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Samenvatting
Provinciale regelingen binnenstedelijke
ontwikkeling
In opdracht van de Provincie Utrecht heeft RIGO een globale studie verricht naar de
maatschappelijke kosten en baten van investeringen vanuit een aantal regelingen ter
bevordering van de binnenstedelijke ontwikkeling.

I

Achtergrond en aanpak
De verkenning heeft zich geconcentreerd op het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke
baten van de diverse regelingen (en deelbudgetten). Het zeer korte tijdsbestek waarin de ve rkenning is verricht liet het niet toe om individuele projecten te evalueren noch om alle kosten
en baten in kaart te brengen. Het ongelijksoortige karakter van de regelingen maakt het bove ndien lastig om ze te vergelijken. Toch is er over elk van de regelingen op grond v an referenties
en aannamen wel een schatting te maken van de orde van grootte en van de soorten baten die
mogen worden verwacht en kan worden aangegeven onder welke condities deze zo optimaal
mogelijk kunnen worden ingezet.
Gebruikelijk bij een MKBA is dat effecten (opbrengsten) van een investering of interventie als
een baat worden gezien in vergelijking met een situatie zonder ingreep (het nulalternatief). Er
is dus telkens de vraag gesteld: wat zou er zijn gebeurd indien de Provincie niet had bijgedr agen? Alle regelingen overziend kan onderscheid worden gemaakt in effecten van wezenlijk ve rschillend karakter. Hieronder behandelen we achtereenvolgens het stimuleren van de woningproductie, effecten op de kwaliteit van het wonen, de baten van het binnenstedelijk bouwen en
uitstralingseffecten van de ruimtelijke kwaliteit op de leefbaarheid.

II

Stimulering woningbouw
Allereerst zijn er baten die kunnen worden samengenomen onder de noemer ‘ stimulering van
de woningbouw’. Relevante regelingen zijn de knelpuntenpot en het versnellingsbudget uit het
Fonds Stedelijk bouwen en wonen. In beide gevallen is dankzij een bijdrage van de Provincie
woningbouw tot stand gekomen, terwijl dat in het alternatieve geval waarschijnlijk ook wel was
gebeurd, maar dan pas met (aanzienlijke) vertraging. Ook de starterslening heeft beperkt stimulerende effecten op de bouw, maar is daar niet primair voor in het leven geroepen.
Knelpuntenpot en versnellingsbudget
De opbrengst zit hem hier in het surplus aan woongenot van huishoudens die in het alternatieve geval een tijd lang met minder woongenot genoegen hadden moeten nemen. Het gaat daa rbij om meer huishoudens dan alleen de bewoners van de nieuwbouw. In veel gevallen zijn dat
namelijk doorstromers. Door middel van ketens verhuizen er binne n de Provincie per honderd
nieuwe woningen grofweg 200 tot 250 huishoudens (afhankelijk van het soort nieuwbouw). De
welvaartsbaten die dit in totaal oplevert hangen sterk af van de tijd die al deze huishoudens in
het alternatieve geval hadden moeten wachten. Indien de versnelling één jaar bedraagt levert
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dit naar schatting maximaal 3.000 euro op per nieuw gebouwde woning. Gaat het om twee jaar
dan loopt dit op tot maximaal 5.500 euro (mede afhankelijk van de aard van de nieuwbouw).
Daar staan dan de kosten tegenover. In het geval van de knelpuntenpot waren die betrekkelijk
gering terwijl het om projecten gaat die anders misschien wel jaren hadden stilgelegen. De
inzet van de knelpuntenpot (KPP) lijkt dan ook een gunstige kosten-batenverhouding te hebben
waarbij de inzet van de garantstelling, in zoverre risico’s beperkt blijven, goedkoper is dan de
rentekortingsregeling. Overigens bleek in het verleden dat de KPP-regelingen slechts in een
beperkt aantal gevallen worden gebruikt.
Het gunstige rendement geldt alleen indien het huidige subsidie bedrag voldoende is om een
project vlot te trekken, om het laatste zetje te geven! Indien een grotere gezamenlijke inspa nning nodig is met meerdere financiële instrumenten zullen de kosten al snel niet meer in ve rhouding staan tot de baat.
Binnen het onderdeel versnellingsbudget uit het Fonds Stedelijk bouwen en wonen werd vijfduizend euro per woning verstrekt onder betrekkelijk gunstige condities voor de ontvanger.
Indien dit slechts tot een paar maanden tijdwinst heeft geleid van projecten die door ontwikkelaars handig naar voren zijn geschoven om subsidie in de wacht te slepen wegen de baten daar
niet tegenop. In het licht van de huidige crisis geldt echter dat een langere vertraging van pr ojecten zeer aannemelijk is. Het halen van de start bouw volgens de oorspronkelijke planning,
die nog in de goede tijd werd gemaakt, mag dan ook als een prestatie van formaat worden b eschouwd. Indien met deze regeling twee of meer jaar vertraging wordt voorkomen blijken de
maatschappelijke baten op te wegen tegen de kosten van deze regeling.

III Effecten op de kwaliteit van het wonen
Een aantal regelingen heeft primair effect op de kwaliteit van het wonen, waarbij de baten
worden genoten door een beperkt aantal bewoners.
Starterslening
De starterslening verschaft de starter een aantal jaren extra woongenot, waar het alternatief
bestaat uit ofwel wachten tot men de woning op eigen kracht kan kopen ofwel uitwijken naar
een goedkopere (en dus slechtere) woning, desnoods op een minder aantrekkelijke locatie.
Stel de starter had dezelfde of een gelijkwaardige woning na vijf jaar op eigen kracht kunnen
kopen (of een woning van iets mindere kwaliteit na vier jaar), dan schatten we het welvaartse ffect van die vijf jaar ‘vervroegd woongenot’ op 2.700 euro. Daar staan dan wel (hogere) kosten
tegenover van een renteloze lening van maximaal 30.000 euro gedurende die vijf jaar. Als zod anig levert deze regeling een ongunstige kosten-batenverhouding. Indien we ervan uitgaan dat
woningzoekenden als alternatief uitwijken naar een andere m inder aantrekkelijke locatie en/of
kleinere woning, dan zal die verhouding nog minder gunstig uitvallen. Zeker als we dan ook nog
bedenken dat aan een start in een wat ‘mindere buurt’ (lees: een flatje in Ov ervecht) ook nog
weer baten kunnen worden toegekend. De vraag is gerechtvaardigd wat er nu eigenlijk zo erg
aan is als starters niet onmiddellijk een dure woning in hun eigen dorp kunnen betrekken.
Sinds de crisis is de ratio achter de starterslening veran derd. De lening vindt zijn oorsprong in
de (vooralsnog) relatief hoge huizenprijzen. Sinds de crisis en aanhoudende stagnatie in de
doorstroming wordt de starterslening ook wel gepropageerd als middel om de woningmarkt
‘van onderop’ te stimuleren. Dit heeft iets tegenstrijdigs; de stagnatie zou juist moeten leiden
tot lagere prijzen, waardoor starters geen extra lening meer nodig hebben. Om te zorgen voor
een ‘zachte landing’ op de woningmarkt is er wel iets voor te zeggen om de starterslening tijd elijk als stimuleringsmiddel in te zetten en langzaam af te bouwen. Dit heeft dan alleen zin als de
lening wordt gebruikt voor de aankoop van bestaande woningen (dus geen nieuwbouw). Alleen
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in dat geval profiteert immers nog minimaal één doorstromer er van mee. Het stimulerende
effect op de nieuwbouw is daarmee uiteraard gering, maar daar was de regeling ook niet voor.
Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).
Het extra woongenot wordt bij CPO veroorzaakt door een betere aansluiting op de individuele
wensen van huidige en in beperkte mate ook die van toekomstige bewoners in vergelijk ing met
de meer gestandaardiseerde producten die de woningmarkt voortbrengt. Ook de verbeterde
woonomgeving draagt aan dit woongenot bij. Uit onze analyse blijkt dat de maatschappelijke
waarde van het extra woongenot een belangrijk deel van de kosten van de subsidieregeling
dekt of zelfs groter is.
Naast het extra woongenot kent het CPO nog een aantal andere maatschappelijke baten die het
maatschappelijk rendement verder versterken, te weten: prijsreductie en aspecten van duurzaamheid. Eerdere analyses geven aan dat forse prijsreducties mogelijk zijn bij CPO. Daar staan
echter vaak subsidies en grote tijdsinspanningen van individuen tegenover . De mate waarin de
totale maatschappelijke kosten gereduceerd worden is naar schatting beperkt, maar 1% tezamen met het extra woongenot is al voldoende om de CPO-subsidie rendabel te laten zijn. De
hogere mate van duurzaam bouwen levert een maatschappelijke baat die het CPO nog aantrekkelijker maakt. Het totale rendement van CPO blijft tenslotte beperkt doordat het een nichemarkt vormt. Gegeven de crisis en de huidige hypotheekbeperkingen vormt CPO, met zijn relatief lage prijzen van woningen, één van de mogelijkheden om de kwaliteit van de won ingvoorraad te verbeteren.

IV Uitstraling naar de omgeving
Voor een aantal fondsen geldt dat ze met name gericht zijn op een verbetering van de lee fbaarheid van een buurt of wijk. Het verschil met voorgaande typen effect (stimulering woningbouw en verhoging kwaliteit van het wonen) is dat de baten veel ruimer zijn dan alleen het
woongenot van een beperkt aantal bewoners. Het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
(ISV) het Stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing (SSV) en een deel van de budgetten van het
FSBW kunnen hier met name worden genoemd. Voor ISV-1 en ISV-2 geldt wel dat daarbij sprake was van brede programma’s met vele stadsbrede doelstellingen en niet zozeer van buurtg erichte projecten. Dit maakt het lastig om eventuele uitstralingseffecten te m eten. Het duidelijkst is een uitstralingseffect te meten bij buurt - of wijkgerichte impulsen. Dan nog duurt het
enige jaren voordat met zekerheid een effect kan worden vastgesteld. Voor ISV -3 is het eigenlijk nog te vroeg.
Hier gaat het niet zozeer om de projecten op zich, die soms financieel niets opbrengen (denk
aan de aanleg van een park), maar om het uitstralingseffect op de omgeving. Investeringen in
woningen, fysieke woonomgeving (van groen tot parkeren), voorzieningen, veiligheid en bew oners (opleiding, werk) werken door in een verbeterde leefbaarheid. Een hogere leefbaarheid
vertaalt zich dan weer in een hogere waarde van het vastgoed (meestal woningen, soms ook
bedrijfspanden) ten opzichte van het nulalternatief: niet investeren. Ook in geval van huurwoningen zijn er vastgoedbaten, die bijvoorbeeld tot uiting komen in een betere verhuurbaarheid.
In het licht van de huidige crisis en daarmee gepaard gaande prijsdalingen klinkt het wellicht
vreemd om te spreken over waardestijging als baat. Van belang is echter het verschil met het
alternatief. Vanwege de wisselwerking tussen de kwaliteiten van een woongebied en de lee fbaarheid bevinden buurten waarin met publieke middelen geïnvesteerd wordt zich vaak in een
negatieve spiraal. Dan is er al sprake van winst indien de leefbaarheid op peil blijft. Het alte rnatief zou dan immers een (verdere) achteruitgang zijn geweest. En zelfs als de leefbaarheid op
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peil blijft kan nog altijd sprake zijn van waardedaling, maar die zou dan zonder de investering
nog groter zijn geweest.
In beginsel zijn de baten hoger naarmate er meer woningen in de directe omgeving van een
investering zijn te vinden die kunnen profiteren van het uitstralingseffect. Het grootste effect is
merkbaar binnen een straal van driehonderd meter. Dat kan wel tot tweeduizend woningen
betreffen. Een relatieve waardestijging (dat kan dus ook een beperking van de waardedaling
zijn) van enkele duizenden euro per woning leidt dan gemakkelijk tot een baat van miljoenen.
Als dit kan worden bereikt met een investering van een paar ton is dat al snel de moeite waard.
Dat een dergelijke relatieve waardestijging niet ondenkbaar is bewijst het voorbeeld van De
Binnenronde in Veenendaal.
Een punt is wel dat het effect van leefbaarheidsontwikkeling op de waarde van he t vastgoed
het grootst is daar waar de leefbaarheid al gunstig is (en dus eigenlijk geen publieke middelen
nodig zouden moeten zijn) en daar waar de leefbaarheid juist evident negatief is (en dus de
bereidheid van particulieren om te investeren gering). Di t rechtvaardigt de focus van dit type
investeringen op gebieden met een matige tot slechte leefbaarheid. Dit sluit aan bij de prioritering binnen ISV-3 van projecten in gebieden met matige of negatieve leefbaarheid. Daarnaast
zal de focus op buurten met een grote woningdichtheid moeten zijn. Daarmee wordt immers
een zo groot mogelijk maatschappelijk effect bereikt.
In het midden van het leefbaarheidsspectrum is de relatie met vastgoedwaarde tamelijk vlak en
zal een investering zich niet direct terugbetalen in de vorm van een waardestijging. Ook daar
kan een impuls van de Provincie op zijn plaats zijn, om verder afglijden te voorkomen. Andere
partijen zullen dat wellicht niet zo snel doen, ofwel omdat ze de noodzaak (nog) niet zien ofwel
omdat de baten niet groot genoeg zijn. De baat zit hem dan niet zozeer in waardestijging als
wel in het tijdig afwenden van waardedaling. Of dit ook werkelijk het effect is valt lastig empirisch te onderbouwen, aangezien we het in Nederland nooit zo ver laten komen dat een bu urt
echt verpaupert. We zullen dus nooit weten wat er in het alternatieve geval zou zijn gebeurd.
Multiplier
Dit brengt ons op nog een andere baat van investeringen in buurten en wijken en dat is de i mpulswerking ofwel de multiplier. In veel gevallen van gebiedsgericht investeren neemt de Provincie alleen deel indien ook andere partijen investeren. Soms is de investering van de Provincie ook bedoeld en nodig om andere partijen over de streep te trekken. Dit is met name het
geval bij stedelijke vernieuwing (ISV en SSV). Het is lastig om dit effect echt aan te tonen, o mdat niet bekend is wat er zou zijn gebeurd zonder een provinciale bijdrage.
Geluidsreductie
Een apart onderdeel van het ISV zijn de investeringen in geluidsreductie. Uit onze analyse blijkt
dat alleen indien een zeer grote geluidsreductie wordt bereikt de kosten van deze investeri ngen opwegen tegen de baten. Bij verdere investeringen zou dan ook geselecteerd kunnen wo rden op die projecten die voldoende geluidsreductie opleveren.

V

Effecten stimuleren van binnenstedelijk bouwen
Het idee achter binnenstedelijk bouwen is dat wonen in een compacte stad allerlei voordelen
met zich meebrengt in de vorm van het efficiënt gebruikmaken van bestaande infrastructuur,
draagvlak voor voorzieningen, minder (auto)mobiliteit en behoud van open ruimte. Een regeling als het Fonds Stedelijk bouwen en wonen (FSBW), die het mogelijk maakt om binnenstedelijk woningen te realiseren zal dan allicht een gunstig maatschappelijk effect sorteren (ten
opzichte van het alternatief bouwen buiten de stad). Dit verschil geldt onverminderd in tijden
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van economische tegenspoed, ondanks dat over de hele linie de opbrengsten van woningbouw
lager worden.
In een uitgebreide MKBA uit 2006 is onderzocht wat de effecten zijn van een versch uiving van
woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied tegenover een verschuiving naar uitleglocaties.
De keuzes betroffen belangrijke stedelijke gebieden in Nederland waaronder ROA, Haaglanden,
BRU maar ook gebieden in Groningen en Assen en het KAN -gebied.
In die analyse werd een groot aantal relevante factoren in kosten en baten uitgedrukt, zoals
grondproductiekosten, kosten voor OV-infrastructuur en exploitatie aan de kostenkant en aan
de batenkant grondopbrengsten, voordelen voor woonconsumenten, rentabi liteit OV, congestie- en milieueffecten, verlies open ruimte en uitstraling naar omliggende gebieden. Een aantal
effecten kon niet in geld worden uitgedrukt, zoals kwaliteit van de omgeving, draagvlak voor
voorzieningen en effect op de leefbaarheid van de omgeving.
Uit de analyse bleek dat bebouwing binnen bestaand bebouwd gebied onder voorwaarden
maatschappelijk gunstiger was dan bouwen in uitleggebieden. Dat is met name het geval op
relatief goedkope locaties en indien men zich concentreert op kwaliteitsverbetering (sloop /
nieuwbouw) en verdichting (op groen, sportvelden, aan de randen van infrastructuur). Indien
echter de keuze verschuift naar locaties waar omzetting van functieszoals van industrie naar
woningbouw plaatsvindt, dan blijken de hoge kosten die daarm ee gemoeid zijn de rest van de
(gekwantificeerde) effecten te overheersen en minder gunstig uit te vallen dan bouwen in ui tleglocaties.
Een belangrijk deel van de projecten binnen het FSBW heeft binnenstedelijke woningbouw
bevorderd door intensivering of door functieverandering; daarnaast leidt een deel van deze
projecten ook tot versnelling zoals eerder uiteengezet. Uit bovenstaand onderzoek is af te le iden dat intensivering over het algemeen een positief effect heeft. Bij functieverandering geldt
dat de kosten heel hoog kunnen zijn en de baten soms niet groot genoeg om de kosten te dekken. Binnen het kader van de uitgaven van het FUHB hebben we een aantal specifieke uitplaa tsingen onder de loep genomen. Daarbij bleek dat afhankelijk van het type functieve randering
er wel degelijk een positief rendement te behalen is.
Het Fonds Uitplaatsing hinderlijke bedrijven (FUHB) is specifiek gericht op het bevorderen van
binnenstedelijk bouwen via uitplaatsing van bedrijven. Het FUHB wordt ingezet nadat partijen
tot overeenstemming zijn gekomen over uitplaatsing. Omdat hier gezamenlijk met verschille nde partijen en financieringsbronnen wordt opgetrokken is het niet mogelijk het effect per bron
te scheiden. We hebben daarom naar de gezamenlijke kosten gekeken. Uit on ze analyse van
een reeks projecten die van het FUHB gebruik heeft gemaakt blijkt dat de inzet van het fonds
gemiddeld genomen efficiënt is. In algemene zin geldt echter dat projecten die alleen leiden
tot hinderreductie voor omwonenden aanzienlijk minder goed scoren. Dat geldt in het bijzonder als het aantal woningen dat hinder ondervindt laag is zoals in het geval van het biomassa
verwerkend bedrijf Driessen in Loenen en bij autobedrijf De Rooij en tankstation Wierda in De
Bilt. Deze projecten zijn, afgezet tegen de gezamenlijke bijdragen vanuit de Provincie en g emeenten, niet of minder efficiënt. Het gemiddelde resultaat van de regeling wordt daarentegen
omhooggehaald door die projecten waar als gevolg van de uitplaatsing een herontwikkeling kan
plaatsvinden van omliggende grond of de locatie zelf. Goede voorbeelden daarvan zijn met
name Hoek LPG-station en de Gemeentewerf IJsselstein. Dit zijn dan ook zeer efficiënte pr ojecten, afgezet tegen de bijdrage uit het FUHB.
Op basis van deze analyse verdient het aanbeveling om bij de inzet van fondsen voor binnenstedelijke bouw te selecteren op locaties die relatief goedkoop zijn: bij herstructurering, i nbreiding of vrijval van bouwgrond bij transformaties. Daarbij zijn twee kanttekeningen te maken. Ten eerste dient men de ervaring uit eerder onderzoek mee te nemen dat uitplaatsing en
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het daarmee voorkomen van buitenstedelijke woningbouw niet tegen elke prijs rendabel is.
Waar die grens precies ligt zou nader onderzocht moeten worden. Ten tweede lijkt het zinvol
om na te gaan of bedrijven op bedrijfseconomische gronden er beter aan doen om te vertre kken. Wachten lijkt dan een verstandige strategie.

