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Met de oplopende druk op
de woningmarkt is onder
ruimtelijk professionals het
debat losgebarsten over waar
we moeten gaan verstedelijken.
Dit gaat dan vaak over binnen of
buiten de stad bouwen - een vrij
eenzijdig manier om grip te krijgen
op de woningbouwopgave. Voor
locatiekeuze is een veelzijdiger
afwegingskader nodig. De
woningbouwopgave is tenslotte
niet alleen een doel op zich,
maar vormt ook een middel om
andere maatschappelijke doelen
te bereiken. De locatiekeuze
van woningbouw heeft effect
op de economische vitaliteit,
mobiliteitsgedrag, het versnellen
van de energietransitie en de
leefbaarheid van bestaande wijken.

De vraag is op welke plekken het
bouwen van nieuwe woningen
de meeste maatschappelijke
meerwaarde genereert.
Overheden en marktpartijen hebben
echter maar beperkt inzicht in de
verschillende directe en indirecte
effecten van verstedelijking, met
name als deze verder reiken dan de
locatie en de tijdspanne van de
ontwikkeling zelf.
Het College van Rijksadviseurs biedt
met het Dashboard Verstedelijking
inzicht in hoe de woningbouwopgave
maatschappelijke meerwaarde levert
en waarom het Rijk hier belang bij
heeft. Dit doen we op schaal van de
regio en kijken daarbij een generatie
vooruit. Daarnaast is het Dashboard
een instrument dat regio's kan helpen
integrale afwegingen te maken in hun
verstedelijkingsstrategie.

Met dit project bouwen we voort
op de inzichten uit de studie
Duurzame Verstedelijking en
agglomeratiekracht (Vereniging
Deltametropool & CRa, 2014),
waarin de mogelijkheden voor
transformatie van bestaand stedelijk gebied zijn onderzocht en
zijn gekoppeld aan bereikbaarheidskenmerken.
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Inleiding
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Het aantal huishoudens in met name
de stedelijke regio’s blijft voorlopig
groeien. Verschillende prognoses
voorspellen een bouwopgave van
ca. 1 miljoen woningen voor de
periode tot 2040. In de komende
jaren is de bouw van circa 50.000
woningen per jaar nodig, maar
de huidige productie loopt daar
behoorlijk op achter.

In deze publicatie zijn de werkwijze,
de verschillende effecten en
conclusies, advies over de uitkomsten
en het gebruik van het Dashboard in
andere regio's opgenomen.
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Het dashboard van een auto geeft de bestuurder inzicht in de effecten van
wat er onder de motorkap gebeurt: snelheid, toerental, benzineverbruik,
etc. Bij de woningbouwopgave 'ontbreekt' zo'n handig dashboard dat de bestuurder vertelt wat de effecten zijn van wat er 'onder de motorkap' gebeurt:
welke effecten kan je verwachten woningbouw op bepaalde locaties?
Vanuit deze vergelijking heeft het CRa in nauwe samenwerking met Urhahn, Rebel en Jorge Gil gewerkt aan een 'Dashboard Verstedelijking':
een instrumentenbord dat laat zien welke effecten woningbouw heeft op
verschillende maatschappelijke thema's, zoals duurzaam ruimtegebruik,
bereikbaarheid van werk, CO2-uitstoot en meekoppelkansen voor bestaande woningen.
In het huidige debat voeren argumenten over de kosten van binnenstedelijk
of buitenstedelijk bouwen de boventoon. Terwijl de woningbouwopgave
veel bredere effecten heeft dan het rondkrijgen van de grondexploitatie.
De centrale vraag in dit onderzoek is:
“Hoe kan de woningbouwopgave het beste bijdragen aan het
versterken van Nederland – en wat is de mogelijke rol van het Rijk
en rijksbelang daarin?”

* R li-Briefadvies ‘Versnellen woningbouwproductie, met behoud
van kwaliteit’ van 28 juni 2018
https://www.rli.nl/sites/default/
files/rli_briefadvies_versnellen_
woningbouwproductie_met_behoud_van_kwaliteit.pdf

Het uiteindelijke doel is dus niet om een zwart-wit beeld van bouwen binnen of buiten de bestaande stad te geven, maar om de criteria voor de verstedelijking met de meeste meerwaarde boven tafel te krijgen. De woningbouwopgave in haar huidige omvang heeft namelijk veel bredere positieve
of negatieve effecten op maatschappelijke doelen en de rijksbegroting. Ook
de Raad voor de Leefomgeving bracht de minister van Binnenlandse Zaken
recentelijk een soortgelijk advies* uit. Alles bij elkaar opgeteld betreffen
deze effecten miljarden.
Het doel van het Dashboard Verstedelijking is dan ook om in beeld te
brengen wat de effecten van woningbouw op maatschappelijke opgaven en
waarden zijn, om de relatie tussen woningbouw en rijksdoelen en rijksmiddelen inzichtelijk te maken. Daarbij kijken we op regionale schaal en een
generatie vooruit.
Agglomeratie
voordelen

+€?
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Hogere complexiteit

Leefkwaliteit
versterken
Efficient
ruimtegebruik

Energiebesparing

Op deze manier is kan het Dashboard als instrument regio en Rijk helpen
om onderbouwd keuzes te maken voor woningbouwlocaties op basis van
maatschappelijke meerwaarde.

Maatschappelijke meerwaarde
Met het Dashboard onderzoeken we de ruimtelijke consequenties, kosten
en baten op schaal van de regio en over een tijdspanne van 25 jaar (een
generatie). Het gaat er daarbij niet om alles in geld uit te drukken (monetariseren), indirecte effecten die moeilijk in geld zijn uit te drukken worden
uitgedrukt in andere meetbare grootheden.
Op basis van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving** en eerder onderzoek van het CRa en expert judgment van Rebel en Urhahn hebben
we de volgende 9 thema's opgesteld waaraan maatschappelijke meerwaarde
van woningbouw te meten is, ieder met een eigen redeneerlijn en bijbehorende methodiek om het thema meetbaar te maken.

Tijdig

** Transformatiepotentie:
woningbouwmogelijkheden in de
bestaande stad (PBL, 2016).
http://www.pbl.nl/sites/
default/files/cms/publicaties/
pbl-2017-transformatiepotentie-woningbouwmogelijkheden%20in%20
de%20bestaande%20stad-2420.pdf

Betaalbaar
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Aanpak

Woonmilieuvoorkeur
Duurzaam ruimtegebruik
Duurzaam energiegebruik
Versterking leefklimaat bestaande stad
Versterking economie
Benutten eerdere infrainvesteringen
Draagvlak voorzieningen versterken

Investeringen
bereikbaarheid

+€?

-€?

Draagvlak
voorzieningen

-€?

Verlies open ruimte

Tijdig aanbod

+€?
Betaalbaar

Lagere grondprijs
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1. Tijdig
Het aanbod van woningen moet op tijd de bestaande vraag beantwoorden.
2. Betaalbaar
Nieuwe woningen dienen betaalbaar te zijn voor de verschillende groepen
waarvoor ze gebouwd worden.
3. Woonmilieuvoorkeur
Het aanbod van woningen dient te beantwoorden aan de vraag naar verschillende types woonmilieus.
Woningbouw gaat ten koste van green-, brown- of greyfields. Duurzaam
ruimtegebruik zet in op herontwikkeling en is meervoudig en intensief.
5. Duurzaam energiegebruik
Onafhankelijk van hun bouwlocatie leveren alle nieuwbouwwoningen per
woonmilieu dezelfde energieprestatie. Onderscheidend is hoeveel bestaande woningen in de buurt van de nieuwbouw liggen en op die manier mee
kunnen liften op gedeelde investeringen om (zelf) energiezuinig te worden
en van hernieuwbare energie te worden voorzien.

Denkkader 'Nieuwe
uitleglocaties'
Uit de discussie over de
toekomstige woningbehoefte en de locatie
van de extra woningen
kunnen uit het debat
twee hoofdmanieren
van kijken afgeleid worden: wat wordt als het
probleem beschouwd
en wat als mogelijke oplossingen? De eerste is
'nieuwe uitleglocaties'.
Daaruit zijn de eerste
drie thema's afgeleid.

Bron:
PBL (2016)

8. Benutten eerdere infrainvesteringen
Door woningen te bouwen op plekken nabij bestaande infrastructuur wordt
deze zo goed mogelijk benut. Daarbij moet overbelasting worden voorkomen.
9. Draagvlak voorzieningen versterken
Benut eerdere sociaal-maatschappelijke en publieke investeringen in onder
meer scholen, cultuur en zorg door woningbouw in de nabijheid te realiseren.

