijzen van de nieuwe ontwikkelingen.
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- zichtbaarheid A16
Door de regio positief zichtbaar te maken vanaf de A16 krijgt de regio meer naamsbekendheid.
- wat te doen met vrijgekomen m2? / mobiliseren regionale kracht / regionale helderheid
Als regionale bedrijven zich vestigen op het Maasterras komen er veel locaties in de regio vrij.
Leegstand proberen te voorkomen, want dit heeft een negatief effect.
- enkel regionaal ondernemerschap (regio minder aantrekkelijk voor grote bedrijven)
Grote bedrijven van buiten de regio worden alleen aangetrokken als het imago van de regio verbeterd
en het ondernemersklimaat (bereikbaarheid, voorzieningenniveau) optimaal is.
- behoud groen buiten de stad
Binnenstedelijk ontwikkelen betekend dat ontwikkeling buiten de stad, in het groen niet nodig is. Het
beleid is erop gericht niet te ontwikkelen in het groen.
- bodemvervuiling isoleren
Door bouwen op verhoogd maaiveld is sanering niet nodig. Dit beperkt de kosten.
- versterking openbaar vervoer
Door de ontwikkeling van het Maasterras wordt er een Stedenbaan aangelegd, waardoor de regio
beter bereikbaar is. Betere bereikbaarheid als gevolg van beter openbaar vervoer verminderd de
uitstoot als mensen meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer.
- verbetering externe veiligheid spoor - externe veiligheid
Als er meer treinen nodig zijn voor personenvervoer, zal het gevaarlijke goederenvervoer afnemen.
Door de ontwikkeling van het Maasterras kan de externe veiligheid geagendeerd worden bij de
overheid.
- leefbaarheid
Verbetering van de leefbaarheid door verbeterde sociaal-economische samenstelling van de
bevolking.
- versterking voorzieningen niveau / versterking basisstructuur, economie, wonen en voorzieningen
De ontwikkeling van nieuwe voorzieningen en woningen zorgt voor verbreding van de reeds
bestaande aanbod van voorzieningen en woningen.
- toename toerisme
4. Conclusie
Uiteindelijk is voor mij de meest interessante bevinding dat de Drechtsteden, vooral Dordrecht, een
slecht imago hebben, terwijl het een groene regio is met veel kunst en cultuur. Inwoners trekken voor
hun vrije tijdsbesteding vooral naar Rotterdam en Breda, vanwege het gebrek aan voorzieningen
zoals een bioscoop, theater en gezellige uitgaansgelegenheden. Recreanten/toeristen weten slechts
in beperkte mate wat de cultuurhistorische binnenstad van Dordrecht en de groengebieden te bieden
hebben.
De ontwikkeling van het Maasterras kan ertoe bijdragen dat de Drechtsteden positief op de kaart
komen te staan ten aanzien van de thema's kunst en cultuur en groen.
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Bijlage 7: Berekening werkgelegenheid
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Deelgebied
Zakelijk hart
Zw ijndrecht

2017
kantoren totaal
5.000
kantoren 15%
750
fte extra
3
w erkgelegenheid
jaarlijkse baten
verdisconteerd