VI Synthese
In het onderstaande schema worden de typen effect en de regelingen nog eens samengevat.

Instrumenten\effecten

Fonds Stedelijk bouwen

Stimuleren
woningbouw
1

Verhoging
kwaliteit
wonen

VV

Uitstraling
naar de omgeving

Binnenstedelijk
bouwen

VV

VV

Knelpuntenpot

VV

Startersregeling

V

V

CPO

V

VV

V

Stimuleringsfonds Stedelijke
vernieuwing (SSV)

V 1)

VV

VV

ISV-2 en ISV-3

V 1)

VV

VV

VV

VV

Fonds Uitplaatsing hinderlijke
bedrijven

V

V

1) Afhankelijk van de context: voor ISV en SSV geldt dat een deel van de projecten ook de woningkwaliteit verb eterd. Voor een belangrijk deel gaat het echter om projecten die een positieve uitstraling geven naar woonomgeving.

1

Het Fonds Stedelijk bouwen en wonen kent een aantal verschillende budgetten waardoor het op mee rdere beleidsdoelen scoort.
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Hoofdstuk 1
De regelingen en het onderzoek
In het provinciaal beleid van de Provincie Utrecht wordt ingezet op binnenstedelijke
ontwikkeling. De Provincie vraagt zich daarbij af hoe het thema van binnenstedelijke
ontwikkeling zo goed mogelijk vorm kan worden gegeven, welke rollen de Provincie
daarin zelf moet oppakken en wat samen met partners kan worden gedaan. Daarbij
speelt de actualiteit van een stagnerende woningmarkt en minder beschikbaar budget
dan in het recente verleden een belangrijke rol.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de Provincie aan RIGO gevraagd een
aantal (deels nog lopende) regelingen die de binnenstedelijke ontwikkeling bevorderen te beoordelen aan de hand van de maatschappelijke kosten en baten van de regelingen. Ten behoeve van de politieke besluitvorming gaat het om een kortlopend o nderzoek waarin deze beoordeling moet plaatsvinden. Gezien de tijdsbeperking concentreren we ons op de belangrijkste kosten en baten en voeren geen volledi ge
MKBA’s uit. Met deze aanpak kunnen we uitspraken doen over de efficiency of effe ctiviteit van de afzonderlijke regelingen maar is onderlinge vergelijk ing tussen de
regelingen slechts in beperkte mate mogelijk.

1.1

De regelingen
Het onderzoek heeft betrekking op een zevental regelingen, te weten:
1.

Fonds Stedelijk bouwen van woningen

2.

Knelpuntenpot

3.

Startersregeling

4.

CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)

5.

Stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing

6.

ISV-2 en ISV-3

7.

Fonds Uitplaatsing hinderlijke bedrijven

De eerste vier van deze regelingen zijn met name gericht op het stimuleren van de woningbouw
en de kwaliteit van het wonen. De laatste drie hebben met name ook een ruimtelijke component. Ze proberen de kwaliteit in een buurt te verbeteren en het bouwen in binnenstedelijk
gebied te bevorderen.

1.2

Onderzoek naar maatschappelijke baten
Het onderzoek is gebaseerd op het gedachtegoed van de MKBA (Maatschappelijke kostenbatenanalyse). In een volledige MKBA wordt getracht om alle maatschappelijke kosten van een
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investering te vergelijken met alle maatschappelijke baten daarvan. Zo’n vergelijk ing is niet veel
anders dan die van een privaat bedrijf of een huishouden: we willen weten wat een investering
kost en wat hij oplevert. Hoe groter de verhouding tussen baten en ko sten, des te aantrekkelijker de investering. Binnen dit onderzoek was het overigens niet mogelijk volledige sets van
kosten en baten mee te nemen. Dat legt uiteraard beperkingen op aan de mogelijkheden om
regelingen onderling te vergelijken.
Binnen een MKBA wordt niet alleen gekeken naar wat de investeerder aan baat heeft maar
tevens wat de gehele maatschappij aan voordeel ontvangt. Bovendien wordt niet alleen gek eken naar zuiver financiële voordelen, maar ook naar welvaartsvoordelen die niet meteen een
prijskaartje hebben maar ons leven wel aangenamer maken. Zo is een prettiger leefomgeving
niet onmiddellijk naar geld te vertalen maar wordt hij wel gewaard eerd. Zo zal een beter passende woning ons zeker extra woongenot geven maar woongenot is niet op een m arkt te koop.
Voor beide aspecten (kwaliteit leefomgeving en woongenot) geldt wel dat ze tot uitdrukking
komen in de woningmarkt: hoe aangenamer de buurt hoe hoger de prijs; hoe mee r woongenot
des te meer men ervoor wil betalen. We komen daar nog op terug bij het begrip consumentensurplus.
Naast woongenot en leefbaarheid zijn er ook niet -geprijsde effecten zoals duurzaamheid en
geluid. Ook deze effecten hebben geen prijs (ze zijn niet op een markt verhandelbaar) maar
worden wel gewaardeerd. Bij geluid specifiek blijkt de woningmarkt opnieuw een goede
graadmeter van hoeveel we over hebben voor minder geluidsoverlast. Ook voor een aanta l
duurzaamheidsaspecten zijn via verschillende methoden waarden toe te kennen aan een verb etering.
Door alle aspecten onder een noemer te vatten (geld) zijn effecten vergelijkbaar geworden. Dat
geldt voor baten onderling en voor kosten en baten. En tenslotte kunnen door de methodiek
van contante waardeberekening met behulp van een discontovoet ook baten van nu vergeleken
worden met baten in de toekomst.
Binnen dit onderzoek was het niet mogelijk volledige sets van kosten en baten in kaart te
brengen. Daarmee is een vergelijking tussen regelingen alleen mogelijk in zoverre de sets van
kosten en baten van die regelingen vergelijkbaar zijn. Daarnaast kan binnen een regeling
aangegeven worden in hoeverre zij meer of minder aantrekkelijk te maken is.
In het geval van regelingen spreken we van subsidies. Subsidies zorge n in de eerste plaats voor
herverdeling van geld: de ene partij wordt armer, de andere rijker. Ontvanger en gever tezamen
blijven even rijk. Wat we in dit geval echter vooral willen weten is wat € 1000 subsidie oplevert
in termen van maatschappelijke baten. We willen weten of vergelijkbare regelingen beter of
minder goed scoren en of ze verder kunnen worden geoptimaliseerd!

1.3

Begrippen
Een belangrijk begrip in deze studie is het zogenaamd consumentensurplus. Dat surplus is een
manier voor economen om aan te geven dat mensen meer welvaart ontvangen van een product
dan ze er daadwerkelijk voor betalen. In de woningmarkt kunnen we dat het best vertalen door
te zeggen dat het CS aangeeft dat mensen meer woongenot ontvangen dan ze voor de woning
hoeven te betalen. Hieronder lichten wij dit nader toe.
Indien een consument een product aanschaft, of het nu een auto is of een nieuwe mobiele
telefoon, dan betaalt hij daarvoor de marktprijs. Die marktprijs komt tot stand doordat ene rzijds het aanbod toeneemt zolang de prijs omhoog gaat (rode lijn) en anderzijds de vraag toeneemt zolang de prijs zakt (blauwe lijn). Er ontstaat evenwicht bij een (markt)prijs waarbij het
aantal kopers gelijk is aan het aantal verkopers (zie de volgende figuur).
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Het blauwe gebied geeft aan dat consumenten die het product hebben aangeschaft - gemiddeld als groep – bereid zijn er iets meer voor te betalen dan de marktprijs. We kunnen dat in de
praktijk ook aantonen door te kijken naar situaties waar een prijsverhoging plaatsvond. We zien
dan meestal dat slechts een klein deel van de kopers wegvalt. De meeste kopers blijven ook
tegen een hogere prijs kopen. In feite hadden deze kopers bij de oorspronkelijk lagere prijs een
voordeel. Dat voordeel noemen we het consumentensurplus.
Uit de literatuur weten we dat het consumentensurplus voor veel producten tussen de 1-10%
ligt van de (markt)prijs van het product. Stel dat een auto 20.000 euro kost en de consumenten
die deze auto hebben aangeschaft er zoveel nut/welvaart aan ontlenen dat ze gemiddeld wel
5% meer hadden willen betalen, dan is het consumentensurplus dus gemiddeld 1.000 eu ro.
Hetzelfde principe geldt ook voor de woningmarkt. Indien iemand een woning huurt of koopt
dan zal hij gemiddeld gezien nooit precies de prijs betalen die hij ervoor over heeft en zal er
sprake zijn van een consumentensurplus.
Daarbij speelt in de woningmarkt nog iets bijzonders. In de sociale huursector krijgen cons umenten een korting/huurtoeslag op een woning die zij niet zelf kunnen betalen. In dat geval is
er feitelijk sprake van een extra consumentensurplus in de vorm van de geboden korting. De
consument krijgt immers meer kwaliteit dan waar hij voor betaalt. Hetzelfde geldt overigens
voor het voordeel binnen een startersregeling voor koopwoningen. De kosten die de Provincie
maakt vormen een baat voor degene die van de regeling gebruikmaakt. Er is sprake van een
extra consumentensurplus.
Een tweede bijzonderheid in de woningmarkt is dat na verloop van tijd de woonwensen van
bewoners veranderen waardoor woningen vaak niet meer passend zijn. Het extra dat hij voor
die woning over heeft (het consumentensurplus) zal dus dalen. Doorgaans zal dat consumentensurplus hoog (bijvoorbeeld 10%) zijn als hij de woning betrekt. Hij wil immers die woning
graag, zij past bij zijn huidige levensomstandigheden. Later zal dezel fde consument uit de woning zijn gegroeid – hij heeft bijvoorbeeld kinderen gekregen – en ervaart hij dat consumentensurplus veel lager. Dat is dan ook een reden om te verhuizen naar een nieuwe , vaak duurdere
woning. Hij doet dat omdat het consumentensurplus op die duurdere woning weer veel hoger
is.
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Hoofdstuk 2
Stimuleren woningbouw en kwaliteit wonen
Een deel van de maatschappelijke baten van de provinciale investeringen heeft betrekking op het stimuleren van de woningbouw en/of de kwaliteit van het wonen.
Het gaat dan om het vlottrekken of versnellen van de woningproductie, het facilit eren van verhuisbewegingen en het bevorderen van maatwerk en toegankelijkheid. In
dit hoofdstuk staan deze effecten centraal.

2.1

Fonds Stedelijk bouwen en wonen; Budget versnelling2
Deze regeling heeft ervoor gezorgd dat nieuwe woningen sneller zijn gerealiseerd dan zonder
deze bijdrage het geval zou zijn geweest.
De (maatschappelijke) baat van de versnelling is dat huishoudens eerder in staat zijn (geweest)
een verhuiswens te realiseren. Omdat nieuwbouw altijd aan het begin staat van een verhuisketen werkt dit verder door op de woningmarkt dan alleen die nieuwe woning. Via doorstroming
komen door de bouw van één nieuwe woning één à twee extra verhuizingen tot stand, in en kele gevallen nog meer. Alleen in het geval dat de nieuwe woning direct wordt betrokken door
een starter bestaat de keten uit slechts één schakel. De verhuizingen (in alle schakels) leveren
in alle gevallen een meerwaarde (een verhoging van de welvaart) op .
We gaan ervan uit dat zonder de regeling de nieuwe woningen ook wel (zullen) worden g ebouwd, alleen dan later in de tijd. De cruciale vragen zijn nu hoeveel sneller de woningen dankzij de provinciale bijdrage zijn gerealiseerd, hoeveel versnelde verhuizingen dit heeft mogelijk
gemaakt en wat daarvan het gecombineerde welvaartseffect is geweest. Omdat we niet weten
hoe groot de versnelling in de tijd is, moeten daartoe aannamen worden gedaan. In bijgaande
tabel is een berekening gemaakt, uitgaande van een versnelling met één jaar van de bouw van
honderd woningen.
In de tabel is te zien dat de bouw van honderd woningen naar schatting 226 verhuizingen naar
en in de provincie mogelijk heeft gemaakt (inclusief de verhuizingen naar de nieuwbouw zelf).
Daarbij zijn verhuizingen van buiten de provincie (vestigers) als einde van de verhuisketen b eschouwd. De honderd verhuizingen naar de nieuwe woningen zelf leveren de meeste welvaart
op, omdat dit relatief waardevolle woningen zijn (een WOZ -waarde van gemiddeld 317.000
3
euro, equivalent aan een jaarhuur van 14.250 euro). Een jaar eerder verhuizen levert de bewoners van een nieuwe woning een welvaart op van 1.425 euro, uitgaande van een consumentensurplus van 10%.

2

3

Het Budget versnelling vormt een van de onderdelen van het Fonds stedelijke bouwen en wonen. Andere onderdelen zijn vooral gericht op het bevorderen van de woningbouw binnen stedelijk gebied.
Uitgegaan is hier van een ‘doorsnee’ samenstelling van de nieuwbouw (conform het gemiddelde van de
provincie Utrecht in de laatste jaren, zoals opgegeven door de respondenten in het WoON). Dit geeft
waarschijnlijk een lichte overschatting van de verhuisketens weer, omdat de door de Provincie onde rsteunde projecten vaak op specifieke doelgroepen waren gericht. Ter vergelijki ng is bij de verkenning
van de knelpuntenpot (zie paragraaf 2.2) uitgegaan van uitsluitend koopappartementen. Dit leidt tot
kortere ketens.
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Niet alleen de verhuizingen naar de nieuwbouw, maar o ok de verhuizingen in de volgende
schakels van de verhuisketen leveren een welvaartseffect op. In de vierde en volgende schakels
is dit voor de betreffende bewoners nog altijd gemiddeld ruim duizend euro. Alleen zijn er niet
zo veel ketens langer dan drie schakels (naar schatting 21 van de 100). In totaal schatten we de
opbrengst voor alle 226 huishoudens die een jaar eerder hebben kunnen verhuizen op 295.000
euro. Als dit wordt omgeslagen over de honderd nieuwe woningen die zijn gesubsidieerd komt
dit neer op 2.995 euro per woning. Daarbij moet onmiddellijk worden aangetekend dat dit b edrag sterk afhankelijk is van aannamen. Met name het consumentensurplus van 10% is onzeker
en hoogstwaarschijnlijk aan de hoge kant. De geschatte opbrengst van circa drieduiz end euro
geldt per gesubsidieerde woning bij een versnelling met 1 jaar.
Indien de bouw met meer dan een jaar is versneld, is het welvaartseffect groter. De betreffende
huishoudens zouden dan immers in het alternatieve geval langer op hun verhuizing hebben
moeten wachten. Nu genieten ze alvast van het consumentensurplus dat vastzit aan een ve rhuizing. We gaan er wel van uit dat dit consumentensurplus afneemt in de tijd. Na het betre kken van de woning is het surplus het grootst. Gemiddeld blijven huishoudens ongeveer zeven
jaar in een woning wonen. Je zou dus kunnen stellen dat voor een gemiddelde bewoner het
surplus na zeven jaar zover is gedaald, dat men naar een ander huis gaat uitzien. Voor de ber ekening nemen we aan dat het surplus lineair afneemt van 10 % in het eerste jaar na het betrekken van de woning tot nul in het achtste jaar. Individuele gevallen zullen hier sterk van afwi jken, maar voor grove berekeningen is dit bruikbaar.
Uitgaande van een afnemend consumentensurplus zou bij een versnelling in de bouwproductie
van honderd woningen met twee jaar het welvaartseffect de half miljoen euro overschrijden.
Zou de versnelling nog groter zijn, dan loopt het cumulatieve welvaartseffect verder op. Een
versnelling met drie jaar of nog langer is echter niet er g waarschijnlijk voor projecten die toch
al in ontwikkeling zijn.
tabel 2-1

W e l v a a r t s b a t e n v a n e e n v e rs n e ll in g in d e p ro d u c t ie v a n 1 0 0 n ie u w e w o n i n g e n

in de provincie Utrecht met 1 jaar

1) aantal verhuizingen
1) gem. WOZ-waarde (* 1.000)
2) 1 jr. huurwaarde

(gem. per woning)
2) consumentensurplus

(gem. per woning)
opbrengst (afgerond)

nieuwbouw
100
€ 317

2e schakel
65
€ 292

keteneffect
3e schakel
40
€ 251

4e e.v.
21
€ 236

totaal
226
€ 290

4,50%
€ 14.250

4,50%
€ 13.150

4,50%
€ 11.280

4,50%
€ 10.600

4,50%
€ 13.060

10%
€ 1.425

10%
€ 1.315

10%
€ 1.130

10%
€ 1.060

10%
€ 1.305

€ 143.000

€ 86.000

€ 45.000

€ 22.000

€ 295.000

1) schatting op basis van WoON 2009; 2) aanname

Stimuleren woningbouw en kwaliteit wonen

6

tabel 2-2

W e l v a a r t s b a t e n v a n e e n v e rs n e ll in g in d e p ro d u c t ie v a n 1 0 0 n ie u w e w o n i n g e n

i n d e p r o v i n c i e U t r e c h t m e t m e e rd e r e j a re n

consumentensurplus
(gem. per verhuizing)
opbrengst
cumulatief

1 jaar
10%
€ 1.305

2 jaar
8,6%
€ 1.120

3 jaar
7,1%
€ 935

4 jaar
5,7%
€ 745

5 jaar
4,3%
€ 560

€ 295.000
€ 295.000

€ 253.000
€ 548.000

€ 211.000
€ 759.000

€ 168.000
€ 927.000

€ 127.000
€ 1.054.000

(bij 226 verhuizingen, mogelijk gemaakt door 100 nieuwe woningen)

De baten van de regeling zijn afhankelijk van de daadwerkelijke versnelling die hiermee wordt
bereikt. Bij een versnelling van 1 jaar is de baat € 295.000 voor 100 woningen. Bij een versnelling van 2 jaar is de baat € 548.000 voor 100 woningen. In termen van contante waarde spreken
4
we dan over een baat van € 280.000,- na 1 jaar en €507.000 na 2 jaar. Tegenover deze baten
staan de subsidieuitgaven van de Provincie à € 500.000 per 100 toegevoegde woningen. De
kosten en baten van beide regelingen zien er nu als volgt uit:
t a b e l 2 - 3 K o s t e n e n b a t e n r e g e l in g e n b ij 1 e n 2 j a a r v e rs n e l l in g

Fonds Stedelijke

Kosten (FSBW)

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

1 jaar versnelling

€ 474.000

€ 280.000

€ 590

2 jaar versnelling

€ 474.000

€ 507.000

€ 1.070

Vernieuwing

In deze uitgaven is niet opgenomen dat ook andere partijen in deze projecten geïnvesteerd
hebben. We zijn er echter van uitgegaan dat het versnellingsbudget specifiek voor de versne l5
ling zorgt en dat deze zonder dit budget niet tot stand zou zijn gekomen . Voor het toekomstig
gebruik is met name belangrijk dat men inzicht heeft in de baten van versnelling en dat de (t otale) kosten van de versnelling daarmee in verhouding moet en staan!
De voorzichtige conclusie is dat de baten niet opwegen tegen de kosten (vijfduizend euro subsidie per nieuwe woning plus uitvoeringskosten) indien de versnelling slechts één jaar of korter
bedraagt. Indien een ontwikkelaar of consortium even snel de start bouw van een plan een
paar maanden naar voren haalt teneinde de subsidi e binnen te halen, dan is dat grotendeels
weggegooid geld. Die woningen zouden dan immers een paar maanden later ook in aanbouw
zijn genomen. Vijfduizend euro wegen niet op tegen een paar maanden extra wachten voor een
paar woningzoekenden. Indien de versnelling twee jaar of meer bedraagt wordt het een ander
verhaal. Idem indien de bouw zonder de subsidie in het geheel niet tot stand komt. In dat laa tste geval is feitelijk geen sprake van een versnelling en gaat de subsidie in haar effecten gelijkenis vertonen met de knelpuntenpot.
In het licht van de huidige crisis geldt echter dat een langere vertraging van projecten zeer
aannemelijk is. Het halen van de start bouw volgens de oorspronkelijke planning, die nog in de

4

5

We hanteren hier een discontovoet van 5,5% conform de leidraad OEI/MKBA. De 5,5% is opgebouwd uit
een 2,5% risico vrije discontovoet plus een 3% risico opslag. In praktische termen geldt dat toekomstige
baten van een regeling per jaar 5,5% minder waard worden vergeleken met k osten die we nu maken.
Dit komt ook overeen met het criterium van SBW: ‘is het genoemde knelpunt op te lossen met een
provinciale bijdrage?’
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goede tijd werd gemaakt, mag dan ook als een prestatie van formaat worden beschouwd. I ndien met deze regeling twee of meer jaar vertraging wordt voorkomen blijken de maatscha ppelijke baten op te wegen tegen de kosten van deze regeling.