Figuur 2.2
Denkkader 'Transformatie bestaande stad'

1 miljoen woningen erbij tot 2040

Denkkader
'Transformatie
bestaande stad'
Het andere denkkader is
'transformatie bestaande stad'. Daaruit zijn
thema's 4 t/m 9 afgeleid.

1 miljoen woningen erbij tot 2040

Uitleglocaties aan/bij de stad
beperkt beschikbaar

Binnenstedelijke
capaciteit beperkt

Binnenstedelijke capaciteit
voldoende

Nieuwe plancapaciteit
op uitleglocaties nodig

Onvoldoende leegstand voor alle
vraag; transformatie is complex,
traag en duur; een deel van de
leegstand is ongeschikt

Transformatie leegstaande
panden en on(der)benutte
terreinen (ook maatschappelijk
vastgoed, ook terreinen)

Uitleglocaties
als reserve

(Gebruikte publicaties zijn onder
andere: diverse columns Cobouw
(Van Dijk 2015; Pen 2015; Pen & Van
Dijk 2015); Alkemade 2016; Buitelaar 2015; H-team 2016; Leeflang
et al. 2015; NVB 2015; Posthouwer
2015; Vereniging Deltametropool &
CRA 2014.)
Bron:

Betaalbare
woningen

Type waar vraag
naar is: een huis
met een tuin

Efficiënt
ruimtebeslag

Agglomeratievoordelen

Behoud open
ruimte, landschappelijke kwaliteit
(ook vestigingsplaatsfactor)

Versterking
economie

pbl.nl

Tijdig voldoende
aanbod

Goed voor internationale economische
concurrentiepositie regio/Nederland
Bron: PBL
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7. Versterking economie
Door woningen te bouwen op plekken waar een significant overschot aan
werkgelegenheid is kan de gemiddelde afstand tussen woning en baan worden verkort. Dit kan de agglomeratiekracht van een regio vergroten.

En nog belangrijker: tot welk mobiliteitsgedrag en de daarbij behorende
energievraag leidt deze locatie?
Figuur 2.1
Denkkader 'Nieuwe uitleglocaties'

(Gebruikte publicaties zijn onder andere: Cobouw 2016; Dynamis 2016;
EIB 2015a; Feijtel 2015; Fokkema
2015; Posthouwer 2015; Vastgoedmarkt 2015a,b; De Zeeuw 2015.)

6. Versterking leefklimaat bestaande stad
Nieuwbouw in bestaande steden en dorpen kan zorgen voor een impuls van
de leefbaarheid in kwetsbare wijken en voorkomen dat deze wijken afglijden tot probleemwijk. Tegelijkertijd mag dit niet (te veel) ten koste gaan
van de toegang van recreatief groen en natuurgebied vanuit de bestaande
wijken.

stedelijke ontwikkeling, maar daar staat tegenover dat de
kosten voor grondverwerving en bouw per woning lager
zijn dan bij transformatie. Bovendien kan de woningbouw
zo beter aansluiten op de kwalitatieve woningvraag. Door
de jaren heen vertoont de gemiddelde Nederlander in zijn
woonvoorkeur een grote continuïteit: met een voorkeur

PBL (2016)
pbl.nl

EEWT

TWEE

4. Duurzaam ruimtegebruik
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Maatschappelijke meerwaarde in 9 thema's

Draagvlak
voorzieningen
in de buurt

Renderen eerdere
investeringen
(onder andere
infrastructuur)

Behoud
leefklimaat
buurt, geen
verloedering

Voldoen aan
vraag binnenstedelijk wonen

Bron: PBL

Door transformatie wordt de binnenstedelijke ruimteen. Pas als er daarna nog ruimte nodig is, kan er
beter benut. Hierdoor ontstaan meer agglomeratie- gebouwd worden op uitleglocaties buiten bestaand
voordelen (de massa en dichtheid van het stedelijk gebied
stedelijk gebied.
wordt vergroot); renderen reeds gedane investeringen
beter en wordt kapitaalvernietiging vermeden; wordtDe Nederlandse bouwcultuur die lange tijd gericht was
onnodig ruimtebeslag voorkomen en het landschap op uitbreiding en functiescheiding moet zich hierop

Buitelaar 2015; H-team 2016; Leeflang et al. 2015; NVB 2015;
Posthouwer 2015; Vereniging Deltametropool & CRA 2014.)

2.2 Steun vanuit verschillende
hoeken
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Drie verstedelijkingsmodellen

Om de effecten van locatiekeuze in de woningbouwopgave in beeld te
brengen, kijken we niet per locatie, maar naar de gehele regio. We werken
met drie modellen waarin verschillende type verstedelijking zijn toegepast.
Daarbij is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande plannen voor
woningbouw. De uitgangspunten voor het onderzoek zijn:

Vanuit deze drie uitgangspunten zijn er drie verstedelijkingmodellen ontwikkeld: Stedenregio, Woonlandschappen en Knooppunten. Ze representeren verschillende geluiden in het verstedelijkingdebat. Ieder model is daarom opgebouwd uit de harde plannen uit de planmonitor (die zijn in ieder
model gelijk), een steeds verschillende mix van zachte plannen en enkele
toevoegingen, zie pagina 22-27 voor de uitgebreide uitleg van de modellen.

1. Metropoolregio Amsterdam als proefkonijn

Z/WZ^Wd/sEKWDZ

Deze regio kent een grote variatie aan woningbouwopgaven; van hoogstedelijk tot landelijk en is daarom een handige testcase. Ook heeft de regio de
harde en zachte plannen al goed in kaart gebracht in een regionale monitor:
www.plancapaciteit.nl. Bovendien landt ruim een kwart van de nationale
woningbehoefte in deze regio en daarmee zijn er dus ook grote nationale
belangen gemoeid.
Behoefte min harde
planvoorraad is
zachte plannen

250.000
woningen nodig tot 2040.
Waarvan:

90.000
woningen op harde
planlocaties tot 2023
En:

160.000
te realiseren woningen op
'zachte' of nieuwe planlocaties

Facts and figures per
woonmilieu
Hoogstedelijk
(binnenstad, levendige,
rustige en luxe stadswijken)
dichtheid: >80 wo/ha; FSI: 0,75;
totale vraag tot 2040: 82.500
woningen (33%) = 1.031 ha
Centrumstedelijk
(woonwijk laag- en
hoogbouw)

^d>/:<<EKKWWhEdE
sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

Z/WZ^Wd/sEKWDZͲ

2. Het aantal woningen is gelijk per model
We gaan uit van de woningbouwopgave in de MRA, namelijk
250.000 woningen tot 2040. Ook
nemen we de harde plannen van
de regio over, dat zijn er 90.000.
Dat betekent dat er 160.000
woningen zijn die in ieder model
anders ingevuld worden. En daarin hebben we wat te kiezen: voor
deze 160.000 woningen is 4.500
ha nodig, maar er is in de regio
6.300 ha aan zachte planlocaties
beschikbaar. De MRA blijkt dus
1.800 ha schuifruimte te hebben.

6.300 ha
beschikbaar

4.500 ha
nodig
Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

33%

22%

tKKE>E^,WWE

In ieder model zit vaste verhouding tussen vier
categorieën woonmilieus. Deze verdeling is
gebaseerd op bestaande woonmilieuvoorkeuren en is in ieder model gelijk om een goede
vergelijking van effecten mogelijk te maken.

tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

Woonlandschappen
Woonlandschappen benut stedelijke en landschappelijke kwaliteiten en biedt onderscheidende woonmilieus in stad en land. Het model gaat
uit van uitbreiding en transformatie, dat wordt
bediend door een regionaal netwerk van auto
en openbaar vervoer. Dit model bevat de meeste
uitbreidingslocaties.

Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
Z/WZ^Wd/sEKWDZ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

2.500 ha
harde
plannen

3. De woonmilieuverdeling is gelijk per model

13%

Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

1.800 ha
schuifruimte

^d>/:<<EKKWWhEdE
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

Kanttekeningen bij de
modellen
1. De modellen zijn
niet gemaakt om
voor het één of het
andere model te
kiezen, zijn bedoeld
als gespreksopener.
Uiteindelijk bepaalt
iedere regio de juiste
mix van ingrediënten
om tot een eigen een
verstedelijklingsmodel te komen.
2. De modellen verschillen in 'waar' woningbouw landt en doen
geen uitspraken over
'hoe' deze woningen
gerealiseerd worden.
Dat is in onze ogen
van een lagere orde.
Als de locatiekeuze
maatschappelijk gezien niet wenselijk is
(het 'waar)', heeft het
in onze ogen niet veel
zin om alsnog over de
randvoorwaarden van
die ongewenste ontwikkeling (het 'hoe')
te spreken.