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2047

Chemprohaterrein

2017

5.000

5.000

5.000

51.861

50.864

49.886

48.926

47.985

47.063

46.158

45.270

44.399

43.546

€

867.912

€

867.912

50.864

49.886

48.926

47.985

47.063

46.158

45.270

44.399

43.546

€

851.222

€

851.222

49.886

48.926

47.985

47.063

46.158

45.270

44.399

43.546

€

834.852

€

834.852

48.926

47.985

47.063

46.158

45.270

44.399

43.546

€

818.797

€

818.797

47.985

47.063

46.158

45.270

44.399

43.546

€

803.051

€

803.051

2018

2019

2020

kantoren totaal
kantoren 15%

2021

Stationsgebied
Zw ijndrecht

95.971

2018

kantoren
kantoren 15%

kantoren 15%
fte extra
w erkgelegenheid
jaarlijkse baten
verdisconteerd

2025

2026

2027

2047

Saldo
Alternatief 2
per 01-012010

94.125

92.315

90.540

88.799

87.091

€ 1.606.102

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2047

Saldo
Alternatief 1
per 01-012010

Saldo
Alternatief 2
per 01-012010

€ 1.335.763

€ 1.335.763

€ 1.335.763

€ 1.335.763

Saldo
Alternatief 1
per 01-012010

Saldo
Alternatief 2
per 01-012010

€ 4.458.222

€ 4.458.222

8.000
1.200
5
79.817

2017
kantoren

2024

Saldo
Alternatief 1
per 01-012010

€ 1.606.102

fte extra
w erkgelegenheid
jaarlijkse baten
verdisconteerd
Totaal

Zakelijk hart
Dordrecht

2023

€ 4.175.834

6

2017

Deelgebied

2022

€ 4.175.834

10.000
1.500

fte extra
w erkgelegenheid
jaarlijkse baten
verdisconteerd
Totaal

Deelgebied

Saldo
Alternatief 2
per 01-012010

5.000

Totaal

Deelgebied

Saldo
Alternatief 1
per 01-012010

2018

2019

2020

78.282

2021

76.777

2022

75.300

2023

73.852

2024

72.432

2025

71.039

2026

69.673

2027

2047

30.000

20.000

4.500

3.000

17

12
266.396

261.273

118.125 € 4.229.339

€ 4.229.339

Totaal

€ 8.687.561

€ 8.687.561

Totaal saldo

€ 15.805.260

€ 14.199.158
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Bijlage 8: Locaties Brenntag Nederland B.V.
Brenntag Nederland BV Locatie: Groningen

•

•

10.000 m2
Magazijn voor regionale markt en specialiteiten

Brenntag Nederland BV Locatie: Botlek (Tankinstallatie Chemiehaven)

•

30.000 m2

Brenntag Nederland BV Hoofdkantoor

•

Hoofdkantoor Brenntag Nederland
Ondersteunende Processen

•

Brenntag Nederland BV Locatie: Enschede

•

•

7.000 m2
Magazijn voor regionale markt en specialiteiten

Brenntag Nederland BV Locatie: Loosdrecht

• Hoofdkantoor Specialities
Verkoopafdeling Industriechemicaliën
• Applicatiefaciliteiten

•

Brenntag Nederland BV Locatie: Moerdijk

•
•

•

20.000 m2 / 5.000 m2 magazijn
Opslagcapaciteit Verpakt: 3.500 Pallets
HACCP Opslagcapaciteit: 3.200 Pallets

Brenntag Nederland BV Locatie: Sittard

•

•

3.800 m2
Magazijn voor regionale markt

Brenntag Nederland BV Locatie: Zwijndrecht

•

•

30.000 m2
• Hoofdzakelijk zuren en logen
• Opslagcapaciteit Bulk: 3.000 m3
Opslagcapaciteit Packed: 3.500 Pallets

Bron: www.brenntag.nl
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Bijlage 9: Bruto/netto check

Bron: www.loonwijzer.nl
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Bijlage 10: Berekening aanvullende exploitatiewinst bestaande
voorzieningen
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Projectalternatief 1

Middengebied
Zakelijk hart
Chemproha
Zw ijndrecht
Stationsgebied
Zw ijndrecht

Zakelijk hart
Dordrecht

Weeskinderendijk

aantal soort w oning

VON-prijzen

bruto jaarinkomen per
huishouden

netto jaarbestedingen totaal aantal
totaal
inkomen per in detailhandel huishoudens bestedingen
huishouden* (31,3%) per
van buiten
in
huishouden Drechtsteden detailhandel
(50%)
(omzet)

66 appartement
50 appartement

€ 252.720,00
€ 175.000,00

164 appartement

€ 215.280,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

62 stadsw oning € 348.480,00
63 stadsw oning € 438.240,00
434 appartement € 224.640,00

223 stadsw oning € 323.840,00

146 stadsw oning € 323.840,00

* berekening via loonw ijzer.nl, snelle bruto/netto check

56.160
38.889
38.889
47.840
47.840
77.440
97.387
49.920
49.920
49.920
71.964
71.964
71.964
71.964
71.964
71.964

36.164
26.601
26.601
31.751
31.751
46.379
55.953
32.958
32.958
32.958
43.750
43.750
43.750
43.750
43.750
43.750

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.319
8.326
8.326
9.938
9.938
14.516
17.513
10.316
10.316
10.316
13.694
13.694
13.694
13.694
13.694
13.694