2.2

Knelpuntenpot
De knelpuntenpot is gebruikt om een aantal projecten waarvan de financiering niet (meer)
rond te krijgen was te steunen, ofwel met een financiële bijdrage ofwel met een garantstelling.
Voor de schatting van de maatschappelijke baten kijken we naar het effect van de gerealiseerde
woningen en de verhuizingen die het (ook indirect) heeft mogelijk gemaakt. Aangenomen mag
worden dat gemiddeld genomen de woningen ook zonder de steun van de Provincie wel zouden
zijn gerealiseerd, maar dan met (grote) vertraging. Mogelijk zouden bouwers/ontwikkelaa rs
failliet zijn gegaan of zou er een tijdrovende en kostbare herprogrammering hebben plaatsg evonden. Het feit dat deze vertraging is vermeden is qua effect te vergelijken met de versnelling,
als gevolg van de ‘versnellingssubsidie’ (zie aldaar).
De projecten waar het om gaat zijn in de meeste gevallen (koop)appartementen. Voor het bepalen van het effect gaan we uit van dit woningtype. Appartementen worden veelal betrokken
door (en zijn vaak ook bedoeld voor) starters, die per definitie geen woning achterla ten. Sommige appartementen trekken juist senioren, die in alle gevallen wel een woning achterlaten.
Gemiddeld genomen hebben koopappartementen in Utrecht per honderd nieuwe woningen
naar schatting 104 extra verhuizingen mogelijk gemaakt. Specifieke project en kunnen hier overigens sterk van afwijken.
tabel 2-4

W e l v a a r t s b a t e n v a n e e n v e rs n e ll in g in d e p ro d u c t ie v a n 1 0 0 n ie u w e a p p a rt e -

menten in de provincie Utrecht met 1 jaar

1) aantal verhuizingen
1) gem. WOZ-waarde (* 1.000)
2) 1 jr. huurwaarde

(gem. per woning)
2) consumentensurplus

(gem. per woning)
opbrengst (afgerond)

nieuwbouw
100
€ 234

2e schakel
54
€ 246

keteneffect
3e schakel
33
€ 241

4e e.v.
16
€ 233

totaal
204
€ 238

4,50%
€ 10.540

4,50%
€ 11.070

4,50%
€ 10.850

4,50%
€ 10.480

4,50%
€ 10.700

10%
€ 1.055

10%
€ 1.105

10%
€ 1.085

10%
€ 1.050

10%
€ 1.070

€ 106.000

€ 60.000

€ 36.000

€ 17.000

€ 218.000

1) schatting op basis van WoON 2009; 2) aanname
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tabel 2-5

W e l v a a r t s b a t e n v a n e e n v e rs n e ll in g in d e p ro d u c t ie v a n 1 0 0 n ie u w e k o o p a p -

p a r t e m e n t e n i n d e p r o v i n c i e U t re c h t m e t m e e rd e re j a re n

consumentensurplus
(gem. per verhuizing)
opbrengst
cumulatief

1 jaar
10%
€ 1.070

2 jaar
8,6%
€ 915

3 jaar
7,1%
€ 765

4 jaar
5,7%
€ 610

5 jaar
4,3%
€ 460

€ 218.000
€ 218.000

€ 187.000
€ 405.000

€ 156.000
€ 561.000

€ 124.000
€ 685.000

€ 94.000
€ 779.000

(bij 204 verhuizingen, mogelijk gemaakt door 100 nieuwe woningen)

De baten van de regeling zijn afhankelijk van de daadwerkelijke versnelling die hiermee wordt
bereikt. Gezien de doelgroep lijkt het te gaan om projecten die zonder deze steun enkele jaren
vertraagd zouden zijn. Bij een versnelling van 1 jaar is de baat € 218.000 voor 100 woningen. Bij
een versnelling van 2 jaar is de baat € 418.000 voor 100 woningen.
In termen van contante waarde spreken we dan over een baat van € 207.000,- na 1 jaar en
€375.000 na 2 jaar.
Tegenover deze baten staan de kosten van de regelingen. Binnen de knelpuntenpot is gebruik
gemaakt van twee soorten regelingen, te weten een garantstelling en een rentekorting .
a.

De rentekorting kostte de Provincie € 1,34 mln. voor de versnelde bouw van 488 woningen oftewel € 275.000 per 100 woningen.

b. De garantstelling bestond uit € 1,7 mln. voor de versnelde bouw van 297 woningen
oftewel € 572.000 per 100 woningen. De kosten voor de Provincie zijn afhankelijk van
de kans dat de garantstelling wordt opgeëist. Een voorzichtige inschatting hiervan is
dat executie in 25% van de gevallen plaatsvindt. Mogelijk liggen die kansen nog lager.
Daarnaast zijn er uitvoeringskosten gemaakt voor d eze regeling. Het gaat dan om
€ 30.000 oftewel € 10.000 per 100 woningen. In totaal komen de kosten van de garantstelling op 25% van € 572.000 + € 10.000 = € 153.000 per woning. Zoals gezegd
liggen de werkelijke kosten mogelijk nog lager, afhankelijk van hoe klein het risico van
executie van de garantstelling is. De kosten en baten van beide regelingen zien er nu
als volgt uit:
t a b e l 2 - 6 K o s t e n e n b a t e n r e g e l in g e n b ij 1 e n 2 j a a r v e rs n e l l in g

Garantstelling

Kosten (KPP)

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

1 jaar versnelling

€ 136.000

€ 207.000

€ 1.522 (287)

2 jaar versnelling

€ 136.000

€ 375.000

€ 2.757 (520)

1 jaar versnelling

€ 260.000

€ 207.000

€ 796 (245)

2 jaar versnelling

€ 260.000

€ 375.000

€ 1.442 (444)

Rentekorting

Net als bij het versnellingsbudget geldt dat we hier alleen de kosten van de Provincie meegenomen hebben omdat we de versnellingsbaat toerekenen aan ‘het laatste zetje’ dat de KPP
geacht wordt te geven. Van de projecten van de KPP weten we dat ook VROM en gemeenten
bijdragen hebben geleverd maar dat die niet voldoende waren om het project vlot te trekken.
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Tussen haakjes hebben we de baat aangegeven per € 1000 i ndien we de versnellingsinvestering
als een gezamenlijke investering zien. In dat geval blijkt het rendement een stuk lager te liggen.
Hieruit kunnen we concluderen dat de regeling efficiënt is indien het huidige subsidiebedrag
voldoende is voor een versnelling van minstens 1 jaar (garantstelling) respectievelijk 2 jaar
(rentekorting).
Conclusie
Onder de aanname dat dit risico klein is zijn de kosten voor deze regeling ook klein terwijl de
baten per woning vrij groot zijn. Als zodanig lijkt hier sprake van een aantrekkelijke r egeling.
Net als bij het Fonds Stedelijk bouwen nemen de baten toe naarmate er meer sprake is van een
vervroeging van de bouw. De nieuwe bewoners (en de daarop volgende keten van doorstroming) krijgen daarmee immers eerder een verbetering van woongenot dan zonder deze reg eling. Hoewel we dat niet uitgebreid hebben onderzocht bestaat de indruk dat deze regeling
meer direct inzoomt op projecten die vastlopen dan het geval is bij het Fonds SBW. Ook als
zodanig lijkt deze subsidie aantrekkelijker dan die van het Fonds. Daarbij geldt dat het Fonds
SBW door zijn minder strenge regels breder toepasbaar is terwijl het KPP door zijn strenge r egels een beperkt toepassingsgebied kent. Indien SBW selecteert op projecten die minstens 2
jaar versnelling verzorgen lijkt SBW nog steeds een aantrekkelijke regeling. Te onderzoeken valt
of een check op versnelling ook met minder strenge regels kan worden bereikt. Voor het ve rsnellingsbudget van het FSBW geldt dat juist strenger geselecteerd zou mogen worden op de
mate van versnelling. Het gaat erom juist die projecten te helpen die anders jarenlang uitg esteld of misschien wel afgesteld zouden worden.

2.3

Starterslening
De starterslening, die mede door een bijdrage van de Provincie wordt verstrekt, maakt het
koopstarters mogelijk om tot maximaal 30.000 euro onder gunstige voorwaarden te lenen voor
de aankoop van een eerste huis. De baten, vanuit het perspectief van de starter, zijn te bered eneren vanuit twee mogelijke alternatieven:


Niet verhuizen en wachten tot men de woning zonder de starterslening kan kopen;



Een goedkopere woning kopen of huren (desnoods ergens anders).

Beide alternatieven worden in de praktijk veelvuldig gebruikt. Het alternatief ‘wachten’ is niet
onrealistisch voor jonge huishoudens. We hebben het hier over potentiële starters die al over
een inkomen beschikken waarmee ze aan kopen kunnen denken; anders zouden ze om te beginnen niet voor de starterslening in aanmerking zijn gekomen. Het gaat om een bedrag van
maximaal 30.000 euro. Om dit bedrag extra te kunnen lenen is een extra bruto jaarinkomen
nodig van circa 7.000 euro. Tweeverdieners hebben ongeveer 10.000 euro extra nodig. Een
inkomensstijging in die orde van grootte is op jonge leeftijd binnen korte tijd heel goed mogelijk. Niet alleen nemen individuele inkomens aan het begin van een carrière in de regel snel
toe, ook komt het geregeld voor dat jongeren gaan samenwonen, waardoor in één klap hun
mogelijkheden op de hypotheekmarkt sterk toenemen. Bovendien is sparen ook nog een optie.
Het tweede alternatief, een andere woning, is ook reëel. Wie bereid is in te leveren op kwaliteit
kan in de stad Utrecht of op Leidsche Rijn ook zonder die extra 30.000 euro wel terecht . In dat
geval kan men te zijner tijd alsnog de duurdere woning (of een andere, gelijkwaardige woning)
in de plaats van herkomst kopen.
Voor het berekenen van de baat gaan we hier uit van het verschil met het alternatief ‘wachten’.
Volgens informatie van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting duurt het gemiddeld ruim vijf
jaar voordat over een starterslening rente wordt betaald. Zolang het inkomen ontoereikend is
(en in ieder geval de eerste drie jaar), is de lening rente - en aflossingsvrij. Dit betekent dat de
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ontvanger van de starterslening gemiddeld na vijf jaar de woning ook op eigen kracht had ku nnen kopen. De baat bestaat dan uit vijf jaar woongenot in een woning waarin men anders niet
had kunnen wonen. Deze baat is het eerste jaar het grootst en neemt over de loop van de tijd
af. Echter ook in het alternatief loopt zijn woongenot af. Het verschil in extra woongenot va nwege een grotere woning blijft over deze periode gelijk . In tabel 2-7 staan de baten berekend,
6
uitgaande van de gemiddelde waarde van de met de starterlening gekochte woning.
tabel 2-7

W e l v a a r t s b a t e n v a n d e s t a rt e rs le n in g , t e n o p z ic h t e v a n h e t a l t e rn a t i e f v i j f

jaar niet verhuizen

1 jaar

woningwaarde
1 jr. huurwaarde
(gem. per starter)

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

€ 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000
€ 9.000

consumentensurplus *)
(gem. per starter)

10%
€ 900

10,0%
€ 900

10,0%
€ 900

10,0%
€ 900

10,0%
€ 900

opbrengst
cumulatief

€ 900
€ 900

€ 900
€ 1.800

€ 900
€ 2.700

€ 900
€ 3.600

€ 900
€ 4.500

*) ten opzichte van het alternatief: wachten en sparen

Tegenover deze baten staan de kosten van de lening voor de subsidiegevers. Deze bestaan uit
de rentederving gedurende de periode dat de lening renteloos is. Voor een lening van € 30.000
tegen een rente van 4,5% is dit € 1.350 per jaar. Voor de ‘provinciale starters’ komt dit bedrag
7
volledig voor rekening van de Provincie; voor de ‘gemeentelijke’ starters gedeeltelijk. In het
algemeen geldt dat de kosten van deze regeling 5 jaar rente à € 1350 per jaar bedragen. De
jaarlijkse baten van de regeling zijn € 900. De kosten en baten van de startersregeling zien er
als volgt uit:
t a b e l 2 - 8 K o s t e n e n b a t e n s t a rt e rs re g e l in g

Startersregeling

Kosten (regeling voor
Provincie en Gemeente)

per jaar

€ 1.350

8

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

€ 900

€ 667

Bij de kosten in Tabel 2-8 is niet aangegeven in welke gevallen deze volledig of gedeeltelijk door
de Provincie betaald worden. Voor de conclusie is dat ook minder relevant. De maatschappelijke kosten voor deze regeling zijn hoger dan de maatschappelijke baat.
Indien we ervan uitgaan dat woningzoekenden als alternatief uitwijken naar een andere minder
aantrekkelijke locatie en/of kleinere woning, d an zal die verhouding nog minder gunstig uitval-

6
7

8

De woningwaarde in deze tabel is een aanname. Het werkelijke bedrag wordt nog nagegaan bij het SVN.
Oorspronkelijk werden de kosten van deze regeling verdeeld tussen Rijk en Provincie. Momenteel k omen deze kosten volledig voor rekening van de Provincie.
De kosten van deze regeling kunnen we spijtig genoeg niet opsplitsen naar Gemeente en Provincie
omdat de verhouding tussen gemeentelijke en provinciale starters niet bij ons bekend is. Deze gegevens
hebben wij opgevraagd maar zijn tijdens het onderzoek helaas niet aangeleverd.
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len. Zeker als we dan bedenken dat aan een start in een wat ‘mindere buurt’ (lees: een flatje in
Overvecht) ook nog weer baten kunnen worden toegekend. De vraag is gerechtvaardigd wat er
nu eigenlijk zo erg aan is als starters niet onmiddellijk een dure woning in hun eigen dorp ku nnen betrekken.
Bovenstaande conclusies gelden niet alleen voor starters die nieuw zijn op de woningmarkt
maar ook voor diegenen die een (huur)woning achterlaten. Immers zonder deze s tartersregeling zou iemand anders de woning gekocht hebben. De startersregeling zorgt dus niet voor een
extra doorstroming maar voor een prioritering in wie doorstroomt! Sterker nog, de startersregeling leidt waarschijnlijk tot een kortere keten aan verhui zing dan zonder de regeling. In de
huidige crisis waarin de woningmarkt stagneert zou het echter kunnen zijn dat zonder startersregeling de woning niet verkoopt.
Aanjagen woningmarkt
Er is dus nog een effect van de starterslening, dat recent veel aandacht krijgt, en dat is de aanjagende werking op de woningmarkt. Veel doorstromers kampen momenteel met het probleem
dat ze wel willen verhuizen, maar hun huidige woning niet verkocht krijgen , althans niet tegen
de gevraagde prijs. Ook de nieuwbouw lijdt hieronder, omdat mensen pas een nieuwe woning
willen kopen als ze hun oude woning kunnen verkopen. Door koopstarters financieel te helpen
zouden ook doorstromers ‘hogerop’ in de verhuisketen in staat worden gesteld hun huis te
verkopen. Aldus wordt de woningmarkt gestimuleerd van onderop. Nu de economische crisis
voortduurt gaan er stemmen op om de starterslening juist voor dit doel in het leven te hou9
den. Uiteraard treedt het eventuele aanjaageffect slechts op indien de starter een bestaande
woning betrekt. Alleen dan is er minstens één doorstromer bij gebaat. Startersleningen direct
voor nieuwbouw zijn uit het oogpunt van het aanjagen van de woningmarkt niet zinvol. Het
effect moet ook weer niet worden overschat. Tegenover elke koopstarter in de provincie
Utrecht stonden in de goede tijden 1,2 door doorstromers achtergelaten koopwoningen (bron:
WoON 2009; verhuizingen in de periode 2007-2009). Van een ‘veelvoud aan verhuisbewegingen’, zoals het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting suggereert, is dus geen sprake.
Baten van aanjagen verhuisketens
In de huidige situatie met een crisis in de woningmarkt zou een doorzetten van een startersr egeling een additioneel nut kunnen hebben. De startersregeli ng leidt er onder de huidige situatie toe dat er meer extra koopkracht op de markt komt. Die koopkracht leidt tot een verhoogde
kans op verkoop van een woning voor een starter en kan leiden tot een keten van verkopen:
niet alleen kan de verkoper nu zijn huis kwijt, hij kan nu gaan kopen hetgeen weer ruimte geeft
voor de volgende huizenbezitter om te verhuizen etc.
Er zit echter iets tegenstrijdigs in het pleidooi om de starterssubsidie te beschouwen als re dmiddel voor de vastgelopen doorstroming. De starterssubsidie gaat dan een heel ander doel
dienen dan waarvoor deze regeling oorspronkelijk was bedoeld. De regeling is ontstaan in een
periode dat koopstarters het moeilijk hadden vanwege de hoge huizenprijzen. De prijzen ku nnen alleen maar hoog zijn indien er overvraagd wordt. Zwakke partijen (starters) worden er dan
uit geconcurreerd omdat er altijd wel iemand is die meer wil en kan betalen. Nu de vraag van
doorstromers grotendeels is weggevallen zou dit verhaal niet meer op moeten gaan. In een
normaal functionerende markt zouden de prijzen in alle schakels van de keten dalen indien de
vraag opdroogt. Het is een beetje krom om dan nog een starterssubsidie in de lucht te houden

9

In een brandbrief aan de politiek (van 9 november 2011) wordt door het Stimuler ingsfonds Volkshuisvesting gepleit voor een aanvullend rijksbudget voor de starterslening, met als argument dat starters
‘een veelvoud aan verhuisbewegingen’ op gang brengen.
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met als doel deze prijsdaling tegen te gaan, terwijl die hoge prijzen oorspronkelijk juist als het
probleem voor starters werden gezien.
In dit verband is het van belang te wijzen op het prijsopdrijvend effect dat altijd vastzit aan een
subsidiëring van de vraag. Van de hypotheekrenteaftrek is aangetoond dat deze de huizenprijs
met 20% tot 30% heeft opgedreven. Dit effect is zo groot omdat het een generieke regeling
betreft, die de totale koopmarkt bestrijkt. De startersmarkt is zo groot niet, maar ook een sta rtersregeling zal ongetwijfeld een prijsopdrijvend effect hebben.
Conclusie
De startersregeling zorgt voor een vroegtijdig woongenot door starters eerder aan een koo pwoning te helpen. Zonder deze regeling zouden starters zo’n 5-6 jaar later een dergelijke woning betrekken. Daarmee ontvangen ze eerder extra woongenot.
Uit onze berekening blijkt dat dat extra woongenot inderdaad optreed t maar dat de waarde
daarvan niet voldoende is om de kosten van de subsidie (de rente over € 30.000) goed te maken. Als zodanig is deze regeling niet rendabel.
Bovendien bestaat de kans dat deze regeling ervoor zorgt dat prijzen niet worden aangepast.
Juist in deze crisissituatie zou een prijsdaling een normale gang van zaken zijn die bovendien de
haalbaarheid van woningen voor starters zou vergroten. Anderzijds is het mogelijk da t deze
regeling op korte termijn ervoor zorgt dat er een extra prikkel voor doorstroming ontstaat hetgeen de woningmarkt goed kan gebruiken. Om te voorkomen dat dergelijke regelingen ook op
de lange termijn prijzen hoog houden zou een afbouw van de regeling (jaarlijks krijg je iets
minder subsidie) verstandig zijn en een extra stimulans vormen om nu te kopen. De regeling
stimuleert op korte termijn de doorstroming en laat de markt op de lange termijn zijn werk
doen. Dit heeft dan alleen zin als de lening wordt gebruikt voor de aankoop van bestaande
woningen (dus geen nieuwbouw). Alleen in dat geval profiteert immers nog minimaal één doo rstromer ervan mee. Het stimulerende effect op de nieuwbouw is daarmee uiteraard gering,
maar daar was de regeling ook niet voor.