Stedenregio
Stedenregio zet vooral in op inbreiding, transformatie en stedelijke verdichting. Een 'green belt'
rondom de steden en snelle verbindingen tussen
steden. Dit model gaat uit van een stedelijke multimodale infrastructuur. Dit model bevat de meeste
inbreidingslocaties.

BESTAANDE
LOCATIES
^d>/:<<EKKWWhEdE
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
DĂĂŬWůĂĂƚƐ
'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

Knooppunten
Knooppunten zet in op verdichting en versterking
rond OV-knooppunten. De groene wiggen worden
versterkt en OV-investeringen uit het verleden
worden slim benut. Zodat bewoners verschillende
vervoersopties hebben OV, auto, fiets of in sommige gebieden zelfs lopen.
Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Uitgangspunten verstedelijkingsmodellen

tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

32%

dichtheid: 50 wo/ha; FSI 0,43
totale vraag tot 2040: 80.000
woningen (32%) = 1.600 ha
Groenstedelijk
(woonwijk laagbouw)
dichtheid: 30 wo/ha; FSI 0,33
totale vraag tot 2040: 32.500
woningen (22%) = 1.083 ha
Dorps/landelijk
(luxe woonwijk, dorps,
landelijk)
dichtheid: 20 wo/ha; FSI 0,18
totale vraag tot 2040: 55.000
woningen (13%) = 2.750 ha
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Kaart

Locaties harde en zachte
plannen in de MRA
Bron:
Legenda
www.plancapaciteit.nl (2017)
Zachte plannen

Harde plannen (tot 2023)
Harde plannen
Zachte plannen (2023-2040)
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Rijk, spreek je uit over de
woningbouwopgave

Het is van maatschappelijk en rijksbelang dat het Rijk
zich actief mengt en uitspreekt over de woningbouwopgave.
De rijksbelangen zijn groot en de effecten van de verschillende verstedelijkingsmodellen lopen flink uiteen.
Het is daarmee in het directe eigen belang van het Rijk
met regionale partijen mee te denken en werken over
wat de meest wenselijk verstedelijkingsvorm van een
regio is. Of wat de (rijks)randvoorwaarden daarvoor
zijn.
De rijksoverheid heeft een belang bij de algehele kwaliteit van de leefomgeving. Deze kwaliteit vraagt om een
rijksoverheid die zich medeverantwoordelijk toont en
bijdraagt aan oplossingen.
Het gaat er niet om dat het Rijk bepaalt, zoals in het
verleden, waar woningen worden gebouwd. Maar het
gaat er wel om dat het Rijk de randvoorwaarden opstelt
vanuit een nationaal maatschappelijk belang. Een actieve rol aan de onderhandeltafel, dus.

2

Werk op regionaal niveau en
een generatie vooruit

Beschouw de woningbouwopgave op regionaalniveau
en kijk daarbij een generatie vooruit.
Dit is nodig om inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten van overheidsinvesteringen. Toename
van mobiliteit door een woningbouwlocatie wordt niet
duidelijk in de grondexploitatie, terwijl CO2-uitstoot bij
uitstek een nationale zorg is.
Er is een koppeling noodzakelijk tussen beleidsdomeinen en -sectoren om het beleid effectief en efficiënt te
laten zijn. Er moet over de rand van sectorale budgetten
heen gekeken worden. Anders draait de overheid van
morgen met terugwerkende kracht op voor maatschappelijke kosten van onverstandige keuzes van vandaag.

3

Zet het Dashboard in als instrument om
afspraken te maken tussen Rijk en regio

Aan de gesprekstafels over regionale woningbouwopgaves is het makkelijk verzanden in voorkeursdiscussies. Gebruik het objectieve karakter van het dashboard om
in kaart te brengen welke effecten verschillende verstedelijkingsmodellen of zelfs
locaties hebben op de regio, zowel in geld, als in kwaliteit, (gemiste) meekoppelkansen en milieu- en mobiliteitseffecten.
Het Dashboard richt zich vooral op de vraag wáár woningbouw kan landen. We
merken dat veel van de discussies over woningbouw zich richten op hóe die woningbouw te realiseren. Dat is in onze ogen van een lagere orde. Als de locatiekeuze maatschappelijk gezien niet wenselijk is (het 'waar)', heeft het in onze ogen niet
veel zin om alsnog over de randvoorwaarden van die ongewenste ontwikkeling
(het 'hoe') te spreken.

4

Zet woningbouw in als motor voor
maatschappelijke meerwaarde

Zet de woningbouwopgave in - als kapitaalintensieve investering - als motor in
voor andere grote maatschappelijke opgaven.
Met de woningbouwopgave ligt er een enorme kans om de transitie van de bestaande woningvoorraad verder te helpen. Nieuwe woningen op locaties nabij
bestaande wijken kunnen helpen onrendabele toppen van duurzaamheidsmaatregelen op te lossen en de energietransitie te versnellen. Ook zorgen nieuwe woningen en hun bewoners voor meer draagvlak voor voorzieningen in kwetsbare of
dunbevolkte gebieden. Woningbouwplannen met groen en water op brownfields
kunnen helpen hittestress in de stad te verminderen.

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Advies

1

Kortom, de woningbouwopgave als motor voor de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en leefbaarheid.

5

Stel maatschappelijke meerwaarde als
randvoorwaarde voor rijksbetrokkenheid

Stel bewezen maatschappelijke meerwaarde en bijdrage aan rijksdoelen als randvoorwaarde voor rijksbetrokkenheid en rijksfinanciering.
Durf onderscheid te maken tussen goede en minder goede plannen. Als een locatie
bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen, staat dat in directe verbinding met
financiering. Neem een voorbeeld aan het Londense model: draagt het plan bij aan
de doelstellingen van de regio? Dan komt het in aanmerking voor subsidies. Zo
niet, dan zijn er geen toeslagen of investeringen beschikbaar.
Wie meewerkt aan het grotere geheel, kan steun verwachten. Zo kunnen voorkeurslocaties met voldoende kwaliteit worden gebouwd.
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1 Er valt wat te kiezen: de

woningbouwopgave in de
MRA past binnen het zachte
planaanbod.

Er is voldoende plancapaciteit in de MRA. Het tekort op
de woningmarkt is niet te wijten aan een gebrek aan
locaties.
Naast de 90.000 woningen in harde plannen (tot 2023)
is nog 4.500 ha grond nodig voor 160.000 woningen om
aan de woningvraag van 250.000 woningen voor 2040
te voldoen. Het zachte planaanbod betreft 6.300 ha. Dat
betekent dat er ten minste 1.800 ha schuifruimte is.

2 Bouwen 'in de stad' is

duurder, maar levert ook
meer op in de MRA.

In alle drie de verstedelijkingsmodellen is het saldo
van verwachte opbrengsten minus kosten positief. De
woningbouw lijkt daarmee in elke verstedelijkingsvorm
haar ‘eigen broek op te kunnen houden’.
Het valt op dat de modellen die woningen concentreren
binnen de bestaande stad en rondom OV-knooppunten
duurder zijn om te realiseren, maar daartegenover ook
hogere opbrengsten opleveren, namelijk zo'n 4 miljard meer winst dan het model met meer woningen op
uitleglocaties.
Daarnaast vragen deze binnenstedelijke modellen minder maatschappelijke kosten in een later stadium door
lagere energielasten, minder reistijdverlies en minder
CO2-uitstoot.