33
25
25
82
82
31
32
217
217
217
112
112
112
73
73
73

€ 373.539
€ 208.152
€ 208.152
€ 814.921
€ 814.921
€ 450.011
€ 551.668
€ 2.238.540
€ 2.238.540
€ 2.238.540
€ 1.526.862
€ 1.526.862
€ 1.526.862
€ 999.650
€ 999.650
€ 999.650

omzet
exclusief
19% BTW

€ 313.898
€ 174.918
€ 174.918
€ 684.808
€ 684.808
€ 378.160
€ 463.586
€ 1.881.126
€ 1.881.126
€ 1.881.126
€ 1.283.077
€ 1.283.077
€ 1.283.077
€ 840.042
€ 840.042
€ 840.042

exploitatie- oplevering oplevering contante
w inst (10%) eind jaar
aantal
w aarde
prijspeil jaar
uitgedrukt saldo per
van
in %
01-01-2010
oplevering
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

31.390
17.492
17.492
68.481
68.481
37.816
46.359
188.113
188.113
188.113
128.308
128.308
128.308
84.004
84.004
84.004

2019
2019
2021
2019
2021
2021
2019
2021
2023
2025
2021
2023
2025
2017
2019
2021

100%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%

€ 361.984
€ 100.857
€
93.248
€ 394.857
€ 365.067
€ 403.190
€ 534.603
€ 667.877
€ 617.489
€ 570.904
€ 455.545
€ 421.177
€ 389.402
€ 342.477
€ 322.586
€ 298.249
€ 6.339.511

xl

De maatschappelijke prestatie van het Maasterras

Projectalternatief 2

Middengebied
Zakelijk hart
Chemproha
Zw ijndrecht
Stationsgebied
Zw ijndrecht

Zakelijk hart
Dordrecht

Weeskinderendijk

aantal soort w oning

VON-prijzen

66 appartement
50 appartement

€ 252.720,00
€ 175.000,00

164 appartement

€ 215.280,00

62 stadsw oning € 348.480,00
63 stadsw oning € 438.240,00
434 appartement € 224.640,00

223 stadsw oning € 323.840,00

146 stadsw oning € 323.840,00

* berekening via loonw ijzer.nl, snelle bruto/netto check

bruto jaarinkomen per
huishouden

netto jaarbestedingen totaal aantal
totaal
inkomen per in detailhandel huishoudens bestedingen
huishouden* (31,3%) per
van buiten
in
huishouden Drechtsteden detailhandel
(50%)
(omzet)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

38.889
38.889
47.840
47.840
77.440
97.387
49.920
49.920
49.920
71.964
71.964
71.964
71.964
71.964
71.964

26.601
26.601
31.751
31.751
46.379
55.953
32.958
32.958
32.958
43.750
43.750
43.750
43.750
43.750
43.750

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8.326
8.326
9.938
9.938
14.516
17.513
10.316
10.316
10.316
13.694
13.694
13.694
13.694
13.694
13.694

25
25
82
82
31
32
217
217
217
112
112
112
73
73
73

€ 208.152
€ 208.152
€ 814.921
€ 814.921
€ 450.011
€ 551.668
€ 2.238.540
€ 2.238.540
€ 2.238.540
€ 1.526.862
€ 1.526.862
€ 1.526.862
€ 999.650
€ 999.650
€ 999.650

omzet
exclusief
19% BTW

€ 174.918
€ 174.918
€ 684.808
€ 684.808
€ 378.160
€ 463.586
€ 1.881.126
€ 1.881.126
€ 1.881.126
€ 1.283.077
€ 1.283.077
€ 1.283.077
€ 840.042
€ 840.042
€ 840.042

exploitatie- oplevering oplevering contante
w inst (10%) eind jaar
aantal
w aarde
prijspeil jaar
uitgedruk saldo per
van
in %
01-01-2010
oplevering

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.492
17.492
68.481
68.481
37.816
46.359
188.113
188.113
188.113
128.308
128.308
128.308
84.004
84.004
84.004

2019
2021
2019
2021
2021
2019
2021
2023
2025
2021
2023
2025
2017
2019
2021

50%
50%
50%
50%
100%
100%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%
33%

€ 100.857
€
93.248
€ 394.857
€ 365.067
€ 403.190
€ 534.603
€ 667.877
€ 617.489
€ 570.904
€ 455.545
€ 421.177
€ 389.402
€ 342.477
€ 322.586
€ 298.249
€ 5.977.526

xli