2.4

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)
De regeling voor CPO bestaat uit een samenvoeging van subsidies van de rijksoverheid – WWI
(€ 605.625) en gelden van de Provincie (200.000). In totaal gaat het om een subsidiebedrag van
€ 805.000. De subsidie is bedoeld om de ontwikkeling van CPO te versterken. Daartoe worden
allereerst initiatiefgroepen, (burgers) bezig met het opzetten van een CPO, met advies ondersteund (€ 600.000) en anderzijds gemeenten , bij het tot stand komen van CPO, geholpen
(€ 100.000).
De ondersteuning van de initiatiefgroepen wordt in drie stadia uitgegeven: € 5 .000 per project
in de initiatieffase; € 20.000 per project in de definitiefase en € 50.000 per project in de planfase. In de procesontwikkeling viel een reeks van projecten af zoals ook werd voorzien.
Daarnaast is geld gereserveerd voor specifieke projectondersteuning (€ 50.000) en experime nten en voor het uitdragen van kennis (€ 55.625).
Het doel van de regeling was om circa 6 projecten te realiseren. Daarvan is 1 a l geheel gerealiseerd en zijn 3 in een vergevorderd stadium. Voor de berekening van kosten zijn we ervan uitgegaan dat uiteindelijk het gewenste doel van 6 projecten behaald wordt. Vervolgens is de
vraag welke kosten aan deze 6 projecten moeten worden toeg edeeld. Dat zouden in ieder geval
de kosten voor de ondersteuning van initiatiefnemers en gemeenten moeten zijn, tezamen
€ 700.000. Daarmee delen we ook de kosten voor projecten die zijn afgehaakt toe aan de te
halen 6 projecten. Daarmee geven we feitelijk aan dat deze kosten deel van het risico zijn om
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tot 6 projecten te komen. De gelden voor experimenten en het uitdragen van kennis zijn daarentegen niet direct te koppelen aan de 6 projecten. Deze zouden eventueel over een veel br edere groep van toekomstige projecten moeten worden verdeeld.
Met deze 6 projecten zijn er totaal 108 woningen tot stand gekomen. Dat betekent dat op elke
woning gemiddeld € 6.481,- subsidie is verleend door de Provincie.
Daarnaast loopt de gemeente renterisico’s indien het projec t niet doorgaat of vertraagd. Niet
duidelijk is of dat bij CPO groter is dan bij een normaal ontwikkelingsproject.
De maatschappelijke baten
Er is in het verleden een reeks van baten genoemd die met CPO-projecten tot stand komen. De
belangrijkste daarvan zijn:
1. Kostenreductie
2. Sociaal prettige/veilige omgeving
3. Duurzaamheid en
4. Uitbreiding aanbod woningtypen
De huidige projecten zijn zoals gezegd grotendeels nog niet tot stand gekomen en dus is het
niet mogelijk effecten te meten op basis van de CPO-projecten van de Provincie. We zullen het
dus moeten doen met eerdere ervaringen. Zo h eeft de SEV in 2006 onderzoek laten uitvoeren
waaruit bleek dat de prijzen van CPO-projecten 20 tot 40% onder de getaxeerde waarde lagen.
Het ICEB geeft echter aan dat door prijsstijging in de afgelopen jaren dat voordeel deels is
vervallen. Of dat een goede verklaring vormt is niet duidelijk. Wel lijken de voorbeelden in het
verleden wat rooskleurig weergegeven. Vaak was er sprake van een relatief goedkoop aanbod,
de inzet van startersregeling of anderszins inzet van hulp van instituten of overheden. Dergelijke subsidies kunnen leiden tot lagere prijzen voor de koper maar niet tot lagere maatschappelijke kosten. Om eventuele besparingen in te schatten is een vergelij king met bouwen via een
projectontwikkelaar noodzakelijk. Volgens interne schattingen binnen RIGO zou in dat geval een
ordegrootte van 10-15% aan kostenbesparingen reëel zijn. Die kostenbesparingen komen dan
vooral voort uit het zelf uitvoeren van het ontwikkelwerk en daarmee het besparen van de
kosten van een projectontwikkelaar. Zo’n percentage van 10 -15% lijkt aannemelijk als ingeschatte besparing. In een MKBA zouden daar dan wel de eigen tijdkosten tegenover moeten
worden geplaatst. Die tijd had immers ook op andere productieve wijze kunnen worden ingezet. Met andere woorden, er is hier waarschijnlijk sprake van een goedkoper aanbod maar als
we alle subsidies en tijdsinspanningen meenemen, dan zal maatschappelijk gezien het effect
waarschijnlijk beperkt zijn. Voorzichtigheidshalve gaan we uit van 0 - 5% kostenbesparing. Op
een woning van €230.000 is dat een kostenbesparing van 0 tot€ 11.500.
Wat echter overeind blijft is dat een CPO juist door de individuele inspanning van toekomstige
bewoners leidt tot een product dat beter is afgestemd op hun wensen. Als zodanig is de we lvaart die zij aan hun huis ontlenen groter dan van een meer gestandaardiseerd huis van een
projectontwikkelaar. Dat welvaartseffect wordt nog eens versterkt als we ook de sociaal prett iger/veiliger omgeving meenemen. Ook dat draagt bij tot het woonplezier en verhoogt daarmee
het welzijn/welvaart van de bewoner. Dat die omgeving door bewoners als aangenaam wordt
ervaren en dat de woningen beter aansluiten bij hun wensen blijkt uit de erva ringen en evaluaties van CPO-projecten tot nu toe.
Het verhoogde woongenot van de CPO-woning in vergelijking met een woning van een projectontwikkelaar kan het best worden uitgedrukt in een (extra) consumentensurplus: de bewoner
zou in theorie meer bereid zijn voor deze woning te betalen dan voor een standaardwoning en
zal er ook langer tevreden in blijven wonen. Deze benadering is in lijn met de woonbaten die
we ook bij de andere producten hanteren. We schatten in dat de bewoner zo’n 5-10% extra
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waarde toekent aan een woning die aangepast is aan zijn specifieke wensen. Die extra waarde
(consumentensurplus) zal net als in de vorige voorbeelden over de tijd minder worden doordat
zijn woonwensen veranderen. Dat zal echter veel langer duren dan bij een standaardwoning.
We hebben aangenomen dat een CPO-woning twee keer zo lang bewoond wordt als een standaardwoning van een projectontwikkelaar (circa 15 jaar). De ontwikkeling van het woongenot is
weergegeven in de volgende tabel.
tabel 2-9

W e l v a a r t s b a t e n v a n d e C P O - re g e lin g , t e n o p z i c h t e v a n h e t b e t re k k e n v a n e e n

standaardwoning
1 jaar

woningwaarde

2 jaar

3 jaar

4 jaar

5 jaar

6 jaar

7 jaar

8 jaar

9 jaar

10 jaar

11 jaar

12 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

€ 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
€ 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350 € 10.350

1 jr. huurwaarde
(gem. per starter)
consumentensurplus *)
(gem. per starter)

5%
€ 520

4,6%
€ 480

4,3%
€ 445

3,9%
€ 405

3,6%
€ 370

3,2%
€ 335

2,9%
€ 295

2,5%
€ 260

2,1%
€ 220

1,8%
€ 185

1,4%
€ 150

1,1%
€ 110

0,7%
€ 75

0,4%
€ 35

0,0%
€0

opbrengst
cumulatief

€ 520
€ 520

€ 480
€ 1.000

€ 445
€ 1.445

€ 405
€ 1.850

€ 370
€ 2.220

€ 335
€ 2.185

€ 295
€ 2.515

€ 260
€ 2.775

€ 220
€ 2.995

€ 185
€ 3.180

€ 150
€ 3.330

€ 110
€ 3.440

€ 75
€ 3.515

€ 35
€ 3.550

€0
€ 3.550

*) ten opzichte van het alternatief: standaard woning

De creatie van dit extra type aanbod zal niet alleen een baat voor de eerste bewoner geven
maar ook volgende bewoners zullen woongenot aan deze niet-standaardwoning ontlenen, zij
het dat dit uiteraard een stuk minder zal zijn voor de volgende bewoners.
We hebben de baat over 50 jaar uitgerekend en contant gemaakt. Bij 5% extra woongenot geeft
dit een baat van € 4.051 per woning. Bij 10% extra woongenot gaat het om € 7.368.
Naast dit woongenotseffect zijn er ook nog effecten van duurzaamheid. Uit een analyse van een
reeks van projecten blijkt dat veel daarvan een duurzaam karakter hebben met energiebesparing, gebruik van duurzame materialen etc. De projecten zijn echter zeer verschillend van aard
en het is daarom moeilijk om een specifieke energiebaat in het algemeen aan CPO vast te ko ppelen. PM. We zullen echter nog wel een poging doen om één of meer projecten qua duurzaamheidseffect te bepalen.
Tenslotte nog een opmerking over de crisis. CPO lijkt een vorm die voor de bewoner geld ui tspaart (tenminste door zijn eigen inspanningen) en beter bij zijn portemonnee past; het lijkt
een vorm die daardoor minder gevoelig is voor hypotheekbeperkingen en daarmee minder
gevoelig voor de crisis. Hoewel het om een nichemarkt gaat lijkt het in dit geval zeker nuttig om
juist hiermee door te gaan. De kosten en baten van de CPO-regeling zien er als volgt uit:
t a b e l 2 - 1 0 K o s t e n e n b a t e n C P O - r e g e l in g

CPO

subsidie

Kosten
(Provincie +
Rijk)
€ 6.481
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Baten

Baat per € 1000,-

Woongenot

€ 4.051 – 7.368

Kostenreductie

€ 0 - € 11.500

Duurzaamheid

PM

€ 625 – 2.911

Totaal

€ 4.051 – 18.868 +PM

+duurzaamheid
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Conclusie
De regeling rond CPO creëert extra woongenot en zorgt ervoor dat woningen relatief goedkoop
op de markt komen. Bovendien blijken CPO-projecten een prettiger leefomgeving te veroorzaken en meer duurzame woningen/woonomgevingen te creëren. In welke mate de lagere prijzen
betekenen dat de kosten van CPO daadwerkelijk lager zijn dan bij een traditioneel gebouwde
woning is niet duidelijk. Men dient voor een juiste vergelijking ook rekening te houden met de
kosten van subsidies en met de tijdsinspanning die mensen in de ontwikkeling van hun wo ning
steken. Het netto effect van deze reducties zal naar schatting beperkt zijn maar 1 % prijsreductie tezamen met het hogere woongenot is al voldoende om de CPO-subsidie rendabel te laten
zijn. Het totale rendement van CPO blijft beperkt doordat het een nichemarkt vormt. Gegeven
de crisis en de huidige hypotheekbeperkingen vormt CPO, met zijn relatief lage prijzen van
woningen, echter één van de mogelijkheden om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren.
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Hoofdstuk 3
Binnenstedelijk bouwen en uitstraling naar de
omgeving
Een aantal instrumenten is ingezet met als doel de kwaliteit van een gebied te verbeteren. Soms was dit niet het expliciete doel, maar is uitstraling op de omgeving wel
een neveneffect. Daarnaast wordt ingezet op binnenstedelijke bouw ter voorkoming
van bouwen buiten de stedelijke grenzen. In dit hoofdstuk wordt een poging gedaan
om de baten van gebiedsgerichte impulsen in beeld te brengen. Ondanks dat het om
heel ongelijksoortige investeringen gaat, is er in algemene zin wel iets te zeggen over
de omstandigheden waarin de baten het grootst zullen zijn.

3.1

Redeneermodel gebiedsgericht investeren
Diverse regelingen zijn (hoofdzakelijk) bedoeld om te stimuleren dat gebieden (buurten, wijken,
steden) zich positief ontwikkelen. Het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) is hierop
gericht, evenals het Stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing. De Wet Stedelijke vernieuwing
spreekt van ‘structurele kwaliteitsverhoging van het stedelijk gebied’. Het grootste deel van de
budgetten van het Fonds Stedelijk bouwen (met name het budget gericht op kwaliteit en to egankelijkheid) is bedoeld om de ontwikkeling van buurten een kwaliteitsimpuls te geven.
Gemeenschappelijk kenmerk van gebiedsgericht investeren is dat er altijd meerdere belan ghebbenden zijn, die eveneens een inspanning leveren (of althans worden geacht dat te doen).
De bijdrage van de Provincie is altijd onderdeel van een bredere geb iedsgerichte aanpak/opgave. Soms gaat het om transformatie van een bedrijventerrein, een andere keer om herstru cturering of verbetering van het openbare gebied. Een ander kenmerk is dat vrijwel altijd wordt
geïnvesteerd in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. Voor het honoreren van aanvragen uit het Fonds Stedelijk bouwen was een minder dan gemiddelde leefbaarheid één van
10
de criteria.
De nadruk op de buurten of wijken met een minder goede leefbaarheid vormt een nuttig opstapje naar een beschouwing over de maatschappelijke baten van de gebiedsgerichte investering. Het conceptueel schema, weergegeven in figuur 3-1, dient daarbij als hulpmiddel. In het
schema is te zien dat verhoogde kwaliteiten van een woongebied tot uitdrukking komen in verhoogde leefbaarheid, zoals die wordt ervaren door bewoners, al smede in een grotere aantrekkingskracht, niet alleen op bewoners maar ook op potentiële vestigers en investeerders. Die
aantrekkingskracht leidt weer tot nieuwe investeringen, waardoor de kwaliteit van het woo ngebied verder omhoog gaat. Ook zorgt een grotere aantrekkingskracht ervoor dat meer kansrijke bewoners zich vestigen of blijven wonen. Op die manier kan een gebied in een opwaartse

10

De gelden uit budget 3 en 4 van FSBW waren alleen gericht op ‘probleemwijken’ met dus lage leefbaarheid. Budget 2 (toegankelijkheid en kwaliteit) was ook gericht op verhogen van de kwaliteit en dus vergroten van de leefbaarheid.
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spiraal geraken. Het omgekeerde kan ook gebeuren: een verminderde leefbaarheid zorgt er
voor dat een buurt minder aantrekkelijk wordt gevonden. Kansrijke bewoners trekken weg, het
draagvlak voor voorzieningen vermindert, investeerders laten het afweten, de buurt verloedert
en de leefbaarheid neemt verder af.
De ratio achter de gebiedsgerichte impuls is dat in buurten waar de leefbaarheid onder druk
staat een eventuele vervalspiraal wordt voorkomen of wordt omgebogen in een opgaande on twikkeling. De kans daarop is het grootst indien naast de investering door (of met steun van) de
Provincie of de rijksoverheid ook andere investeringen plaatsvinden. Wanneer dit het geval is
wordt wel gesproken over een multiplier: de ene investering brengt (een veelvoud van) andere
investeringen met zich mee. In de praktijk is het vaak niet gemakkelijk uit te maken of die a ndere investeringen zonder de impuls niet ook of op een andere manier zouden hebben plaat sgevonden.
figuur 3-1