3

De indirecte financiële effecten van
woningbouw zijn groter dan de directe

Met wat grof rekenwerk is aan te tonen dat de directe kosten in grondexploitatie kleiner zijn dan de mogelijk te verwachte indirecte kosten in aanleg van infrastructuur en reistijdwaardering. Ook in de uiteindelijke baten
(saldi) zijn de bedragen van een andere orde.
Directe financiële effecten

kosten

opbrengsten

saldo

Grondexploitatie

10-17

14-23

3-7

totaal directe financiële effecten

± 14 miljard

± 19 miljard

± 5 miljard

Indirecte financiële effecten

kosten

opbrengsten

saldo

Aanleg nieuwe infrastructuur

20

Tijdig

Reistijdwaardering (reistijdverlies)

Betaalbaar
Woonmilieu voorkeur
Duurzaam ruimtegebruik
Duurzaam energiegebruik
Versterking leefklimaat bestaande stad

19

Versterking economie

Verschil vervoerkosten

1

Meekoppelvoordeel nergietransitie

3-4

WOZ-waardestijging kwetsbare wijken

1

Nabijheidsbaat inkomensstijging

14

totaal indirecte financiële effecten
± 39 miljard
± 20 miljard
Orde groottes in miljarden euro's. Ter vergelijking: de bouwkosten van 250.000 woningen tot
2040 à € 250.000 per woning zijn € 62,5 miljard. Grondexploitatie is dus een 'relatief klein' bedrag
vergeleken met bouwkosten en indirecte financiële effecten.

Benutten eerdere infrainvesteringen
Ministerie
van
Tijdig
Draagvlak voorzieningen
Betaalbaar
Economische
Zaken
Tijdig
Woonmilieu
Betaalbaar voorkeur
en
Klimaat
Duurzaam ruimtegebruik
Woonmilieu
voorkeur

energiegebruik
Duurzaam ruimtegebruik
Versterking
leefklimaat bestaande stad
Duurzaam energiegebruik
Versterking economie
leefklimaat bestaande stad
Benutten
eerdere
infrainvesteringen
Versterking
economie

Draagvlakeerdere
voorzieningen
Ministerie
van
Benutten
infrainvesteringen
Tijdig
Draagvlak voorzieningen
Landbouw,
Natuur en
Betaalbaar
Voedselkwaliteit
Woonmilieu voorkeur
Duurzaam ruimtegebruik
Duurzaam energiegebruik
Versterking leefklimaat bestaande stad
Tijdig

4 Woningbouw kan een motor zijn voor

maatschappelijke opgaven

Met de woningbouwopgave ligt er een enorme kans om de transitie van de
bestaande woningvoorraad verder te helpen. Nieuwe woningen op locaties
nabij bestaande wijken kunnen helpen onrendabele toppen van duurzaamheidsmaatregelen op te lossen en de energietransitie te versnellen. Ook
zorgen nieuwe woningen en hun bewoners voor meer draagvlak voor voorzieningen in kwetsbare of dunbevolkte gebieden. Woningbouwplannen
met groen en water op brownfields kunnen helpen hittestress in de stad te
verminderen. Kortom, de woningbouwopgave als motor voor de energietransitie, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en leefbaarheid.

5 De woningbouwopgave is een

interdepartementale aangelegenheid

De negen thema's zijn direct te verbinden aan onderdelen van het Rijk die
bij dat thema een belang hebben. Zoals bijvoorbeeld het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat belang heeft bij het benutten van bestaande
infrastructuur bij de keuze van woningbouwopgaves om grote investeringen in de toekomst te voorkomen.
Het Dashboard Verstedelijking helpt om over de rand van sectorale budgetten heen te kijken en laat zien dat wel acht ministeries belangen hebben in
de wijze waarop de woningbouwopgave wordt opgelost (zie zijbalk).
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Ministerie van
Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Conclusies

De woningbouwopgave

Versterking economie
Betaalbaar
Ministerie
van
Benutten eerdere
infrainvesteringen
Woonmilieu
voorkeur
Volksgezondheid,
Draagvlak ruimtegebruik
voorzieningen
Duurzaam
Welzijn
en Sport
Duurzaam energiegebruik

Versterking leefklimaat bestaande stad
Versterking economie
Benutten
eerdere infrainvesteringen
Tijdig
Draagvlak voorzieningen
Betaalbaar

Ministerie van
Woonmilieu voorkeur
Sociale
Zaken en
Duurzaam ruimtegebruik
Werkgelegenheid
Duurzaam energiegebruik

Versterking leefklimaat bestaande stad
Versterking economie
Benutten eerdere infrainvesteringen
Draagvlak voorzieningen
Tijdig

Ministerie
van
Tijdig
Betaalbaar
Woonmilieu
Betaalbaar voorkeur
Infrastructuur
en
Woonmilieu
voorkeur
Duurzaam ruimtegebruik
Waterstaat
Duurzaam ruimtegebruik
energiegebruik

Duurzaam energiegebruik
Versterking
leefklimaat bestaande stad
Tijdig
Versterking economie
leefklimaat bestaande stad
Betaalbaar
Benutten
eerdere
infrainvesteringen
Versterking
economie
Woonmilieu
voorkeur
Draagvlakeerdere
voorzieningen
Benutten
infrainvesteringen
Duurzaam
ruimtegebruik
Draagvlak voorzieningen

Duurzaam energiegebruik
Ministerie
van
Versterking leefklimaat bestaande stad
Onderwijs,
Cultuur
Versterking economie
en
Wetenschap
Benutten eerdere infrainvesteringen
Draagvlak voorzieningen

Ministerie van
Financiën
Tijdig
Betaalbaar
Woonmilieu voorkeur
Duurzaam ruimtegebruik
Duurzaam energiegebruik
Versterking leefklimaat bestaande stad
Versterking economie
Benutten eerdere infrainvesteringen
Draagvlak voorzieningen
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6 Bouw woningen nabij werk, scholing, zorg

en voorzieningen

Door woningen op loop- en fietsafstand (een overaanbod van) werkgelegenheid te bouwen, en nabij scholing, zorg en voorzieningen wordt de keuzevrijheid en agglomeratiekracht van een regio vergroot.
Dit levert maatschappelijke meerwaarde omdat mensen zo meer opties
krijgen om hun leven ruimtelijk in te richten, hoe ze wonen, waar ze werken
en hun vrije tijd door brengen. Zo wordt bovendien onnodige mobiliteit vermeden en tegelijkertijd worden eerdere maatschappelijke investeringen in
de bestaande bebouwde omgeving, zoals scholen en theaters, beter benut.
Kaartfragment
Aantal banen ten opzichte van
aantal woningen per plan

Dit betekent in de meeste gevallen dat de woningbouw bij voorkeur op
brown- en greyfields plaatsvindt, in de nabijheid van de bestaande stad en
infrastructuur. Voor greenfields geldt dat sommige locaties gunstiger zijn
dan andere omdat ze dichterbij werk en voorzieningen zijn gelegen en de infrastructuur nog restcapaciteit heeft. In dat opzicht ligt een greenfield naast
station Duivendrecht gunstiger dan en een greenfield in Middenbeemster.

7

Bouw woningen nabij bestaande
woningen

Ook het bouwen van woningen nabij bestaande woningen levert maatschappelijke meerwaarde op, onder meer rond de energietransitie en de
leefbaarheid van kwetsbare wijken.
Voor de energietransitie betekent het dat investeringen in energie-infrastructuur gedeeld kunnen worden tussen nieuwe woningen en de bestaande voorraad. Tegelijkertijd kan de verduurzaming van de bestaande voorraad efficiënter worden aangepakt met het creëren van schuifruimte. Zo
worden kosten van de energietransitie gereduceerd of zelfs vermeden.
Door toevoeging van nieuwe woningen aan kwetsbare wijken kunnen deze
gebieden een boost krijgen en wordt het draagvlak voor voorzieningen in de
wijk vergroot. Zo biedt nieuwbouw een enorme potentie voor de verbetering van de bestaande stad.
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Het Dashboard
Verstedelijking als
instrument
8 Het Dashboard werkt op regionaal niveau

en een generatie vooruit

De maatschappelijke effecten van verstedelijking worden pas zichtbaar als je
op regionale schaal en een generatie vooruit kijkt. Toename van mobiliteit
door een woningbouw wordt niet duidelijk in de grondexploitatie van een
locatie, maar wel in het Dashboard voor de hele regio. Zo kunnen nationale
belangen en lokale belangen beter afgewogen worden. Zodat de overheid
van morgen niet met terugwerkende kracht opdraait voor maatschappelijke
kosten van onverstandige keuzes van vandaag.

9 Het Dashboard geeft inzicht in de relatie

tussen woningbouw en maatschappelijke
meerwaarde

Kaartfragment
Realisatietermijn zachte en
harde plannen

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Bouw woningen voor
maatschappelijke
meerwaarde

In het Dashboard zijn meerdere effecten van woningbouw op maatschappelijke thema's overzichtelijk bij elkaar gebracht. Hierdoor kan er betere
gesprekken en besluitvorming plaatsvinden over woningbouw, met als
resultaat duurzamere en maatschappelijk waardevollere oplossingen.

10 Binnen het Dashboard weegt het ene

thema zwaarder dan het andere

De maatschappelijke effecten van locatiekeuze zijn het duidelijkst zichtbaar
in de relatie tussen wonen, werken en mobiliteit. De verschillen in bereikbaarheid van banen en in CO2-uitstoot door mobiliteit zijn het grootst
tussen de modellen Stedenregio en Woonlandschappen, respectievelijk een
verschil van 100.000 banen binnen 10 km en bijna 100 miljoen kg CO2-uitstoot op jaarbasis.
Een slimme mix van woon- en werklocaties en de mobiliteit daartussen kan
dus op schaal van de regio een significant verschil maken. Indicatoren over
de meekoppelkansen van energietransitie en leefbaarheidsopgaven tonen
minder grote verschillen tussen de modellen.

Kaartfragment

Kaartframment

Aantal huishoudens in nabijheid van woningbouwplannen

Bestaand grondgebruik
woningbouwlocaties
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Het Dashboard

19
18

Daarom een beschrijving van de stappen hoe het
Dashboard tot stand is gekomen - en dus ook hoe het in
andere regio's toegepast kan worden.

thema's

Stappenplan Dashboard
Verstedelijking

1

Ontwikkel een beperkt aantal onderscheidende verstedelijkingsmodellen die
het maatschappelijk debat en verschillende plannen representeren.

^d>/:<<EKKWWhEdE
^d>/:<<EKKWWhEdE
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

Z'/KsE^dE
Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚͲ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

tKKE>E^,WWE
tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

model Z/WZ^Wd/sEKWDZ
1
model 2

^d>/:<<EKKWWhEdE
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

model 3

Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

De modellen zijn niet bedoeld om voor het één of het
andere model te kiezen, maar om de uitersten van de
het bestuurlijke gesprek over woningbouw te tonen. Zo
kun je inzichtelijk maken welke indicatoren veel effect
sorteren in positief of negatief opzicht.

model 1 model 2 model 3

s
e
r
sco

Met een aantal varianten, een goed GIS-model en een
rekenmodel kan iedere regio haar eigen maatschappelijke meerwaarde potentieel van de woningbouwopgave ontdekken.

Z/WZ^Wd/sEKWDZ
Z/WZ^Wd/sEKWDZ

20

2

Teken deze modellen in GIS en destilleer er de scores
voor de verschillende indicatoren uit. Gebruik een
rekenmodel en verkeersmodel om de betaalbaarheid en
verkeerseffecten te bepalen.

De indicatoren zijn allemaal op basis van bestaande bronnen tot stand
gekomen. Op pagina 28 zijn de bronnen per indicator weergegeven. Voor de
meeste volstaat een GIS-model van de plannen (verschillende mix van bestaande plannen per model) in combinatie met bestaande datasets van het
CBS (indicatoren 4 t/m 7 en indicator 9). Voor de indicator betaalbaarheid is
een rekenmodel vereist en voor mobiliteiteffecten een verkeersmodel (bij
voorkeur het NRM).

3
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Zelf aan de slag

Het Dashboard Verstedelijking zoals in deze publicatie
gepresenteerd is gebouwd voor de Metropoolregio Amsterdam, als eerste pilot. Op vergelijkbare wijze kan het
Dashboard ook in andere regio's worden toegepast.

Voer op basis van deze resultaten een gezamenlijk
gesprek tussen Rijk en regio over welke verstedelijkingsvormen meer en minder gewenst zijn en welke
randvoorwaarden er bij ontwikkelingen gesteld dienen
te worden.

tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

Met inzicht in deze regenboog aan maatschappelijke meerwaarde kan het
Dashboard ingezet worden als instrument om met regionale partijen het
gesprek en de besluitvorming over woningbouw preciezer, sneller en effectiever te voeren. Op basis daarvan kan er met de juiste ingrediënten tot een
verstedelijkingsmodel worden gekomen dat positieve effecten sorteert voor
regio en Rijk. Met als resultaat een schoner, hechter en rijker Nederland.
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Model 1

Locatiekeuze
Alle bekende stedelijke ontwikkellocaties binnen bestaand stedelijk gebied
in de steden groter dan 40.000 inwoners zijn meegenomen. Naast de reeds
bekende plannen uit de planmonitor zijn de volgende plannen voor na 2030
opgenomen:

Uitgangspunten

In dit model wordt vooral
in bestaand stedelijk gebied
gebouwd. Versterking van de
bestaande steden en dorpen is
het uitgangspunt. Dit betekent
dat wordt ingezet op inbreiding, stedelijke vernieuwing
van woonwijken, verdichting
en transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen.
In dit model worden zo min
^d>/:<<EKKWWhEdE
mogelijk nieuwe uitleglocaties
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
toegevoegd.
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

In alle stedelijke vernieuwingslocaties is een verdichtingsfactor toegepast
uitgaande van de leefbaarometer. In alle gebieden met een score lager dan
‘zwak’ worden extra woningen gebouwd. Dit betreft wijken in Amsterdam
Noord, West en Zuid-Oost, Zaanstad en Lelystad. We gaan er vanuit dat
in deze wijken 20.000 woningen kunnen worden toegevoegd, evenredig
verdeeld naar oppervlakte van deze wijken. 10.000 woningen worden in een
centrumstedelijk en 10.000 woningen worden in een groenstedelijk milieu
gerealiseerd.
Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

In de kernen tussen de 50.000 en 10.000 inwoners worden 10.000 woningen toegevoegd door herontwikkeling en kleinschalige inbreidingen. Deze
tKKE>E^,WWE
10.000 woningen zijn relatief verdeeld naar deze kernen. Ze worden alleͲ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
maal gerealiseerd in het dorps/landelijk milieu.
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

Infrastructuur

Plannen

In dit model is ingezet op versterking van de multimodale stedelijke infrastructuur in bestaand stedelijk gebied. Daarnaast wordt ingezet op goede verbindingen
tussen de grote kernen waardoor een sterk stedelijk
netwerk ontstaat.

Woningbouwlocaties in het
model Stedenregio. In de kaart
zijn de woningbouwlocaties
aangegeven per woonmilieu.

Openbaar vervoer

Dorps/landelijk (20 wo/ha)

1. Verbeteren stedelijke bereikbaarheid: Plusnet, diverse
maatregelen uit de tweede tranche Ruimte voor de Stad en
verdere ontwikkeling: Zuidtangent Oost, verbinding
Zeeburgereiland (via Oost, doortrekking lijn 14),
verbinding Schinkelkwartier, verbetering lijn 21,
tram IJburg 2;
2. Doortrekken Amstelveenlijn als HOV naar Leidseplein en Amstel (cf. MIRT 2017 planuitwerking);
3. Metro: ring sluiten Isolatorweg - Amsterdam, Noord
en Centrum - Nieuw West -Schiphol;
4. Nieuwe veren over het IJ.

Groenstedelijk (30 wo/ha)

Wandelen en fietsen
1. Verbeteren stedelijke bereikbaarheid:
Sprong over 't IJ: Twee nieuwe fietsbruggen over IJ.
Diverse maatregelen uit Ruimte voor de stad: bijv. fietsbrug
Zeeburg/Sluisbuurt, Noordhollands kanaal, Havenstad, oversteken A10.
Autoinfrastructuur
1. MIRT Corridor A7 Amsterdam - Hoorn (MIRT 2017
verkenning);
2. Verbetering bereikbaarheid Noordwest Amsterdam
(NOWA), inclusief verbreding A9 en verbindingsweg
A8-A9 (MIRT onderzoek);
3. Verbetering bereikbaarheid Oostflank Amsterdam
(A1) (MIRT onderzoek);
4. L andzijdige bereikbaarheid Lelystad: A6 verbreden
(MIRT onderzoek);
5. Verbeteren stedelijke bereikbaarheid: afwaardering
Utrechtseweg en Bongerdtunnel
Algemeen/gebiedsgericht
1. A anpak ontsluiting IJburg: auto, fiets en OV i.r.t.
oversteek afrit S114;
2. A anpak oversteekbaarheid binnenring, Stadhouderskade e.d. fiets versus tram;
3. G ebiedsontwikkeling Schinkel e.o.: bruggen auto,
fiets en ov over Schinkel.
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Stedenregio