S c h e m a e f f e c t e n g e b ie d s g e r ic h t e in v e s t e r in g e n
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De baten van een verbeterde leefbaarheid
Op verschillende manieren is vast te stellen hoe het gaat met een woongebied. Een valide ind icator hiervoor is de leefbaarheid, ofwel de tevredenheid met de woonomgeving zoals die wordt
ervaren door de bewoners. In het integrale oordeel van de bewoner komen heel veel aspecten
samen. Naar het oordeel van de bewoner kan rechtstreeks worden gevraagd, de leefbaarheid
kan ook worden geschat met behulp van de Leefbaarometer, een model dat de leefbaarheid
afleidt uit vijftig objectief meetbare indicatoren, gemeten op laag schaalniveau.
Een andere veelzeggende indicator is de waarde van het vastgoed. Een toename van de aa ntrekkelijkheid van een buurt zal zich uiten in het feit dat mensen er meer geld over hebben om
ergens te wonen, te werken of te winkelen. Een toename van de waarde van het vastgoed
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(meestal woningen, soms ook winkels of bedrijfspanden) in een buurt is ook een belangrijke
drijfveer voor belanghebbenden om te investeren. Op die manier verdienen ze hun investering
terug.
Voor alle duidelijkheid: vastgoedwaarde is niet hetzelfde als verkoopprijs. Ook huurwoningen
hebben een waarde, die kan worden beïnvloed door investeringen. In de huidige crisis is
vooral sprake van waardedaling. De analyse b lijft daarbij echter overeind: een verbeterde
leefbaarheid zal ervoor zorgen dat er minder waardedaling is dan anders het geval zal zijn.
Het gaat in deze analyse om een relatief verschil in waarde!
De waardeontwikkeling van het vastgoed is dus een bruikbare maat om de bat en van een investering in euro’s uit te drukken. Daarbij zijn er nog wel een paar complicaties. Ten eerste is het
lastig om vast te stellen in hoeverre een geconstateerde waardeontwikkeling ook echt is toe te
schrijven aan een investering. Zoals in het sch ema is te zien zijn er autonome en externe invloeden die soms een groter effect kunnen hebben dan welke investering dan ook. Zo is bekend
dat de leefbaarheid (en daarmee de waarde van het vastgoed) sterk wordt beïnvloed door de
werkloosheid. Een wereldwijde economische crisis kan de leefbaarheid doen afnemen, ondanks
allerlei investeringen. Dat wil nog niet zeggen dat die investeringen geen effect hebben. Zonder
die impuls zou de leefbaarheid wellicht nog verder zijn verslechterd. Dit is echter moeilijk te
controleren.
Een tweede complicatie is dat de vastgoedbaten niet altijd terechtkomen bij degene die investeert. De aanleg van een park bijvoorbeeld kan de waarde van de omliggende woningen doen
stijgen, terwijl degene die het park aanlegt en onderhoudt dit niet direct terugziet. Een mooi
voorbeeld in dit verband is ook het gebouwd parkeren. Vaak is een parkeergarage zelf niet re ndabel te exploiteren, maar als de waardestijging van de omliggende woningen wordt meeger ekend kan de maatschappelijke baat toch de kosten overstijgen.
Wat wel plausibel is, is dat de baten groter zijn naarmate er meer woningen zijn te vinden in de
(directe) omgeving van de investering. De uitstraling van een investering (bijvoorbeeld in de
openbare ruimte) zal immers meestal het grootste zijn binnen een straal van een paar honderd
meter. Hoe meer woningen daar liggen, hoe groter de baat. Strikt genomen gaat het dan niet
om het aantal woningen, maar om het woonoppervlak. Op di e manier kan een herstructurering
waarbij veel kleine woningen worden vervangen door een kleiner aantal grote woningen toch
tot een batig saldo leiden.
In de volgende figuur 3-2 is te zien dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de leefbaarheid
en de waarde van het vastgoed, dat wil zeggen de woningprijs per vierkante meter. In gebieden
met een negatieve tot matige leefbaarheid is de waarde laag, in gebieden met een positieve
leefbaarheid hoog tot zeer hoog. Deze relatie impliceert dat het letterlijk kan lonen om de
leefbaarheid te verbeteren. De meeste winst daarmee is te boeken aan de positieve kant van
het leefbaarheidsspectrum. Daar loopt de woningwaarde st eil omhoog bij reeds een geringe
verbetering van de toch al positieve leefbaarheid. Maar ook aan de onderkant van het spe ctrum is winst te behalen. Indien de leefbaarheid met een halve klasse verbetert, zeg van 3,4
naar 3,5 (van negatief in de richting van matig), dan levert dat 168 euro waardestijging per
vierkante meter per woning op. Op een woning van tachtig vierkante meter is dat ruim 13.000
euro. Indien honderd woningen hiervan profiteren bedraagt de waardestijging totaal ruim de rtien miljoen. Op die manier is een miljoeneninvestering wel de moeite waard. Middenin het
spectrum is de relatie tussen leefbaarheid en prijsniveau relatief vlak. Maar ook investeren in
matig positieve buurten kan lonen indien daarmee een afglijden naar de negatieve kant kan
worden voorkomen. Een vermindering van de leefbaarheid zal immers leiden tot waardedaling.
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figuur 3-2
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Wat is haalbaar?
Een verbetering van de leefbaarheid met een halve klasse, zoals in bovengenoemd voorbeeld,
komt in de praktijk niet heel veel voor, zeker niet binnen een termijn van slechts een paar jaar.
In de kaartbeelden van de Leefbaarometer die op Internet worden getoond, is een ontwikkeling
van een halve klasse als grenswaarde gehanteerd. Verreweg de meeste gebieden vertonen dan
‘geen ontwikkeling’. Toch is er vaak wel sprake van een geringe verschuiving in de leefbaarheid.
Ook dat kan al voldoende zijn om een investering te rechtvaardigen. Om woningen in de nabijheid van de investering vijfduizend euro in waarde te doen stijgen (of dalen) is niet eens zo’n
heel grote verandering van de leefbaarheid nodig.
Uit bovenstaande redenering volgt dat uit de ontwikkeling van de leefbaarheid in de nabijheid
van een investering een indicatie kan worden verkregen van de maatschappelijke baten. Omdat
de leefbaarheid hoe dan ook fluctueert onder externe invloeden moet daarvoor eigenlijk wo rden gecorrigeerd. Dit kan door te kijken naar de relatieve ontwikkeling ten opzichte van de
gemeente of provincie als geheel. Blijft nog wel de vraag in hoeverre de geconstateerde on twikkeling is toe te schijven aan de investering. Wat zou er zijn gebeurd als er niet was geïnve steerd?

3.3

Enkele voorbeelden
In het navolgende worden enkele voorbeelden besproken die een indruk geven van de ontwikkelingen van de leefbaarheid in een aantal buurten waar de Provincie in heeft geïnvesteerd.
Het gaat om investeringen uit het FSBW (budgetten 2,3, en 4), Stimuleringsfonds Stedelijke
vernieuwing, en om voorbeelden van investeringen vanuit het ISV. Voor alle drie de bronnen
geldt dat de investeringen betrekkelijk recent zijn gedaan en het mogelijk nog te vroeg is om
definitieve effecten vast te stellen. Voor ISV-3 geldt dat de meeste projecten nog uitgevoerd
moeten worden of dat men daar net aan begonnen is.
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Het komt zelfs voor dat de leefbaarheid als gevolg van bouw - en sloopoverlast aanvankelijk
achteruitgaat. Bovendien was het in het kader van deze globale verkenning niet mogelijk om
ieder project afzonderlijk in detail te onderzoeken. Er is volstaan met het in beeld brengen van
de leefbaarheidsontwikkeling in een straal van enkele honderden meters rondom het hart van
de investering (voor zover dat duidelijk valt aan te wijzen). Doel van de gepresenteerde voorbeelden is om een indruk te krijgen van de baten die haalbaar zijn. Soortgelijke effecten zijn
denkbaar rondom andere gebiedsgerichte impulsen.
De Binnenronde, Veenendaal
In Veenendaal is € 750.000 bijgedragen in het kader van een herstructureringsproject in de
buurt ‘Het Franse Gat’. Daarnaast is budget ingezet vanuit het ISV-2-programma. De leefbaarheid van Veenendaal als geheel ligt hoger dan het provinciale gemiddelde. In de omgeving van
het project (een straal van 300 meter rondom De Binnenronde, hierna te noemen: het impulsgebied) is echter voor Veenendaalse en Utrechtse begrippen sprake van een beduidend mind ere leefbaarheid. Alleen al om die reden lijkt investeren gerechtvaardigd. Kijken we n aar de
ontwikkeling sinds 1998, dan blijkt sprake van een inhaalslag. Zowel in Utrecht als in Veenendaal als in het hier beschouwde gebied van 300 meter rondom De Binnenronde fluctueert de
leefbaarheid op een vergelijkbare manier. Hierin zien we de invloed van externe omstandigheden, zoals de economische conjunctuur. Los van deze fluctuatie is te zien dat de leefbaarheid in
het impulsgebied duidelijk dichter in de buurt van die van Veenendaal als geheel is komen te
liggen. Recent (tussen 2008 en 2010) lijkt de opmars te zijn gestuit. Waardoor dit kan komen
valt zonder nadere kennis over de lokale situatie moeilijk te zeggen.
figuur 3-3
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De inhaalslag die het impulsgebied heeft doorgemaakt qua leefbaarheid zal zich hebben ve rtaald in een bovengemiddelde ontwikkeling van de woningwaarde (althans, volgens de red eneerlijn uit figuur 3-1). Dit is in figuur 3-4 geschat met behulp van de relatie uit figuur 3-2. Het
verschil over de periode 2006-2010 bedraagt 86 euro per vierkante meter. Binnen de getrokken
straal van 300 meter staan 868 woningen. Stel dat het gaat om woningen van gemiddeld 80
vierkante meter, dan praten we over een extra waardeontwikkeling van ongeveer zes miljoen
euro. Dat is een veelvoud van de bijdrage van de Provincie. Daarbij moeten we bedenken dat er
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natuurlijk ook door heel veel meer partijen is en wordt geïnvesteerd. Ook is zonder nadere
studie niet duidelijk in hoeverre die waard estijging is toe te schrijven aan deze investeringen.
figuur 3-4

D e g e s c h a t t e o n t w i k k e l in g v a n d e w o n in g w a a rd e ( p e r v i e r k a n t e m e t e r ) in e e n
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Baarn, De Nieuwe Oosterhei
Voor de herstructurering van de naoorlogse wijk De Nieuwe Oosterhei is zowel vanuit ISV-2 als
vanuit het SSV-budget ingezet. Een analyse van de leefbaarheidsontwikkeling laat nu een ander
beeld zien. Ten eerste moeten we vaststellen dat het hier gaat om een gebied waar de leefbaarheid weliswaar onder die van Baarn als geheel ligt, maar nog altijd boven die van de provincie Utrecht als geheel. Hierbij geldt dat dit project nog niet is afgerond en de effecten dus
nog niet in hun geheel meetbaar zijn.
Tussen 2006 en 2008 is de leefbaarheid er verbeterd, maar die in Baarn als geheel eveneens.
Omdat bij een reeds hoge leefbaarheid een verbetering extra stevig doortikt in de waarde, liep
hierdoor de waardeontwikkeling van het gebied De Nieuwe Oosterhei feitelijk achter op die van
de gemeente. Pas vanaf 2008 is sprake van een geringe inhaalslag.
In totaal staan hier in het impulsgebied van 300 meter circa 2.100 woningen. De totale extra
waardeontwikkeling in de periode 2006-2010 als gevolg van de leefbaarheidsontwikkeling ten
opzichte van geheel Baarn bedraagt naar schatting 3,4 miljoen euro. Dit komt neer op gemiddeld 20 euro per vierkante meter per woning.
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figuur 3-5
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Vianen
In de periode 2008-2009 is vanuit het FSBW ruim € 1,2 mln. geïnvesteerd in de ruimtelijke
kwaliteit van de naoorlogse woonwijk Vijfheerenlanden. In de periode 2005 t/m 2011 is vanuit
11
de ISV-gelden van de Provincie € 0,75 mln. geïnvesteerd .

11

Voor de periode 2010—2014 is vanuit ISV-3 nogmaals een budget ingezet van € 0,75 mln. Het effect van
deze laatste investering was uiteraard nog niet meetbaar in 2010.

Provinciale regelingen binnenstedelijke ontwikkeling

23

Uit de grafiek is te zien dat de leefbaarheid in de wijk vanaf 2006 sterk is verbeterd en daarvoor enigszins verslechterd.
figuur 3-7

D e o n t w i k k e l i n g v a n d e l e e f b a a rh e id in e e n s t ra a l v a n 3 0 0 m e t e r ro n d d e w ij k

V i j f h e e r e n l a n d e n ( b r o n : L e e f b a a ro m e t e r )

4,200

score leefbaarometer

4,150
4,100

Utrecht (prov)
Vianen

4,050

Vianen300m

4,000
3,950
1998

figuur 3-8

2000

2002

2004

2006

2008

2010

D e g e s c h a t t e o n t w i k k e l in g v a n d e w o n in g w a a rd e ( p e r v i e r k a n t e m e t e r ) in e e n

s t r a a l v a n 3 0 0 m e t e r r o n d o m d e w i j k V ij f h e e re n la n d e n (b ro n : L e e f b a a ro m e t e r; p ri j s p e il
2011)

€ 2.200

woningwaarde per m2

€ 2.100
€ 2.000
Utrecht (prov)
€ 1.900

Vianen
Vianen300m

€ 1.800
€ 1.700
€ 1.600
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

In termen van prijzen is de beweging minder heftig doordat een verandering van de leefbaa rheidsscore rond 3,9 - 4 (matig positief) de waarde van woningen weinig doet veranderen. Het
resultaat hiervan is dat de woningwaarde in de buurt weliswaar is opgelopen maar niet meer
dan in de rest van Vianen. Met andere woorden, de inspanningen hebben effect gehad maar in
termen van economische waarde komt dat niet tot uiting. Anderzijds geld t dat zonder de inspanning de leefbaarheid en daarmee de woningwaarde mogelijk achteruit was gegaan.
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IJsselstein
Ook in IJsselstein (IJsselveld-Oost/IJsselstein) is in de periode vanaf 2007 t/m 2011 met € 1
mln. aan FSBW-gelden door de Provincie geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit (o.a. onde r12
grondse vuilcontainers, afsluiten onderdoorgangen etc.).
figuur 3-9
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Opnieuw zien we enerzijds een duidelijke verbetering van de leefbaarheid nadat deze was gedaald in de periode 2002-2006. De prijzen stegen en daalden minder heftig vanwege de relati eve ongevoeligheid indien de leefbaarheid in de buurt schommelt rond de 3.9 – 4.0.
Het is uiteraard niet mogelijk om aan te geven dat zonder deze inspanningen de buurt verder
was afgegleden na 2006. Zolang echter de leefbaarheid fluctueert rond een matig positieve
score (3.9-4) zal de prijs niet veel veranderen.

12

In de periode 2010-2014 is vanuit ISV-3 nogmaals € 0,75 mln. geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit in
een ander deelgebied van IJsselstein-Oost. Tevens is bij een tweede verdeling ook ISV-3-budget (€ 0,65
mln.) toegekend t.b.v. de uitvoering van de vernieuwing van een ander deelgebied binnen de wijk
(Clinckhoef). Hiervoor geldt dat de effecten in 2010 nog niet meetbaar waren.
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f i g u u r 3 - 1 0 D e g e s c h a t t e o n t w i k k e l in g v a n d e w o n in g w a a rd e ( p e r v i e r k a n t e m e t e r ) in e e n
s t r a a l v a n 3 0 0 m e t e r r o n d o m d e w i j k I J s s e l v e ld - O o s t / I J s s e ls t e in (b ro n : L e e f b a a ro m e t e r;
prijspeil 2011)

€ 2.200

woningwaarde per m2

€ 2.100
€ 2.000
Utrecht (prov)
€ 1.900

Ijsselstein

Ijsselstein300m

€ 1.800
€ 1.700
€ 1.600
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Voorlopige conclusie
We hebben geconstateerd dat de inzet van FSBW, ISV en SVV tenminste in een aantal gevallen
tot een positieve uitstraling naar de omgeving heeft geleid. Via een verhoogde leefbaarheid
leidt dit tot een waardestijging of beperkt het de waardedaling van het vastgoed (ook van
huurwoningen). Voor andere gevallen geldt dat het mogelijk te vroeg is om effecten vast te
kunnen stellen. Dit is specifiek het geval bij ISV-3-projecten.
Voor de instrumenten geldt dat hun effect groter is naarmate deze ingezet worden in gebieden
met een hoge dichtheid. Verder geldt dat verbetering in de leefbaarheid met name effect heeft
op de vastgoedwaarde indien deze plaatsvindt in gebieden met een negatieve of matige lee fbaarheid. Bij ISV-3 was het criterium matige of negatieve leefbaarheid overigens van doorslaggevende betekenis bij de prioritering. In gebieden die reeds als matig positief bekend zijn is die
relatie slechts beperkt. Uiteraard kan een dergelijke investering wel voorkomen dat een buurt
in een vervalspiraal terechtkomt. Daarmee wordt een sterke achteruitgang, ook van de vas tgoedwaarde, op termijn voorkomen.

3.4

Aanvullende aanwijzingen voor optreden van (relatieve) waardestijging
Veel van de projecten binnen ISV-2, ISV-3, het Stimuleringsfonds Stedelijke vernieuwing en ook
sommige projecten uit het Fonds Stedelijk bouwen kunnen e en uitstralingseffect op de omgeving hebben in de vorm van een toename van de leefbaarheid. Uit een reeks van onze onderzoeken weten we dat projecten die bijdragen aan een verbetering van de woonomgeving zoals
herstructureringsprojecten, nieuwbouw, sociaal vastgoed van invloed zijn op de leefomgeving
en de waardering van mensen van de wijk. In het kader van dit onderzoek is het niet haalbaar
om deze leefbaarheidseffecten van de vele afzonderlijke projecten binnen het ISV en het Stimuleringsfonds te bepalen. Wel kunnen we in algemene zin iets zeggen over de aard en omvang
van dit soort effecten op basis van referentiestudies.
Uit inmiddels verschillende RIGO-onderzoeken en uit ons voor het Ministerie van VROM on twikkelde instrument de Leefbaarometer weten we dat bepaalde investeringen in wijken een
positief effect kunnen hebben op de leefbaarheidsscore van een wijk. Dit komt dan doordat –
als gevolg van een herstructurering of bepaalde investering – bepaalde omgevingsfactoren in
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positieve zin veranderen: de samenstelling van de bevolking wordt bijvoorbeeld gedifferent ieerder, de werkloosheid neemt af, de (subjectieve) veiligheid neemt toe etc.
Uit onderzoek naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen in het kader van de 56 prioriteit s13
wijken en ISV-2 blijkt bovendien dat een aantal typen ingrepen een positief effect had op de
ontwikkeling van de leefbaarheid in de periode 2002 -2008. Te weten:
1. Investeringen in de openbare ruimte (o.a. duurzaamheid en stedenbouwkundige kwaliteit)
2. Sociaal beleid rond herhuisvesting
3. Investeren in sociaal-culturele voorzieningen (o.a. buurtcentra, brede school, sport)
4. Activiteiten voor jongeren in de buurt
5. Stimuleren van de wijkeconomie en startende ondernemers
6. Extra toezicht t.b.v. veiligheid en projecten om veiligheid te verbeteren en overlast tegen
te gaan
Welke van deze maatregelen of combinaties daarvan het meest effect ief zijn blijft maatwerk en
is afhankelijk van de lokale situatie. Uit het onderzoek bleek echter dat bovenstaande maatr egelen met name effectief zijn indien ze worden gecombineerd met herstructurering.
Positieve leefbaarheidseffecten leiden doorgaans tot een stijging van vastgoedwaarden in de
buurt omdat er een directe relatie is tussen de leefbaarheidssituatie in een wijk en de huize nprijzen. Om een paar projectvoorbeelden te noemen:
Uit een ex post evaluatie van een investering van Ymere in het Timorpleingebouw in Amste rdam-Oost bleek dat de vastgoedwaarden in een straal van 200 -300 meter rondom het gebouw
met naar schatting 3-5% waren gestegen. Hieraan lagen verschillende zaken ten grondslag. De
overlast op het Timorplein was als gevolg van het project verdwenen, het gebouw functioneert
als sociale ontmoetingsplaats dankzij de horecagelegenheid en bioscoop, het Okay hostel
draagt bij aan de buurteconomie (bestedingen) en er wordt kantoorruimte met korting voor
jonge startende ondernemers aangeboden.
Uit een andere ex post studie voor Ymere bleek een soortgelijk effect te zijn opgetreden. Als
gevolg van een investering in het gebouw Het Sieraad aan de rand van De Baarsjes bleken de
woningwaarden in een straal van 100 meter meer dan gemiddeld gestegen. Het effect bleef
hier beperkt tot een straal van 100 m door de perifere ligging van het gebouw ten opzichte van
de woonwijk.
In de ex ante studie MKBA Hart van Zuid Rotterdam met grootschalige herstructurering van het
winkelcentrum en het busstation en de uitbreiding van het Ahoy -complex met een congrescentrum en hotel is - op grond van referentieprojecten en gefundeerde inschattingen van de wer kgelegenheidseffecten - geraamd dat de gemiddelde woningwaarde in een straal van 500 m met
1,6% zal stijgen en ook nog eens met 1% voor de woningen in ee n straal van 500 – 1000 m.
Voor de Utrechtse ISV-projecten, projecten uit het Stimuleringsfonds en uit het Fonds S tedelijk
bouwen en wonen kunnen ook dergelijke effecten worden verwacht. Hoe groot die effecten zijn
hangt sterk af van de omvang en aard van de projecten. Doorgaans leiden hogere investeringen
tot grotere uitstralingseffecten, maar de kenmerken van een project spelen ook een grote rol.
Indien het project centraal in een wijk/buurt ligt zijn de uitstralingseffecten groter dan in geval
van een perifere ligging. Indien met een project lokale werkgelegenheid wordt toegevoegd (als
gevolg van de realisatie van nieuwe voorzieningen) dan brengt dit werkgelegenheidseffect
doorgaans een extra leefbaarheidsimpuls met zich me e die ook in een wat grotere straal doorwerkt.

13

Zie: Buurtleefbaarheid begrepen, RIGO, november 2010.
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De omvang van de deze leefbaarheidsbaten loopt vaak al snel in de miljoenen euro’s, zeker als
er veel woningen rondom een project zijn gelegen. In geval van het hierboven genoemde project Hart van Zuid Rotterdam, dat grofweg vergeleken kan w orden met het project Binnenstad/Hollandse IJssel/Wateras (Gemeente Nieuwegein) uit het Stimuleringsfonds Stedelijke
vernieuwing, is bijvoorbeeld een leefbaarheidsbaat van 50 mln. euro berekend. Nu ging het
hier om een zeer groot investeringsproject van circa 300 mln. euro, maar onder de juiste condities kunnen ook kleinere investeringsprojecten al tot flinke baten leiden. Ook de investering in
het Timorpleingebouw (zie hierboven) van circa 9 mln. euro leidde al tot een leefbaarheidsbaat
in de vorm van stijging van woningwaarden van naar verwachting tussen de 5 en 13 mln. euro.
In het kader van de crisis en de daaraan gerelateerd waardedalingen dienen bovenstaande
voorbeelden gezien te worden als mogelijkheden om waardedalingen te beperken.

3.5

Kosten en baten van binnenstedelijk bouwen
Naast stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit heeft de Provincie als doel uitbreiding van de
woningvoorraad in binnenstedelijk gebied te laten plaatsvinden. De voordelen van binnenst edelijk bouwen versus bouwen in kleinere of grotere uitleglocaties zijn o.a. het behoud van open
ruimte, het beperken van mobiliteit en het vergroten van draagvlak voor lokale voorzieningen.
Daartegenover staat dat het bouwen in binnenstedelijk gebied vaak duurder is en dat de ruimte
voor extra woningen steeds schaarser wordt. Men kan uitbreiding zoeken in een proces va n
herstructurering, verdichting door weghalen van groen, sportvelden etc. of door functieverandering via verplaatsing van bedrijven. Ook bouwen op overkluizingen van infrastructuur b ehoort tot het arsenaal aan uitbreidingsoplossingen binnen gemeentegrenzen. Aan deze ingr epen hangt in oplopende trap een prijskaartje.
In zoverre fondsen zoals het Fonds Binnensted elijk bouwen de uitbreiding van de woningvoorraad binnen de gemeentegrenzen stimuleert is het zinnig de kosten en baten van dergelijke
projecten te vergelijken met die van buitenstedelijke alternatieven. De juiste manier om dit te
doen is door een aantal representatieve binnenstedelijke en alternatieve buite nstedelijke
bouwlocaties in de provincie Utrecht met elkaar te vergelijken. Binnen het korte tijdsbestek van
dit onderzoek was dit niet mogelijk. We hebben daarom in de literatuur gezocht naar vergelij k14
bare onderzoeken. De meest relevante daarvan is het rapport IBO verstedelijki ng waar een
MKBA is gemaakt die de bouw van binnenstedelijk bouwen in ROA, BRU, Haaglanden, het KANgebied en rondom Groningen vergeleek met woningbouw op kleine en grotere uitleglocaties in
de omgeving. De bouw uit het verleden is vergeleken met een variatie van meer bouw binnen
de stad en een variatie van meer bouw buiten de stad. Tevens is geke ken naar twee varianten
in de toekomst waarbij er rekening mee gehouden wordt dat bouwlocaties binnen de stad
steeds minder voorhanden zijn.
In de volgende tabel zijn de uitkomsten gegeven voor alle vijf gebieden. Enkele batenposten
zijn niet gemonetariseerd zoals ruimtelijke kwaliteit, draagvlak voorzieningen en veili gheid/leefbaarheid. Met name deze laatste post kunnen we tegenwoordig beter in kaart brengen
(zie vorige paragraaf). Verder kunnen deze cijfers niet 1 op 1 vertaald worden naar de gebieden
waar de Provincie zich op richt. Maar het onderzoek geeft wel de grote lijnen aan.
De tabel laat zien dat de kosten van binnenstedelijk bouwen in het verleden al h oger waren dan
de kosten voor buitenstedelijk bouwen (+24 versus -169) en dat in de toekomst dit verschil nog
veel groter wordt (+264 versus –489) vanwege de steeds moeilijker locaties binnen de gemeentegrenzen. De grondopbrengsten van deze steeds moeilijker locaties zijn vervolgens minder

14

Maatschappelijke kosten en baten IBO verstedelijking, Ecorys, 2005.
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groot dan die uit het verleden zodat per saldo de grondexploitatie steeds ongunstiger wordt.
De voordelen die daartegenover staan in termen van open ruimte, vermijden congestie etc. zijn
niet voldoende om deze negatieve ontwikkeling op te vangen. Vervolgens is een verschuiving
naar minder dure/complexe bouwlocaties onderzocht. Daaruit blijkt dat een pakket met bouwen op verdichtingslocaties en binnen herstructurering maatschappelijk aantrekkelijk is.
tabel 3-1

Kosten

K o s t e n e n b a t e n v a n b in n e n s t e d e l i j k b o u w e n (u it I B O v e rs t e d e l ij k in g )

grondproductiekosten
Infrastructuurkosten
Exploitatiekosten

o.b.v. historische gegevens

o.b.v. toekomst verwachtingen

Binnen bebouwd gebiedUitleglocaties
NCW
NCW
511
-333
-492
200
5
-36

Binnen bebouwd gebied
Uitleglocaties
NCW
NCW
597
-498
-400
133
67
-124

Totaal kosten
Baten
Directe effecten Grondopbrengsten
overwinst grondeigenaren
exploitatie OV ontsluiting
Voordelen woonconsument
subtotaal directe effecten
Indirect effecten kwaliteit & rentabiliteit
Bestaand OV
subtotaal indirecte effecten
Extern effecten congestie
openruimte en stedelijke groen
Draagvlak en varieteit voorzieningen
Voorzieningen + recreatie
Ruimtelijke kwaliteit
Kwaliteit aanpalende gebiedn
synergie GSB beleid
Veiligheid
milieueffecten verkeer
subtotaal externe effecten

3.6

24

-169

264

-489

175
-48
1
96
224

89
188
-4
-21
252

32
-106
7
3
-64

59
79
-13
8
133

0
0
-41
22

95

0
0
-421
-252 -376

PM
PM
PM

0
0
11
58

211

0
0
-120
-45 -194

PM
PM
PM
29

-35

PM
PM

20

-25

PM
PM
47
57 130

-89
-797 -921

-3
86

239

-25
-215 -364

Totaal Baten

281 354

-545 -669

22 175

-82 -231

Saldo kosten en baten

257 330

-376 -500

-242

-89

407 258

Uitplaatsing van hinderlijke bedrijven
In het Fonds Uitplaatsing hinderlijke bedrijven is door de Provincie 12 mln. euro beschikbaar
gesteld. De bijdrage is bedoeld voor medefinanciering van de onrendabele top van de heron twikkeling van de vrijkomende locatie na uitplaatsing van hinderlijke bedrijven. In 2009, 2010 en
2011 zijn in totaal tien privaatrechtelijke overeenkomsten gesloten met gemeenten omtrent de
bedrijfsbeëindiging en de beoogde herontwikkeling. Er resteren nog acht projecten. Die zullen
gedeeltelijk in 2011 en gedeeltelijk in latere jaren tot uitvoering komen.
Het Fonds heeft een dubbele doelstelling:
 Primair reductie van milieuhinder
 Secundair duurzame herontwikkeling vrijkomende locatie
In deze rapportage zijn de maatschappelijke effecten van de volgende (voorgenomen) bedrijf suitplaatsingen beschouwd:
1.

Nertsenfarm De Bonte Kooi (Bunschoten)

2.

Biomassa verwerkend bedrijf Driessen (Loenen)

3.

Hoek, LPG-tankstation/wasstraat/taxibedrijf (Driebergen)

4.

De Rooij autobedrijf met tankstation en Wierda tankstation (De Bilt)
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5.

Gemeentewerf Zomerdijk IJsselstein (IJsselstein)

6.

Machinefabriek Conré en constructiebedrijf Roodenburg (Zeist)

7.

Schuilenburg (Rhenen)

8.

Gereedschappenhandel (Lopik)

Hieronder gaan we per case kort in op de situatie in nulalternatief (geen uitplaatsing) en projectalternatief (uitplaatsing) en worden de maatschappelijke baten berekend. Deze worden
afgezet tegen de bijdrage uit het FUHB. Hierdoor worden de kosten en baten van FUHB (enig szins) vergelijkbaar met de overige provinciale (subsidie)regelingen. Daarnaast zijn de baten ook
afgezet tegen de volledige gemeenschappelijke bijdragen. Het gaat dan om de bijdrage uit he t
FUHB, maar ook om bijvoorbeeld de bijdragen vanuit gemeenten of andere regelingen. Het nut
van beide exercities is om meer zicht te krijgen op de maatschappelijke efficiency van bedrijf suitplaatsingen.
Overigens is ook met die laatste exercitie (alle bijdragen tezamen) nog geen sprake van een
volledige MKBA. Om dat te bereiken zouden de totale projectkosten van het project afgezet
moeten worden tegen de totale baten. Daarbij horen ook de particuliere kosten en opbren gsten (dus bijvoorbeeld van de uitgeplaatste bedrijven), en deze zijn niet altijd bekend. Voor die
projecten waar deze wel bekend zijn, zal dat worden aangegeven. Tot slot dient vermeld te
worden dat alleen de maatschappelijke effecten voor de Gemeente dan wel de Provincie in
beeld zijn gebracht in de vorm van bijvoorbeeld hinderreductie en locatieontwikkeling. Event uele effecten voor de bedrijven zelf (denk bijvoorbeeld aan efficiencyvoordelen als gevolg van
groeimogelijkheden) zijn buiten beschouwing gelaten. Verder is natuurlijk niet bekend of bepaalde bedrijven ook zónder provinciale bijdrage vertrokken zouden zijn. Vooralsnog is ervan
uitgegaan dat de bijdragen van Provincie en gemeenten essentieel zijn geweest voor de verplaatsing. Indien dit niet het geval was is eerder sprake van een fin anciële meevaller waardoor
de onderhandelingen sneller rondgekomen zijn en het FUHB voornamelijk gewerkt heeft als
‘versnellingsbudget’ zoals budget 1 van het FSBW of de knelpuntenpot.
Tot slot zijn ook eventuele verminderde apparaatskosten (denk aan minde r klachten, vervallen
van handhavingstrajecten) voor gemeenten niet berekend, maar worden deze meegenomen als
PM-post.
Nertsenfarm De Bonte Kooi (Bunschoten)
De nertsenfarm De Bonte Kooi is inmiddels uitgeplaatst. Voorheen was deze gelegen tegen de
rand van Bunschoten en midden in een EHS-gebied met recreatieve vaar- en fietsroutes. Aan de
westkant van de nertsenfarm ligt de laatste woningbouwlocatie van Bunschoten. Als gevolg van
de hindercontour van het nertsenbedrijf (zie figuur) zouden in totaal 85 woni ngen op deze woningbouwlocatie niet gerealiseerd kunnen worden.
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Als gevolg van de uitplaatsing kunnen twee effecten worden onderscheiden voor Gemeente en
Provincie. Om te beginnen is door het wegvallen van de hindercontour de bouw van de 85 woningen mogelijk gemaakt. De maatschappelijke baat hiervan kan worden berekend aan de hand
van stijging van de grondwaarde. Door het wegvallen van de hindercontour stijgt die gron d2
2
waarde van 3-8 euro/m op dit moment naar 45-55 euro/m aankoopwaarde als bouwgrond. De
2
grondwaardestijging is dus circa 45 euro/m . Een andere benadering is uit te gaan van de
2
grondexploitatie van de Gemeente. Deze koopt de grond dus aan voor 45-55 euro/m en kan
2
deze verkopen voor naar schatting 275-350 euro/m . Daarvoor moeten echter wel kosten worden gemaakt (bouwrijp maken, infrastructuur). Een aantal jaren geleden werd door gemeent en
2
nog winst gemaakt in de ordegrootte van 100-200 euro/m op dit soort projectontwikkelingen,
maar de laatste jaren is het steeds lastiger geworden om nog tot een sluitende grondexploitatie
15.
te komen, bijvoorbeeld als gevolg van renteverliezen . In dit voorbeeld gaan wij uit van een
2
winst van 50 euro/m ,welke dus ongeveer gelijk is aan de grondwaardestijging. De totale baat
komt daarmee uit op ruim 1 mln. euro.
Een tweede maatschappelijk effect is dat als gevolg van het verdwijne n van het nertsenbedrijf
de EHS-verbinding wordt verbeterd. De weg langs het nertsenbedrijf wordt verwijderd waa rdoor die kwaliteit nog meer stijgt. Dit heeft een positief effect o p de (niet-gebruikswaarde van
de) natuur, hetgeen wordt meegenomen als een PM-post. Daarnaast is er sprake van positieve
effecten voor recreanten, deze worden wel de gebruiksbaten van natuur genoemd. Het gaat in
dit geval om fietsers, wandelaars en joggers. Het totaal aantal recreatiebezoeken per jaar wordt
16
grofweg ingeschat op 110.000 per jaar. De baten bestaan uit een hogere waardering van een
recreatiebezoek (de zogenaamde belevingsbaten). In Nederland wordt op grond van reiskoste n17
studies een kengetal van 1 euro per bezoek gehanteerd voor belevingsbaten . Door de uitplaatsing van de nertsenfarm neemt de belevingswaarde iets toe. Een stijging van 2% lijkt een
redelijke aanname op grond van verschillende referentieprojecten. Dit leidt tot een baat van
110.000 x 1 euro x 2% = 2.200 euro per jaar. Voor een ‘oneindige’ periode komt de baat in ne tto contante waarde daarmee uit op circa 44 duizend euro.

15
16

17

Telefonisch consult met gemeente Bunschoten-Spakenburg.
Grove inschatting van de gemeente Bunschoten-Spakenburg; 1.500 fietsbewegingen per week, 500
wandelaars/joggers per week plus 4.000 wandelaars van de avondvierdaagse.
Bron: DVS/SEE, MKBA kengetallen voor omgevingskwaliteiten, november 2011.
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De bijdrage uit het FUHB was 257 duizend euro. Vanuit die bijdrage bezien is dus sprake van
een zeer efficiënt project voor de Provincie (zie volgende tabel). Daarnaast had de Gemeente
een onrendabele top. Indien die bijdrage wordt meegenomen zijn de kosten en baten zo ongeveer in evenwicht. Daarbij dient wel vermeld te worden dat er extra natuurbaten zijn als gevolg
van de uitplaatsing, welke we niet in euro’s hebben uitgedrukt. Samengevat zien de kosten en
baten voor de Provincie er als volgt uit (tussen haakjes de baat per 1.000 euro FUHB-bijdrage
plus andere instantie):
t a b e l 3 - 2 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

Nertsenfarm De Bonte Kooi

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

€ 257.000

€ 1.106.500

€ 4.305 (€ 1.077)

Biomassa verwerkend bedrijf Driessen (Gemeente Stichtse Vecht)
Het biomassa verwerkend bedrijf Driessen ligt aan de rand van de Gemeente Stichtse Vecht
(Loenen). Op de locatie van het bedrijf is Driessen van plan zelf woningen te bouwen en te
verkopen. In totaal gaat het om circa 100 binnenstedelijke woningen waarvan 17 startersw oningen. De opbrengsten hiervan zal het bedrijf gebruiken voor de bedrijfsverplaatsing. Ons
uitgangspunt is dat de kosten en baten voor het bedrijf – inclusief de bijdragen uit het FUHB –
ongeveer in evenwicht zijn. De ontwikkeling van de circa 100 woningen kan – in tegenstelling
tot het vorige project - niet als maatschappelijke baat worden beschouwd voor de Gemeente
en Provincie, maar maakt deel uit van het bedrijfseconomische plan van het bedrijf Driessen.
De baat zit in dit geval in de reductie van hinder voor bestaande woningen in Loenen. Deze
hinder bestaat uit stof, geluidhinder en vrachtverkeer. Ongeveer 20 woningen liggen in de i nvloedsfeer van het bedrijf. Uit vele empirische studies weten we dat zaken als geluidhinder een
drukkend effect hebben op woningwaarden. Als gevolg van het verdwijnen van het biomassa
verwerkend bedrijf zal de hinder verdwijnen. Op grond van de empirische studies schatten wij
het prijseffect op de omliggende woningen in op een stijging van de woningwaarden tussen de
2 en 4%. Uitgaande van een gemiddelde woningwaarde van 250.000 euro liggen de baten tu ssen de 100 en 200 duizend euro. Afgezet tegen de bijdrage van 550.000 euro uit het FUHB is dit
een kleine maatschappelijke baat. De oorzaak hiervan ligt in het beperkt aantal woningen dat
hinder ondervindt van het bedrijf. Indien de bijdrage uit het FSBW wordt meegenomen (85.000
euro) neemt de efficiency van de bedrijfsuitplaatsing verder af .
Naast de baat als gevolg van hinderreductie is een baat voor de Gemeente Loenen dat er überhaupt weer woningbouw kan plaatsvinden. De grond van bedrijf Driessen is de laatste mog elijkheid voor de Gemeente om uit te breiden. Een baat die zou kunnen optreden is dat als gevolg hiervan voor een deel leegloop van voorzieningen en scholen wordt voorkomen. Om dit
hard te maken zou echter nader onderzoek nodig zijn, daarom wordt het meegenomen als PMpost. Samengevat zien de kosten en baten voor de Provincie er als volgt uit (tussen haakjes de
baat per 1.000 euro FUHB-bijdrage plus FSBW):
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t a b e l 3 - 3 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

Biomassa verwerkend
bedrijf Driessen

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

Minimaal

€550.000

€ 100.000

€ 182 (€154)

Maximaal

€550.000

€ 200.000

€ 364 ( 308)

Hoek, LPG-tankstation/wasstraat/taxibedrijf (Driebergen)
Het LPG-tankstation, wasstraat en taxibedrijf Hoek ligt midden in een woonwijk in Driebergen.
De uitplaatsing leidt tot de volgende vier maatschappelijke effecten voor de Gemeente en Provincie:





Op de locatie zelf zullen 29 binnenstedelijke woningen worden gerealiseerd
Verder is de bouw van 100 extra woningen mogelijk in het cent rum door het opheffen
van de PR-contour
Voor de mensen die wonen en werkzaam zijn binnen de GR-contour van het bedrijf is
sprake van een veiligheidsbaat
Voor een aantal huishoudens vervalt de overlast van het tankstation (geluidhinder, ve rkeer)
2

De baten van herontwikkeling van de locatie van circa 3.600 m t.b.v. 29 woningen kunnen berekend worden aan de hand van de grondwaardeontwikkeling. Rekening houden d met kosten
2
2
voor ontsluiting is sprake van een waardestijging van 150 euro/m naar 200 euro/m . De totale
baat komt hiermee uit op 180.000 euro.
Verder kunnen er 100 woningen binnen de risicocontour worden bijgebouwd. Het gaat hier om
de aanbouw van appartementen aan reeds bestaande flatgebouwen van woningcorporaties
rond het LPG-tankstation. Hiervoor hoeft geen grond te worden aangekocht en de kosten voor
infrastructuur zijn minimaal. In overleg met de Provincie is vastgesteld dat een positief exploitatiesaldo van 20.000 euro per woning een goede inschatting is voor de baten. De totale b aat
komt hiermee uit op 2 mln. euro.
Ook is er een externe veiligheidsbaat. Het aantal woonachtige personen met een te hoog
groepsrisico is 160. Verder is sprake van 198 (werkende) personen in het invloedgebied. Bij de
18
normgrens van 1x10-7 en uitgaande van een bedrag van 2,5 mln. euro voor een mensenleven
kunnen de jaarlijkse kosten (kans x gevolg) worden berekend en komen deze uit op 90 euro per
jaar. De baat van het uitplaatsen van het LPG-station is dus circa 90 euro per jaar, hetgeen
neerkomt op circa 1.800 euro (netto contante waarde) voor een ‘oneindige’ periode. Dat deze
baten laag uitvallen is natuurlijk niet vreemd, in Nederland accepteren we niet een hoge risic onorm. Zelfs bij een risiconorm die een factor tien hoger is (1x10-6) zouden de totale baten uitkomen op ‘slechts’ 18.000 euro. In geval van een calamiteit zou er overigens ook economische
schade ontstaan aan de omliggende gebouwen, hetgeen we meenemen als PM-post. Ook dit is
een betrekkelijk geringe baat als gevolg van de lage kans op een calamiteit.
Tot slot geldt dat er sprake is van hindereductie (geluid, verkeer) voor 15 direct omliggende
woningen met een gemiddelde waarde van 375.000 euro. Uitgaande van een stijging van de
woningwaarden tussen de 2 en 4% liggen de baten tussen de 112,5 en 225 duizend euro.