Z/WZ^Wd/sEKWDZ

Centrumstedelijk (50 wo/ha)
Hoogstedelijk (80 wo/ha)
Hoogstedelijk+ (120 wo/ha)
harde plannen
Hoogstedelijk+ wordt in Amsterdam toegepast rondom de grote
OV-knopen.
Hoogstedelijk wordt in kernen
groter dan 70.000 toegepast
rondom OV-knopen en komt niet
voor in kleine kernen.
Alle overige locaties in kernen
groter dan 70.000 worden centrumstedelijk gerealiseerd.
Dorps/landelijk wordt alleen
in kernen kleiner dan 40.000
inwoners in de stadsranden
gerealiseerd.
Verdichting kwetsbare wijken
in wijken met lage score
leefbaarometer
Ca. 20.000 woningen door
verdichting in wijken met een
zwakke leefbaarometerscore, evenredig verdeeld naar
oppervlakte van deze wijken.
10.000 woningen worden in
een centrumstedelijk en 10.000
woningen worden in een groenstedelijk milieu gerealiseerd.
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Model 2

Locatiekeuze
In grote steden worden dé onderscheidende milieus zoals Havenstad en de
Zaanoevers rondom het IJ ontwikkeld. Havenstad wordt in de volle omvang
ontwikkeld, om in de vraag naar hoogstedelijke woonmilieus te kunnen
voorzien.

Uitgangspunten
Dit model benut stedelijke en
landschappelijke kwaliteiten en
biedt onderscheidende woonmilieus in stad en land. Het
model gaat uit van uitbreiding
en transformatie, dat wordt
bediend door een regionaal
netwerk van auto en openbaar
vervoer. Dit model bevat de
meeste uitbreidingslocaties.

Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

Diverse onderscheidende landschappelijke locaties zoals Westflank Haarlemmermeer, Almere Pampus, Almere IJland, Oosterwold en Flevokust
Lelystad worden tot ontwikkeling gebracht.
Daarnaast wordt ingezet op de in- en uitbreidingsplekken in kernen met
minder dan 40.000 inwoners.

tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

Infrastructuur

Plannen

In dit model is ingezet op versterking van de multimodale netwerken ter ontsluiting van alle kernen
en uitleglocaties in de MRA. Dit vraagt onder andere
om een nieuwe metrolijn naar Almere (IJmeer-lijn).
Binnen Amsterdam wordt vol ingezet op de ontwikkeling van Havenstad inclusief een nieuwe metrolijn en
nieuwe afslag vanaf de A10. Ook fietssnelwegen passen
in dit model.

Woningbouwlocaties in het
model Woonlandschappen. In de
kaart zijn de woningbouwlocaties aangegeven per woonmilieu.
Dorps/landelijk (20 wo/ha)
Groenstedelijk (30 wo/ha)

Openbaar vervoer

Centrumstedelijk (50 wo/ha)

1. Metro naar Havenstad;

Hoogstedelijk (80 wo/ha)

2. Metro naar Diemen, IJburg en IJmeer Almere;

Hoogstedelijk+ (120 wo/ha)

3. Doortrekken/ombouw Amstelveenlijn naar Uitgeest
(cf. MIRT planuitwerking 2017);
4. Nieuwe veren over het IJ (vooral naar Havenstad).
Wandelen en fietsen
Fietssnelwegen aanleggen: Zaanstad-Amsterdam,
Hoofddorp-Aalsmeer en Amsterdam-Almere.
Autoinfrastructuur
1. MIRT Corridor A7 AMS - Hoorn (MIRT verkenning
2017);
2. Verbetering bereikbaarheid Noordwest Amsterdam
(NOWA), inclusief verbreding A9 en verbindingsweg
A8-A9 (MIRT onderzoek);
3. Verbetering bereikbaarheid Oostflank Amsterdam
(A1) (MIRT onderzoek);
4. L andzijdige bereikbaarheid Lelystad: A6 verbreden
(MIRT onderzoek);
5. P rovinciale wegen (concrete opgave onbekend)

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Woonlandschappen

EKWDZ

harde plannen
Het hoogstedelijk+ milieu is
geprojecteerd op Havenstad.
De locaties in de andere grote
steden zoals Almere, Lelystad,
Zaanstad en Haarlem krijgen
een dichtheid van 50 wo/ha
(centrumstedelijk).
Alle andere locaties worden
groenstedelijk m.u.v. Oosterwold: die locatie wordt voor 33
procent in een dorps/landelijk
milieu gerealiseerd.
Almere Pampus is volledig uitgevoerd in dit model, gerealiseerd
in 1/3 groenstedelijk en 2/3
dorps/landelijk.

6. Nieuwe afrit A10 Havenstad;
7. Opwaardering stedelijke infrastructuur Almere (cf.
Structuurvisie Almere).
Algemeen/gebiedsgericht
Nieuwe infra rond de nieuwe locaties zoals:
Westflank Haarlemmermeer, Almere Pampus, Almere
IJland en Oosterwold.
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Alle grote en kleine ontwikkellocaties uit de planmonitor rond treinstations
binnen een invloedssfeer van 1.200 meter zijn meegenomen.

Uitgangspunten
In dit model is vol ingezet op
verdichting en uitbreiding rond
de (bestaande) OV-knooppunten.
Dit model belicht het bestaande knooppuntenbeleid en gaat
zoveel als mogelijk uit van het
benutten van gedane investeringen in publieke infrastructuur. De hoogstedelijke milieus
komen met name rond de grote
OV-knopen in de grote steden, in
de dorpse knooppunten zijn de
dichtheden lager.

Locatiekeuze
Alle bestaande, grote en kleine, ontwikkellocaties rond lightrailhaltes (metro/sneltram) binnen een invloedssfeer 800 meter zijn meegenomen.
Voor na 2030 is een aantal nieuwe uitleglocaties rond OV-knooppunten
binnen een straal van 1.200 meter toegevoegd. Deze zijn benoemd op basis
van expert judgement en zorgen voor circa 20.250 woningen.

^d>/:<<EKKWWhEdE
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

Rondom OV-knooppunten is naast bestaande en mogelijke nieuwe uitleglocaties in bebouwd gebied binnen de straal van 1.200 meter een verdichtingsfactor toegepast. De verdichting is berekend door het verschil tussen
de bestaande dichtheid en de potentiële dichtheid (gebaseerd op dichtheid
in de omgeving) te bepalen en hier een slagingskans van 50% aan toe te
kennen. Hiermee worden in dit model 22.800 woningen gerealiseerd van de
250.000 woningen totaal.
Z'/KsE^dE
tKKE>E^,WWE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Infrastructuur
Plannen
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
In dit model is ingezet op
versterking van de bestaande
Woningbouwlocaties in het
ůĂŶĚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
knooppunten, de aanlooproutes (wandelen en fietsen)
model Knooppunten. In de kaart
naar de knopen en worden
incidenteel knopen op bezijn de woningbouwlocaties
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
staande infrastructuur toegevoegd. Nieuwe ov-infraaangegeven per woonmilieu.
Ͳ
ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ
structuur
is
alleen
toegevoegd
als
daardoor
een
snelle,
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
Dorps/landelijk (20 wo/ha)
korte link te leggen is tussen een ontwikkellocatie en
bestaande infrastructuur.
Openbaar vervoer
1. Schipholcorridor: Sprinter Schiphol - CS, inclusief
nieuwe stations;
2. Internationale treinen naar Zuid eerder realiseren
met 5/6de perron. Extra investeringen bovenop
investeringen (cf. MIRT 2017);
3. L andzijdige bereikbaarheid Lelystad verbeteren via
goed OV (status: MIRT onderzoek);
4. Nieuwe veren over het IJ ter versterking knooppunt
Amsterdam CS;
5. Nieuwe knoop ontwikkelen: Lelystad Zuid.
Wandelen en fietsen
1. Verbeteren en opwaardering stations: fietsenstallingen, overstappen verbeteren, goede voetgangers- en
fietsroutes:
Zaancorridor: Amsterdam naar Heerhugowaard via
Zaanstad, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Alkmaar
Kennemerlijn: Haarlem naar Uitgeest via Bloemendaal, Santpoort Zuid, Santpoort Noord, Driehuis,
Beverwijk en Heemskerk
2. Verbeteren stedelijke bereikbaarheid Amsterdam:
Sprong over 't IJ: Twee nieuwe fietsbruggen over IJ.
Diverse maatregelen uit Ruimte voor de stad: bijv. fietsbrug Zeeburg / Sluisbuurt, Noordhollands kanaal,
Havenstad, oversteken A10 en ABP/ Amstel III.
Autoinfrastructuur
1. MIRT Corridor A7 Amsterdam - Hoorn (MIRT verkenning 2017);
2. Verbetering bereikbaarheid Noordwest Amsterdam
(NOWA), inclusief verbreding A9 en verbindingsweg
A8-A9 (MIRT onderzoek);
3. Verbetering bereikbaarheid Oostflank Amsterdam
(A1) (MIRT onderzoek);
4. L andzijdige bereikbaarheid Lelystad: A6 verbreden
(MIRT onderzoek).
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Knooppunten