18

Dit kengetal wordt doorgaans binnen MKBA gebruikt voor de waardering van een statistisch mensenl even.
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De bijdrage uit het FUHB bedraagt 300 duizend euro. Met de hierboven beschreven baten is
sprake van een zeer efficiënt project voor de Provincie. Die conclusie blijft staan als ook de
bijdrage van 209 duizend uit het ISV-budget wordt meegenomen. In MKBA-termen is ook sprake
van een licht positief saldo omdat de totale projectkosten uitkomen op 2 mln. euro (en daa rmee onder de totale baten, zie ook de tabel hieronder). Samengevat zien de kosten en baten
voor de Provincie er als volgt uit (tussen haakjes de baat per 1.000 euro FUHB-bijdrage plus
ISV):
t a b e l 3 - 4 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

Hoek LPG-station

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

Minimaal

€300.000

€ 2.294.290

€ 7.648 (€ 4.507)

Maximaal

€300.000

€ 2.406.790

€ 8.023 (€ 4.728)

De Rooij autobedrijf met tankstation en Wierda tankstation (De Bilt)
Deze case lijkt veel op die van biomassa verwerkend bedrijf Driessen. Er worden twee bedrijven
uitgeplaatst en De Rooij autobedrijf neemt zelf de exploitatie van de herontwikkeling van de
locatie op zich en financiert hiermee de bedrijfsverplaatsing.
De maatschappelijke baten bestaan net als bij Driessen uit hinderreductie. Het gaat dan met
name om geluids- en verkeershinder (inclusief parkeerdruk). Door de uitplaatsing van de b edrijven profiteren circa 30 huishoudens hiervan. Bovendien geldt voor de 30 woningen dat er
niet alleen sprake is van hinderreductie, ook het uitzicht zal aanzienlijk verbeteren. In plaats
van uitzicht op een autobedrijf, komt er een uitzicht op een appartementencomplex. Het gez amenlijk effect van de hinderreductie en verbeterd uitzicht schatten we in op 5 tot 10% waardestijging van de 30 woningen. Uitgaande van een gemiddelde waarde van 275.000 euro per w oning ligt de baat dan tussen de 412,5 en 825 duizend euro. De bijdrage uit het FUHB is 820
duizend euro. Afgezet tegen de bijdrage uit het FUHB is dus sprake van een relatief kleine
maatschappelijke baat, zeker in geval van een waardestijging van 5% van de omliggende woni ngen. De oorzaak hiervan is dat – net als in het voorbeeld van Driessen - een beperkt aantal
woningen hinder ondervindt van het bedrijf. Samengevat zien de kosten en baten voor de Provincie er als volgt uit (er is geen sprake van overige gemeentelijke o f provinciale bijdragen):
t a b e l 3 - 5 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

De Rooij en Wiarda

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

Minimaal

€820.000

€ 412.500

€ 503

Maximaal

€820.000

€ 825.000

€ 1.006

bedrijven

Gemeentewerf Zomerdijk IJsselstein (IJsselstein)
In het geval van de gemeentewerf gaat het om de uitplaatsing van de milieustraat in IJsselstein,
waar onder meer afval wordt ingezameld, waar de Dienst zoutbestrijding is gevestigd en ook de
ambulancepost. De baat bestaat uit herontwikkeling van de locatie tot een woningbouwlocatie
met 160 woningen. De waardestijging van de grond is reken ing houdend met infrastructuuraan-
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2

leg naar schatting 70 euro per m . Dit leidt op een oppervlak van 3 ha tot een baat van 2,1 mln.
euro.
Er treedt echter nog een baat op. In tegenstelling tot de milieustraat op de zomerdijk, wordt de
nieuwe milieustraat (zo goed als) duurzaam gemaakt. Er wordt onder meer gebruikgemaakt van
zonnepanelen voor energiewinning. Qua energiekosten gaan we ervan uit dat kosten en baten
ten opzichte van de huidige situatie niet heel erg verschillen omdat de terugverdientijd van de
duurzame maatregelen naar schatting minimaal 20 jaar is. Een bijkomend effect is ech ter dat er
veel minder CO2-uitstoot is dan in de huidige situatie. Probleem is echter dat de uitstoot van
de oude centrale niet bekend is. Op dit moment kan daarom slechts wo rden uitgegaan van een
positieve PM-post.
De bijdrage uit het FUHB is 375.000 euro. Alleen al met de herontwikkelingsbaten van de locatie is dit project voor de Provincie zeer efficiënt. Samengevat zien de kosten en baten voor de
Provincie er als volgt uit (er is geen sprake van overige gemeentelijke of provinciale bijdragen):
t a b e l 3 - 6 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

Gemeentewerf IJsselstein

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

€ 375.000

€ 2.100.000

€ 5.600

Machinefabriek Conré en constructiebedrijf Roodenburg (Zeist)
De betreffende bedrijven in Zeist liggen direct aan een waterwinpark dat wordt beheerd door
Vitens. Na ontruiming wordt één kavel verkocht als woningbouwkavel (verwachte opbrengst
2
200 duizend euro) en wordt het resterende terrein van 5.000 m toegevoegd aan het waterwinpark en ingericht als recreatiepark voor de omliggende woningen. Er is echter niet echt sprake
is van een grote recreatiebaat omdat het gaat om een relatie f kleine toevoeging aan een reeds
groot bestaand recreatiegebied.
De maatschappelijke baat zit in dit geval vooral in de grondwaterwinning. De bedrijven zijn
gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied en kunnen op de langere termijn een bedre iging vormen voor de grondwaterwinning. Vitens heeft met een ander bedrijf in Twente een
dergelijke negatieve ervaring opgedaan, waarbij als gevolg van een verontreiniging grondw aterwinning op die plek niet meer mogelijk was. De gevolgen in euro’s van een dergelijke gr ondwaterverontreiniging kunnen nog wel grofweg worden bepaald. Vitens heeft dat op ons verzoek
gedaan door de kosten voor een nieuwe installatie met de functionaliteit van het waterwinb edrijf in Zeist in te schatten. Afgezien van de lange procedures m.b.t. vergunningen en het aanpassen van de ondergrondse infrastructuur worden de ‘kale’ kosten voor een nieuw bedrijf
geraamd op basis van het kengetal van € 3 per geproduceerde m3 (op jaarbasis). Dit is in ove reenstemming met soortgelijke bouwprojecten elders in Utrecht. Voor Zeist komt dat dan dus op
5 miljoen m3 x € 3 = minimaal € 15 miljoen. Deze 15 mln. euro mag echter niet zomaar als
maatschappelijke baat worden opgenomen, deze bestaat immers uit de kans op een calamiteit
19
x de gevolgschade. En die kans is volgens Vitens lastig vast te stellen, de kans is echter veel
groter dat een dergelijke calamiteit niet gebeurt, dan wel. Om toch een inschatting te doen van
de maatschappelijke baten hebben we voor een aantal jaren de kosten van een calamiteit ber ekend:

19

Bron: telefonisch onderhoud met Vitens, 1 februari 2012.
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In geval van een calamiteit in 2020 zouden de kosten (en daarmee de baten van het
voorkomen) uitkomen op 9,2 mln. euro (NCW, prijspeil 2012)
In geval van een calamiteit in 2040 is dat bedrag gedaald tot 3,1 mln. euro
In 2060 wordt het 1,0 mln. euro
En in 2080 is het gedaald tot 370 duizend euro

Een andere benadering is uit te gaan van een kans op een calamiteit van bijvoorbeeld 1% (een
kans van eens in de 100 jaar). De jaarlijkse schade kan dan worden berekend op
1% x 15.000.000 euro = 150.000 euro. In NCW over een periode van 100 jaar komt de maatschappelijke baat dan uit op 2,7 mln. euro.
Een tweede baat bestaat uit de waardestijging van 12 aangrenzende woningen (gemiddelde
waarde 250.000) van 5 tot 10 % als gevolg van hinderreductie en verbeterd uitzi cht (de achtertuin van deze woningen grenst aan het bedrijfsterrein dat nu park wordt). De baten komen
hiermee uit tussen de 150 en 300 duizend euro.
De bijdrage uit het FUHB is 720.000 euro. Bij een kans op waterverontreiniging van 1% en de
noodzaak tot het bouwen van een nieuwe installatie elders, zouden de baten dus al hoger ui tkomen dan de totale kosten en aanzienlijk hoger dan de bijdrage uit het FUHB. Die conclusie
blijft staan met de 110.000 euro die de Gemeente erin heeft gestopt. In onze samenvattende
tabel zijn we van die 1% kans uitgegaan. Samengevat zien de kosten en baten voor de Provincie
er als volgt uit (tussen haakjes de baat per 1.000 euro FUHB-bijdrage plus gemeentelijke bijdrage):
t a b e l 3 - 7 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

Conré en Roodenburg

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

Minimaal

€ 720.000

€ 2.864.376

€ 3.978 (€ 3.451)

Maximaal

€ 720.000

€ 3.014.376

€ 4.187 (€ 3.632)

Schuilenburg (Rhenen)
Het gaat hier om een zand en grinthandel aan de zuidkant van de oude stad van Rhenen waar
ook grofvuil en afval wordt ingezameld. Het bedrijf zal worden uitgeplaatst naar een bedrijve nterrein tussen Rhenen en Elst. Op de herontwikkeling zit een tekort van tussen de 700 duizend
en 1 mln. euro.
De baat zit in dit geval in de reductie van hinder voor omliggende woningen. Deze hinder b estaat uit stof, geluidhinder, (vracht)verkeer en parkeerdruk. Ongeveer 35 woningen liggen in de
invloedsfeer van het bedrijf. Bovendien geldt voor de 35 woningen dat er niet alleen sprake is
van hinderreductie, ook het uitzicht zal aanzienlijk verbeteren. In plaats van uitzicht op de zand
en grinthandel komt er een uitzicht op 10 woningen (5 tweekappers). Het gezamenlijk effect
van de hinderreductie en verbeterd uitzicht schatten we net als bij De Rooij autobedrijf in op 5
tot 10% waardestijging van de woningen. Uitgaande van een gemiddelde waarde van 350.000
euro per woning ligt de baat dan tussen de 613 duizend en 1,2 mln. euro.
Verder is er sprake van een natuurbaat. Door verplaatsing van het bedrijf en de aanrijroute
verbetert de ecologische hoofdstructuur i.c. de migratie van fauna. Dit wordt meegenomen als
PM-post.
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De bijdrage uit het FUHB is 800.000 euro. Hiermee zijn de kosten en baten in evenwicht, uitgaande van een gemiddelde baat. Samengevat zien de kosten en baten voor de Provincie er als
volgt uit (tussen haakjes de baat per 1.000 euro FUHB-bijdrage plus gemeentelijke bijdrage):
t a b e l 3 - 8 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

Schuilenburg

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

Minimaal

€ 800.000

€ 612.500

€ 766 (€ 613)

Maximaal

€ 800.000

€ 1.225.000

€ 1.531 (€1.225)

Gereedschappenhandel (Lopik)
Het laatste project uit het FUHB dat we hier behandelen betreft de gereedschappenhandel
Vergeer in Lopik. Deze gereedschappenhandel wordt omgeven voor garageboxen en woningen.
Zo’n 22 woningen ondervinden ernstige overlast als gevolg van de gereedschappenhandel in de
vorm van verkeershinder, parkeerdruk en geluidhinder. We schatten het prijseffect op deze
omliggende woningen in op een stijging van de woningwaarden tussen de 2 en 4%. Uitgaande
van een gemiddelde woningwaarde van 200.000 euro komen de baten uit op minimaal 88 du izend en maximaal 176.000 euro.
Verder is bedrijf Vergeer op de nieuwe locatie uitgebreid en heeft daarbij state of the art
nieuwbouw gepleegd met een warmtepomp, extra isolatie en zonnecollectoren, waardoor het
bedrijf energiezuiniger geëxploiteerd kan worden. Net als bij de mili eustraat in IJsselstein kan
hier in ieder geval sprake zijn van een klimaatbaat in de vorm van C02-reductie. Het is echter
niet goed mogelijk om het effect te bepalen. Juist vanwege zijn uitbreiding dienen dan voor het
nulalternatief aannames te worden gedaan omtrent de energielasten van een concurrent o mdat we ervan uitgaan dat er met de uitbreiding van Vergeer sprake is van een verdringingseffect. We gaan vooralsnog uit van een positieve PM-post.
De bijdrage uit het FUHB is 75.000 euro. Gezien de omvang van de baten en de relatief lage
bijdrage uit het FUHB is het dus een voor de Provincie redelijk efficiënt project. Samengevat
zien de kosten en baten voor de Provincie er als volgt uit:
Samengevat zien de kosten en baten voor de Provincie er als volgt uit (er was geen sprake van
overige bijdragen van Gemeente of Provincie):
t a b e l 3 - 9 K o s t e n e n b a t e n v o o r d e P ro v in c ie

Gereedschappenhandel

Kosten FUHB

Baten

Baat per € 1000,uitgaven

Minimaal

€75.000

€ 88.000

€ 1.173

Maximaal

€75.000

€ 176.000

€ 2.347
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Conclusies FUHB
In de volgende tabel zijn de effecten per praktijkcase nog een keer samengevat.
t a b e l 3 - 1 0 B a t e n v a n b e d r i j f s u it p la a t s in g e n a f g e z e t t e g e n d e b i j d ra g e u it FU H B

Bijdragen
FUHB
Bonte Kooi, Bunschoten
257.000
Biomassa Driessen, Loenen
550.000
Hoek LPG station, Driebergen
300.000
De Rooij en Wiarda, De Bilt
820.000
Gemeentewerf, IJsselstein
375.000
Conre en Roodenburg, Zeist
720.000
Schuilenberg, Rhenen
800.000
Gereedschappenhandel, Lopik
75.000
Totaal
3.897.000

Baten
Baten per 1.000 euro
min
max
min
max
1.106.500 1.106.500
4.305
4.305
100.000
200.000
182
364
2.294.290 2.406.790
7.648
8.023
412.500
825.000
503
1.006
2.100.000 2.100.000
5.600
5.600
2.864.376 3.014.376
3.978
4.187
612.500 1.225.000
766
1.531
88.000
176.000
1.173
2.347
9.578.166 11.053.666
2.458
2.836

Zoals uit de tabel blijkt leidt de FUHB-regeling gemiddeld genomen tot minimaal 2.458 euro en
20
maximaal 2.836 euro aan baten per 1.000 euro bijdrage. Het is hiermee gemiddeld genomen
dus een efficiënte regeling voor de Provincie. De tabel laat zien dat daarbij wel sprake is van
grote verschillen tussen de projecten. In algemene zin geldt dat projecten die alleen leiden tot
hinderreductie voor omwonenden aanzienlijk minder goed scoren. Dat geldt in het bijzonder
als het aantal woningen dat hinder ondervindt laag is zoals in geval van het biomassa verwe rkend bedrijf Driessen in Loenen en bij De Rooij en Wierda in De Bilt. Deze projecten zijn afgezet
tegen de bijdragen vanuit de Provincie en gemeenten niet of minder efficiënt. Het gemiddelde
resultaat van de regeling wordt daarentegen omhooggehaald door die projecten waar als g evolg van de uitplaatsing een herontwikkeling kan plaatsvinden van omliggende grond of de
locatie zelf. Goede voorbeelden daarvan zijn met name Hoek LPG-station en de Gemeentewerf
IJsselstein. Dit zijn dan ook zeer efficiënte projecten, afgezet tegen de bijdrage uit het FUHB.
Een aparte case wordt overigens gevormd door Conré en de geschatte baten van het voorkomen van drinkwaterverontreiniging. Zoals eerder beschreven zijn de berekende baten erg onz eker omdat de kans op een calamiteit onbekend is. Indien we deze case buiten beschouwing
zouden laten, dan zouden de gemiddelde baten per 1.000 euro bijdrage uit FUHB iets lager
uitvallen, namelijk tussen de 2.113 en 2.530 euro.
Indien we de baten van de bedrijfsuitplaatsingen afzetten tegen de totale gemeenschappelijke
bijdragen (dus FUHB en eventuele bijdragen vanuit FSBW, ISV of gemeenten), dan ontstaat het
volgende beeld (zie Bijlage). Alhoewel de baten per 1.000 euro kosten dan iets lager uitvallen,
blijft er sprake van een efficiënte regeling en komen de baten gemiddeld uit tussen de 1.900 en
2.200 euro. Ook nu weer geldt dat met name de bedrijfsuitplaatsingen waar sprake is van he rontwikkeling tot woningbouw goed scoren en de bedrijfsuitplaatsingen waar alleen sprake is
van hinderreductie veel minder goed.

20

Exclusief nog een aantal positieve PM-posten zoals de natuurbaten bij De Bonte Kooi en Schuilenburg,
de duurzaamheidsbaten bij de gemeentewerf IJsselstein en bij gereedschappenhandel Vergeer. Ook
eventuele verminderde apparaatskosten van gemeenten zijn als PM-post meegenomen.
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Op basis van deze analyse verdient het aanbeveling om bij de inzet van het FUHB te selecteren
op locaties waar een (her)ontwikkeling voor woningbouw kan plaatsvinden van de omliggende
grond of de locatie zelf.
Daarbij zijn twee kanttekeningen te maken. Ten eerste dient men de ervaring uit eerder onde rzoek mee te nemen dat uitplaatsing en het daarmee voorkomen van buitenstedelijke woningbouw niet tegen elke prijs rendabel is. Waar die grens precies ligt zou nader onderzocht mo eten worden. Ten tweede lijkt het zinvol om na te gaan of bedrijven op bedrijfseconomische
gronden er beter aan doen om te vertrekken. Wachten lijkt da n een verstandige strategie.
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Hoofdstuk 4
Geluidssanering
Een deel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is ingezet ten behoeve
van bestrijding van geluidsoverlast. Dit zijn heel specifieke, doelgerichte investeri ngen die ook een aantoonbaar, aan de investering toe te schrijven effect hebben. Va ndaar dat deze baten in dit hoofdstuk afzonderlijk worden behandeld.

4.1

Kosten
Een deel van de ISV-budgetten tussen 2005 en 2010 is besteed ten behoeve van geluidssanering. Deze zijn toebedeeld voor de zogenaamde A-lijst woningen langs wegen, niet zijnde rijkswegen en woningen die een geluidbelasting van meer 65 dB(A) onder vonden. Ook een deel van
de ISV-budgetten 2010 t/m 2014 wordt aan geluidssanering besteed, in totaal ruim 1,3 mln.
euro. In onderstaande tabel staan enkele cijfers m.b.t. geluids sanering opgenomen.
tabel 4-1

I S V - b u d g e t t e n g e l u id s s a n e r in g . B ro n n e n : P ro v . U t r e c h t ; E in d v e ra n t w o o rd in g

I S V 2 0 0 5 - 2 0 0 9 ( d e c . 2 0 1 0 ) e n V e rd e l in g in v e s t e r in g s b u d g e t t e n I S V 2 0 1 0 - 2 0 1 4 (a u g 2 0 1 0 )

ISV gerealiseerde geluidsanering projecten 2005-2009
Gerealiseerd
aantal woningen Besteding Kosten/woning
Loenen
4
49.737
12.434
Milieudienst Zuidoost Utrecht
27
310.586
11.503
84
449.151
5.347
Vianen
62
488.950
7.886
Wijk bij Duurstede
6
7.115
1.186
Totaal
183
1.305.539
7.134
ISV 2010-2014
Gehonoreerd budget
Baarn
Rhenen
Woudenberg
Bunnik
De Bilt
Ut. Heuvelrug
Zeist
Breukelen
De Ronde Venen
Woerden
Totaal
gem. zonder Rhenen

aantal woningen bedrag
bedrag/woning
23
200.000
8.696
103
200.000
1.942
24
200.000
8.333
14
58.853
4.204
39
163.947
4.204
40
168.151
4.204
13
54.649
4.204
2
26.500
13.250
7
112.000
16.000
10
150.000
15.000
275
1.334.100
4.851
6.594
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Zoals uit de tabel blijkt zijn tussen 2005 en 2009 voor 183 woningen maatregelen getroffen
waarbij de totale besteding uitkomt op 1,3 mln. euro. Overigens gaat het hier niet om een t otaaloverzicht van het budget voor geluidssanering in het kader van ISV 2005-2009, maar om
een overzicht van daadwerkelijk gerealiseerde projecten. Gemiddeld is er voor geluid ssanering
ruim 7.000 euro per woning besteed, maar zoals ook uit de tabel blijkt lopen de gemiddelde
kosten per gebied sterk uiteen.
Voor ISV 2010-2014 is voor de sanering van 275 woningen ruim 1,3 mln. gereserveerd, gemi ddeld 4.851 per woning. Omdat er per gemeente een plafond van 200.000 euro is voor geluid ssanering, geeft de gemiddelde besteding voor de 103 woningen in Rhenen wellicht een iets
vertekend beeld. Zonder Rhenen is het gemiddelde bedrag per woning ook weer bijna 7.000
euro.

4.2

Baten
De vraag is nu wat de maatschappelijk baat is die met de geluidssanering bereikt wordt. Die
baat berekenen we aan de hand van kengetallen over de waarde van een vermindering van
geluidsoverlast. Vervolgens hebben we informatie nodig over de mate waarin de geluidsove rlast is teruggebracht.
De waarde van een geluidsreductie vinden we allereerst terug in de woningwaarde. Uit onderzoek blijkt dat we meer overhebben voor woningen met minder geluidsoverlast . Daarnaast
verlaagt geluidsreductie de kans op gezondheidsschade: uit onderzoek blijkt dat blootstelling
aan zeer hoge geluidsniveaus tot gezondheidsschade leidt. Op basis van deze studies zijn de
volgende kengetallen afgeleid (zie volgende tabel).
tabel 4-2

W a a r d e r i n g v a n g e lu id s o v e r la s t p e r g e h in d e rd e w o n in g p e r j a a r in e u -

r o / d B ( A ) . B r o n : w e r k w i j z e r O E I b ij M I T - p la n s t u d ie s , b ij la g e k e n g e t a l le n (2 0 0 8 ), b e w e rk t
door RIGO

Waardering van geluidsoverlast (per gehinderde woning)
<55
55-65
66-75
>75
euro/dBA
0
29
43
49
Geluidsoverlast tussen de 55 en 65 dB(A) wordt dus gewaardeerd met 29 euro/dB(A) per g ehinderde woning per jaar. In de klassen boven 65 en 75 dB(A) komen daar nog extra kosten bij
i.v.m. gezondheidsschade. In de provincie Utrecht zijn en worden de ISV-gelden besteed voor
A-lijst woningen met een geluidbelasting van meer 65 dB(A). De baat van een saneringsmaatr egel kunnen we berekenen aan de hand van een rekenvoorbeeld voor 1 woning:
Stel dat voor de sanering een woning geluidsoverlast ondervindt van 68 dB(A) en dat die na
sanering gedaald is tot 63 dB(A). De baat van deze sanering = (3x43)+(2x29) = 187 euro per jaar
per woning.
De sanering zorgt voor geluidsreductie voor de gehele verdere levensduur van de woning. De
totale baat per woning is dan ongeveer 2.800 euro. Als deze afgezet wordt tegen de gemiddelde kosten van circa 7.000 euro per woning is er dus sprake van een negatief rendement. Met
andere woorden, een daling van 5 dB(A) geluidsoverlastreduct ie is niet voldoende om de gemiddelde kosten/woning te dekken.
Met behulp van de volgende tabel kan het break even point worden berekend (waarbij kosten
en baten ongeveer in evenwicht zijn), uitgaande van gemiddeld 7.000 euro aan saneringskosten
per woning. Indien bijvoorbeeld een woning voor sanering 69 dB(A) geluidsoverlast ondervindt
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en na sanering 54 dB(A), een daling van 14 dB(A) dus, dan zijn de kosten en baten ongeveer in
evenwicht. Hetzelfde geldt indien voor sanering sprake is van 75 dB(A) geluidsove rlast en na
sanering 63 dB(A). In hoeverre een dergelijke reductie van 14 dB(A) realistisch is, is niet duidelijk. Om voor de ISV-projecten uit tabel 4-1 dus het werkelijke rendement te bepalen is inzicht
nodig in de gerealiseerde (of voor ISV-3 beoogde) geluidsreductie per project/gemeente.
t a b e l 4 - 3 K o s t e n e n b a t e n v a n s u b s id ie g e lu id s r e d u c t ie

ISV- geluidsreductie

Kosten

Baten

Baat per € 1000,provinciale uitgaven

Verbetering van 5 dB(A)

€ 7.000

€ 2.800

€ 400

Verbetering van 14 dB(A)

€ 7.000

€ 7.000

€ 1.000

Uit bovenstaande analyse blijkt dat alleen indien een zeer grote geluidsreductie wordt bereikt
de kosten van deze investeringen opwegen tegen de baten. Bij verdere investeringen zou dan
ook geselecteerd kunnen worden op die projecten die voldoende geluidsreductie opleveren.
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Hoofdstuk 5
Synthese
In de voorgaande hoofdstukken zijn de belangrijkste kosten en baten van een aantal
regelingen bekeken. We hebben ons daarbij geconcentreerd op de vraag in hoeverre
regelingen effect sorteerden op hun beoogde doelen. De analyse bevat geen volledige
MKBA’s, met alle kosten en baten per regeling, maar een analyse op hoofdlijnen. Dat
beperkt uiteraard de mogelijkheid om de verschillende regelingen onderling te ve rgelijken. Wel kunnen we op basis van deze analyse richting geven aan de inzet van
de verschillende regelingen naar de toekomst toe. In dit hoofdstuk geven we onze
conclusies weer.
In onderstaand overzicht wordt aangegeven op welke doelen de afzonderlijke regelingen effect
hebben. Daarbij variëren we met het aantal V-tjes om aan te geven dat een regeling meer of
minder impact heeft op een specifiek doel.
tabel 5-1

O v e r z i c h t v a n r e g e l in g e n e n d o e le n

Instrumenten\effecten

Fonds Stedelijk bouwen

Stimuleren
woningbouw
21

Verhoging
kwaliteit
wonen

VV

Uitstraling
naar de omgeving

Binnenstedelijk
bouwen

VV

VV

Knelpuntenpot

VV

Startersregeling

V

V

CPO

V

VV

V

Stimuleringsfonds Stedelijke
vernieuwing (SSV)

V 1)

VV

VV

ISV-2 en ISV-3

V 1)

VV

VV

VV

VV

Fonds Uitplaatsing hinderlijke
bedrijven

V

V

1) Afhankelijk van de context: voor ISV en SSV geldt dat een deel van de projecten ook de woningkwaliteit verbe tert.
Voor een belangrijk deel gaat het echter om projecten die een positieve uitstraling geven naar woonomgeving.

Uit het overzicht blijkt dat een deel van de regelingen gericht is op woningproductie, een deel
op het verbeteren van kwaliteit van het wonen, een deel op het stimuleren van gebiedsontwikkeling (uitstraling) en een deel op binnenstedelijk bouwen . Het Fonds Stedelijk bouwen heeft
meerdere budgetten en dient meerdere doelen. Budget 1 is gericht op stimuleren van (binnen21

Het Fonds Stedelijk bouwen en wonen kent een aantal verschillende budgetten waardoor het op mee rdere beleidsdoelen scoort.
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stedelijke) woningbouw, terwijl de andere budgetten zijn gericht op gebiedsontwikkeling. Het
komt voor dat regelingen effecten sorteren op primaire doelen van andere regeli ngen. Zo
maakt het uitplaatsen van hinderlijke bedrijven woningbouw mogelijk. Het primaire effect is
hier echter dat dit op een binnenstedelijke locatie gebeurt. Die woningen zouden er misschien
anders ook wel zijn gekomen, maar dan in de wei op een andere plek.

5.1

Stimuleren woningbouw
Uit de analyse komt naar voren dat een versnelde woningbouw mede via verhuisketens leidt tot
voordelen bij meerdere woonconsumenten. Dit uiteraard onder de veronderstelling dat die
woningen ook afgezet en bewoond worden. Aangezien de crisis steeds vaker tot aanzienlijke
vertragingen in bouwprojecten leidt, wint deze regeling aan effectiviteit en daarmee aan b elang. Het halen van de oorspronkelijke planning is al een hele prestatie. De omvang van de baten is vooral afhankelijk van de versnelling in tijd die wordt bereikt. Hoe strenger daarop geselecteerd kan worden, des te groter zijn de baten.
De garantstelling en daarna de rentekorting binnen de Knelpuntenpot (KPP) lijken met name
aantrekkelijk vanwege de lage kosten en de strenge selectiecriteria gericht op versnelling. Die
aantrekkelijkheid wordt verder versterkt in zoverre specifiek binnenstedelijke woningbouw
wordt gestimuleerd o.a. door transformatie van gebouwen. De strenge regels leiden er uiteraard toe dat slechts in beperkte gevallen van de regeling gebruik kan worden gemaakt. Te o nderzoeken valt of een check op versnelling ook met minder strenge regels kan worden bereikt.
Voor het versnellingsbudget van het FSBW geldt dat juist strenger geselecteerd zou mogen
worden op de mate van versnelling. Het gaat erom juist die projecten te helpen die anders jarenlang uitgesteld of misschien wel afgesteld zouden worden. Net als het KPP kan de aantrekkelijkheid van FSBW verhoogd worden indien het ook selecteert op binnensted elijke woningbouw zoals inbreiding en transformatie. Indien deze selectiecriteria worden gebruikt zal het
FSBW nog altijd duurder zijn dan de KPP maar waarschijnlijk breder inzetbaar.
De Startersregeling, CPO en FUHB bevorderen eveneens de bouw maar zijn daar niet specifiek
op gericht.

5.2

Kwaliteit wonen
Een aantal regelingen heeft primair effect op de kwaliteit van het wonen, waarbij de baten
worden genoten door een beperkt aantal bewoners. Dit geldt voor de startersregeling, waar
het alternatief voor de starter zou bestaan uit langer wachten of een mindere (goedkopere)
woning op een andere plek. In de huidige crisistijd wordt de starterslening ook wel gewaa rdeerd om het stimulerende effect op de doorstroming en daarmee voor een deel op de nieu wbouw (stimulering verhuisketens ‘van onderop’). Op termijn zou de crisis echter moeten leiden
tot prijsdaling, waardoor de oorspronkelijke aanleiding voor de startersregeling komt te verva llen en de doorstroming weer vanzelf op gang zal komen. Men dient zich af te vrag en of de startersregeling nog wel recht van bestaan heeft en niet beter kan worden afgebouwd.
CPO bevordert de kwaliteit van het wonen door beter aan te sluiten op de vraag van bewoners.
De baten van deze regeling lijken bovendien groter te zijn dan de kos ten. Deze regeling lijkt dan
ook aantrekkelijk hoewel het slechts om een nichemarkt gaat. Gegeven de crisis en de huidige
hypotheekbeperkingen vormt CPO, met zijn relatief lage prijzen van woningen, één van de m ogelijkheden om de kwaliteit van de woningvoorraad te verbeteren.
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5.3

Uitstraling naar de omgeving
Ook FSBW, ISV en het Stimuleringsfonds hebben soms betrekking op verbetering en/of vervanging van woningen en scoren daarmee op het verhogen van de kwaliteit van het wonen. Deze
regelingen beogen echter primair een ander effect, namelijk uitstraling naar een groter gebied.
Daarmee zijn de baten (veel) groter dan alleen het woongenot van de bewoners van het betre ffende project en tevens lastiger te meten. Dat laatste geldt in het bijzonder voor ISV-1 en ISV-2,
waarbij in feite sprake was van brede programma’s met een hele waaier aan doelstellingen en
niet van specifieke buurtgerichte projecten.
We hebben geconstateerd dat de inzet van deze fondsen tenminste in een aantal gevallen tot
een positieve uitstraling naar de nabije omgeving heeft geleid. Via een verhoogde leefbaarheid
leidt dit tot een waardestijging of beperkt het de waardedaling van het vastgoed (ook van
huurwoningen). Voor andere gevallen geldt dat het mogelijk te vroeg is om effecten vast te
kunnen stellen (ISV-3). In weer andere gevallen gaat het om investeringen met een veel bred ere uitstraling dan alleen het vastgoed in de directe omgeving
Voor deze instrumenten geldt dat hun effect groter is naarmate deze ingezet worden in ge bieden met een hoge dichtheid. Verder geldt dat verbetering in de leefbaarheid met name effect
heeft op de vastgoedwaarde indien deze plaatsvindt in gebieden met een negatieve of matige
leefbaarheid. Dit sluit aan op de prioritering binnen ISV-3 van projecten in gebieden met een
matige of negatieve leefbaarheid. In gebieden die reeds als matig positief bekend zijn is die
relatie slechts beperkt. Uiteraard kan een dergelijke investering wel voorkomen dat een buurt
in een vervalspiraal terechtkomt. Daarmee wordt een sterke achteruitgang, ook van de vastgoedwaarde, op termijn voorkomen.
Een apart onderdeel van het ISV zijn de investeringen in geluidsreductie. Uit onze analyse blijkt
dat alleen indien een zeer grote geluidsreductie wordt bereikt de ko sten van deze investeringen opwegen tegen de baten. Bij verdere investeringen zou dan ook geselecteerd kunnen wo rden op die projecten die voldoende geluidsreductie opleveren.

5.4

Binnenstedelijk bouwen
FSBW, ISV en het Stimuleringsfonds zijn mede gericht op het bevorderen van binnenstedelijke
bouw. Daarmee wordt voorkomen dat woningbouw in buitenstedelijk gebied plaatsvindt , hetgeen ten koste zou gaan van de openheid van het landschap en het draagvlak voor stedelijke
voorzieningen en het kan leiden tot meer mobiliteit. Uit eerder onderzoek is gebleken dat binnenstedelijke bouw in het verleden inderdaad efficiënter was dan bouw op uitleglocaties o.a.
om deze redenen. Tegelijkertijd bleek dat hoe complexer de ingrepen die gedaan moeten worden om binnenstedelijk bouwen mogelijk te maken, des te minder binnenstedelijk bouwen
aantrekkelijk is. Opties als kwaliteitsverbetering en inbreiding blijken beter te scoren dan transformaties vanwege het kostenaspect.
Uit ons onderzoek bleek echter dat de baten van uitplaatsingen binnen het FUHB over het algemeen groter waren dan de kosten, waarbij aspecten als behoud van openheid en beperking
van mobiliteit niet eens zijn meegenomen. Dat gold met name voor locaties waar door uitplaatsing beperkingen op woningbouw in de omgeving werden opgeheven.
Op basis van deze analyse verdient het aanbeveling om bij de inzet van fondsen voor binne nstedelijke bouw te selecteren op locaties die relatief goedkoop zijn: bij herstructurering, i nbreiding of vrijval van bouwgrond bij transformaties.
Daarbij zijn twee kanttekeningen te maken. Ten eerste dient men de ervaring uit eerder onde rzoek mee te nemen dat uitplaatsing en het daarmee voorkomen van buitenstedelijke woning-
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bouw niet tegen elke prijs rendabel is. Waar die grens precies ligt zou nader onderzocht moeten worden. Ten tweede lijkt het zinvol om na te gaan of bedrijven op bedrijfseconomische
gronden er beter aan doen om te vertrekken. Wachten lijkt dan een verstandige strategie.
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Bijlage 1
Baten en kosten bedrijfsuitplaatsingen incl.
gemeentelijke bijdragen
t a b e l B - 1 B a t e n v a n b e d r i j f s u it p la a t s in g e n a f g e z e t t e g e n d e b i j d ra g e u i t FU H B p lu s o v e r i ge bijdragen Provincie en gemeenten

Bonte Kooi, Bunschoten
Biomassa Driessen, Loenen
Hoek LPG station, Driebergen
De Rooij en Wiarda, De Bilt
Gemeentewerf, IJsselstein
Conre en Roodenburg, Zeist
Schuilenberg, Rhenen
Gereedschappenhandel, Lopik
Totaal

Bijdragen provincie
en gemeenten
1.027.000
635.000
509.000
820.000
375.000
830.000
800.000
75.000
5.071.000

Baten
min
max
1.106.500
1.106.500
100.000
200.000
2.294.290
2.406.790
412.500
825.000
2.100.000
2.100.000
2.864.376
3.014.376
612.500
1.225.000
88.000
176.000
9.578.166
11.053.666

Baten per 1.000 euro
min
max
1.077
1.077
157
315
4.507
4.728
503
1.006
5.600
5.600
3.451
3.632
766
1.531
1.173
2.347
1.889
2.180
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