Model 3

Z/WZ^Wd/sEKWDZ

Groenstedelijk (30 wo/ha)
Centrumstedelijk (50 wo/ha)
Hoogstedelijk (80 wo/ha)
Hoogstedelijk+ (120 wo/ha)
harde plannen
Almere Pampus is maar voor 70
procent uitgevoerd in dit model,
gerealiseerd in 1/3 groenstedelijk
en 2/3 dorps/landelijk.
De Nieuwe Kern is in dit model
40 procent hoogstedelijk en
60 procent centrumstedelijk
gerealiseerd.
Verdichting rondom knooppunten
Binnen 1200 meter van
treinstations
Ca. 22.800 woningen door
verdichting van bebouwd
gebied binnen 1200 meter van
treinstations, gerealiseerd in
hoogstedelijk, centrumstedelijk
en groenstedelijk milieu (afhankelijk van knooppunttypologie).
Dit aantal is 50 procent van de
theoretische verdichtingspotentie (verschil tussen gewenste
dichtheid milieu en daadwerkelijke dichtheid).
Ca. 20.250 woningen in
onbebouwd gebied binnen 1200
meter van treinstations (inclusief
nieuw station Lelystad Zuid)
gerealiseerd in dorps/landelijk
en groenstedelijk milieu.
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Thema en indicatoren

De indicatoren worden uitgebreid besproken per thema
uit de regenboog op redeneerlijn, methode, uitslagen
en conclusies. De uitslagen zijn bijna volledig op openbare data gebaseerd met hier en daar aannames van het
team (Rebel, Urhahn en Springco).
Hier een overzicht van de gebruikte bronnen en de
eenheden per indicator.
Bron

Eenheid

Tot 2030: www.plancapaciteit.nl (RIGO), na 2030: expert judgement (Rebel & Urhahn)

aantal woningen tekort in 2029

Kosten: expert judgment, opbrengsten: NVM q3 2017 transactieprijs per m2 (Rebel)

saldo opbrengst in miljarden €

Berekend op basis van verhuisgedrag uit het verleden (Springco)

ja/nee

4. Bestaand grondgebruik

Bestaand bodemgebruik uit Bestand Bodemgebruik, 2012 (CBS)

% van ha totaal (grey/brown/green)

5. Verlies van waardevol groen

Groencategorieën uit Bestand Bodemgebruik, 2012 (CBS)

ha groen (park / incl sport)

6. Meekoppelkans energietransitie bestaande huishoudens

Statistische gegevens per vierkant 100 meter, 2017 (CBS)

*1000 bestaande hh in de MRA

7.

Regionaal verkeersmodel VENOM, 2016 & expert judgement CO2-uitstoot kg/km (Rebel)

mln kg/jaar

Tijdig
1.

Realisatietermijn plannen

Betaalbaar
2. Directe kosten en opbrengsten

Woonmilieuvoorkeur
3. Match kwalitatieve vraag en aanbod

Duurzaam ruimtegebruik

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Indicatoren

Per thema zijn een of meerdere indicatoren ontwikkeld
om effecten meetbaar te maken. De indicatoren zijn
soms vanzelfsprekend, zoals de kosten van de plannen om betaalbaarheid te evalueren, en soms heeft is
daarvoor eerst een interpretatieslag nodig. Dat geldt
bijvoorbeeld voor duurzaam energiegebruik, waar de
meekoppelkans van nabijgelegen woningen indicator is
gebruikt.

Duurzaam energiegebruik
CO2 uitstoot door mobiliteit

Versterking leefklimaat bestaande stad

*1000 kwetsbare hh

8. Meekoppelkans kwetsbare wijken

Leefbaarometer 2.0, meting 2016 & Statistische gegevens per vierkant 100 meter (CBS)

*1000 kwetsbare hh

9. Nabijheid van groen

ntb

ntb

Versterking economie
10. Nabijheid van werkgelegenheid

Nabijheid voorzieningen - werkgelegenheid; afstand locatie; wijk en buurtcijfers 2013 (CBS) *1000 banen binnen 10 km per hh

11. Reistijdwaardering

Regionaal verkeersmodel VENOM, 2016 & reistijdwaardering in € per uur (KiM)

mln € per jaar

12. Nabijheid van openbaar vervoer

Informatiesysteem Knooppunten MRA, 2017 (Vereniging Deltametropool)

*1000 hh binnen 1200m treinstation

13. Kosten bovenplanse infrastructuur

expert judgement (Rebel & Urhahn)

in miljarden €

ntb

ntb

Benutten eerdere infrainvesteringen

(zie ook: 10. Nabijheid van werkgelegenheid)

Draagvlak voorzieningen versterken
14. Nabijheid bestaande voorzieningen
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Stedenregio scoort opmerkelijk het hoogst bij de
meeste thema’s: tijdig, betaalbaar, duurzaam energiegebruik, leefklimaat en economie. Knooppunten scoort
het hoogst op het benutten van eerdere infrainvesteringen. Woonlandschappen lijkt in eerste oogopslag
^d>/:<<EKKWWhEdE
weinig maatschappelijke waarden op te leveren.
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

Tijdig
1.

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Realisatietermijn plannen
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Stedenregio

OK
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tekort
-17.700

+3 miljard

aantal woningen tekort in 2029

+7 miljard

23,3 - 15,9 = 7,4 miljard 14,0 - 11,0 = 3,0 miljard 21,4 - 14,6 = 6,8 miljard saldo opbrengst in miljarden €

OK

OK

ja

Duurzaam ruimtegebruik

OK

ja

52% greenfield

ja

77% greenfield

ja/nee

77% greenfield

4. Bestaand grondgebruik

30% / 18% / 52%

12% / 11% / 77%

19% / 9% / 71%

% van ha totaal (grey/brown/green)

5. Verlies van waardevol groen

-181 park / -640 sport

-100 park / -350 sport

-130 park / -540 sport

ha groen (park / incl sport)

535 Kton CO

629 Kton CO

581 Kton CO

Duurzaam energiegebruik

2

2

+380 (33% v.d. MRA-hh)

+300 (26% v.d. MRA-hh)

+360 (32% v.d. MRA-hh)

*1000 bestaande hh in de MRA

7.

-535

-629

-581

Kton CO2/jaar

CO2 uitstoot door mobiliteit

Versterking leefklimaat bestaande stad

69% meekoppel

38% meekoppel

40% meekoppel

8. Meekoppelkans kwetsbare wijken

+199 (69% v.d. kw. wijken) +110 (38% v.d. kw. wijken)

+116 (40% v.d. kw. wijken) *1000 kwetsbare hh

9. Nabijheid van groen

ntb

ntb

Versterking economie

ntb

+20%

meer banen
bereikbaar

-22% bereikbaar

minder banen

+15%

ntb
meer banen
bereikbaar

10. Nabijheid van werkgelegenheid

+294 (+20% huidig aanbod) +192 (-22% huidig aanbod) +284 (+15% huidig aanbod) *1000 banen binnen 10 km per hh

11. Reistijdwaardering

-638

Benutten eerdere infrainvesteringen

52% nabij OV

-654

26% nabij OV

-645

mln € per jaar

65% nabij OV

12. Nabijheid van openbaar vervoer

+131 (52% van 250.000)

+66 (26% van 250.000)

+162 (65% van 250.000)

*1000 hh binnen 1200m treinstation

13. Kosten bovenplanse infrastructuur

-20 miljard

-20 miljard

-20 miljard

in miljarden €

(zie ook: 10. Nabijheid van werkgelegenheid)

+294

+192

+162

*1000 banen binnen 10 km per hh

14. Nabijheid bestaande voorzieningen

...
ntb

...
ntb

tKKE>E^,
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁ

2

6. Meekoppelkans energietransitie bestaande hh.

Draagvlak voorzieningen versterken
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Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
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Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Knooppunten
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ

tekort

+7 miljard

Woonmilieuvoorkeur
3. Match kwalitatieve vraag en aanbod
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tKKE>E^,WWE
tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
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Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
Woonlandschappen
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ

-28.800

0

Betaalbaar
2. Directe kosten en opbrengsten

Z/WZ^Wd/sEKWDZ

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Overzicht resultaten

Hier een overzicht van de resultaten van het Dashboard,
Z/WZ^Wd/sEKWDZ
Z/WZ^Wd/sEKWDZ
toegepast op de MRA.

...
ntb

ntb
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Redeneerlijn
Achtergrond bij het thema. Waarom is het relevant voor
de woningbouwopgave? Waar komt het thema vandaan?
Methode
Beschrijving van de werkwijze per indicator (bij sommige thema's zijn meerdere indicatoren relevant). Op
basis van welke (data)bronnen hebben we de berekeningen uitgevoerd en welke aannames zijn er gedaan?
Uitslagen
Beschrijving van de resultaten per indicator (bij sommige thema's zijn meerdere indicatoren relevant). Dit
zijn observaties van de effecten van de woningbouwplannen in de MRA specifiek en overwegingen bij de
significantie van de uitslag. Ook mogelijke verklaringen
voor de uitslagen worden hier gegeven.
Conclusies
Generieke conclusies over het betreffende thema. Wat
betekenen de uitslagen in breder perspectief, niet
alleen voor de regio, maar ook voor het Rijk?

32

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

n deze publicatie behandelen we de negen thema's
van maatschappelijke meerwaarde steeds met bijbehorende indicatoren en de uitslagen ervan. Ieder thema
en de resultaten zijn steeds op vergelijkbare manier
opgebouwd in vier delen.

Resultaten per thema

I
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* Binnenlandse Zaken
Indicatoren
1. Realisatietermijn
plannen

Kaart
Realisatietermijn zachte en harde
plannen

Zachte plannen
2030-2040

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Tijdigheid

Belanghebbende
Rijksonderdelen

nu tot 2040
nu tot 2030
Harde plannen
nu tot 2023

Redeneerlijn

Uitslagen

Het aanbod van woningen moet op tijd de bestaande
vraag beantwoorden.

Indicator 1. Realisatietermijn plannen
In de modellen Woonlandschappen en Knooppunten
ontstaat er een tekort aan woningaanbod rond 2030.
Dit wordt met name veroorzaakt doordat een relatief
groot aandeel van de plannen pas na 2030 gerealiseerd
wordt, volgens de informatie van de planmonitor. Dit
betreft zowel buitenstedelijke plannen, zoals Oosterwold, Almere Pampus en IJland, als binnenstedelijke
plannen, zoals Haven-Stad.

Methode
Indicator 1. Realisatietermijn plannen
De huidige realisatietermijnen zoals aangegeven in de
planmonitor zijn overgenomen in de drie verstedelijkingsmodellen.
Voor de periode na 2030 zijn er in elk model ook een
aantal nieuwe plannen toegevoegd. Omdat het niet
waarschijnlijk is dat er de komende 10 jaar geen nieuwe plannen worden gemaakt, hebben we de vrijheid
genomen om in lijn van het hoofdidee van het model
plannen toe te voegen voor de periode 2030 - 2040.

In het model Knooppunten is aangenomen dat nieuwe knooppuntontwikkelingen na 2030 plaatsvinden,
waardoor er in de periode hiervoor een tekort ontstaat.

In de MRA staan
binnenstedelijke plannen
eerder op de
planning dan
een aantal
uitleglocaties.

In het model Stedenregio ontstaat nauwelijks een
tekort. In de grafiek is te zien dat zachte plannen in de
regio Amsterdam al meteen vanaf 2025 ervoor zorgen
dat er geen tekort ontstaat.
Gezien de opzet van de verschillende verstedelijkingsmodellen zijn alle tekorten in 2040 opgeheven.
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VARIANT
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Realisatie
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Marktvraag
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2027
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2026
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2025
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2022
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Verschil vraag/aanbod
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VARIANT

Marktvraag
KNOOPPUNTEN
Realisatie aantal woningen per regio
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Regio Amsterdam
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Marktvraag
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Almere

Er is voldoende plancapaciteit. Dat er op de huidige
woningmarkt een tekort aan woningen is ligt (dus) niet
aan een gebrek aan locaties. Wat de oorzaak is van het
(huidige) tekort aan woningen is niet het onderwerp
van deze studie, maar we zien weinig discussie over de
grote invloed van tekorten aan bouwmaterialen en gekwalificeerd personeel op de woningbouwproductie.*
Daarnaast heeft de bouw van woningen tijdens de crisis
vrijwel stil gelegen. Dit heb je niet 1-2-3 ingehaald. De
bouw- en planningssector is als gevolg van de economische crisis drastisch ingekrompen aan zowel markt- als
overheidszijde en moet nu in korte tijd omschakelen
naar topsnelheid.
Daarnaast toont een recent artikel van PBL-onderzoeker
en hoogleraar aan de UU Edwin Buitelaar aan dat er op
zogenoemde ‘stalled sites’ verspreid over Nederland per
direct 100 duizend woningen kunnen worden gebouwd,
maar dat dit om de een of andere reden niet gebeurt.**

* Johan Conijn; Oplossen woningtekort is
met huidige beleid
een illusie en vraagt
om consistente aanpak; In: Financieel
Dagblad,
24 september 2018
https://fd.nl/
opinie/1271403/
oplossen-woningtekort-is-met-huidige-beleid-een-illusie-en-vraagt-om-consistente-aanpak

** E dwin Buitelaar,
Maarten van Schie;
Bouwen niet verboden: een onderzoek
naar onbenutte
plancapaciteit voor
woningbouw; In:
Ruimte en Wonen,
22 juni 2018
https://www.
ruimteenwonen.nl/
bouwen-niet-verboden

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2018

Leiden
-50.000
50.000
Waterland
0

De oorzaak hiervan is niet direct te verklaren. Mogelijk
is tijdens de crisis de planvorming van (meer kleinschalige, zelfstandig te ontwikkelen) binnenstedelijke
locaties doorgegaan en zijn voor de uitleggebieden ook
grote infrastructuurinvesteringen noodzakelijk waarover nog geen overeenstemming is.

Er is voldoende
plancapaciteit
in de MRA. Het
tekort op de
woningmarkt
is niet te wijten
aan een gebrek
aan locaties.

Haarlemmermeer

2019

Almere

2018

Regio Amsterdam
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2032

2031
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2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

50.000
150.000

Veel buitenstedelijke plannen staan in de planmonitor
op de planning na 2030 en veel binnenstedelijke plannen zijn juist voor 2030 gepland. Dit spreekt het in het
debat veel gehoorde argument dat uitleglocaties sneller
woningen opleveren dan complexe binnenstedelijke
transformaties tegen.

Nu is aangetoond dat plancapaciteit niet het probleem
is, is des te belangrijker dat er meer Inzicht in de precieze hindernissen waarom de woningbouwproductie
moeilijk op snelheid komt.

VARIANT KNOOPPUNTEN
Realisatie aantal woningen per regio
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Realisatie aantal woningen per regio
Zaanstreek
Marktvraag
-28.800

2022

2021
2021

2019

2018

Leiden
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2028

2027

2026

2025

2024
2024

2023

Zaanstreek

Almere

VARIANT
WOONLANDSCHAPPEN
Zaanstreek
Marktvraag
Realisatie aantal woningen per regio

Waterland
200.000

Realisatietermijn
plannen model
Knooppunten
Tekort van 17.700 woningen in 2029. Groot
aandeel toegevoegde
plannen verdichting
rondom knooppunten,
waarvoor is aangenomen dat dit pas na 2030
plaatsvindt.

Lelystad

2023

2022

2021

Leiden

2022

-50.000
Harde plannen

Regio Amsterdam

2021

2018

2019

Leiden
-50.000
50.000
Waterland
0

2020

Harde
plannen
0
100.000

Waterland
300.000
Harde plannen

Realisatietermijn
plannen model
Woonlandschappen
28.800 woningen in
2029 te weinig. Een
aantal grootschalige
plannen pas na 2030 uitgevoerd worden: Almere
Pampus, Oosterwold,
IJland en Havenstad.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

50.000
150.000

2020

Extra plannen voor 2030 –
2040: expert judgment Urhahn
en CRa.

-1.600

2019

www.plancapaciteit.nl (Rigo,
sept. 2017)

Conclusies

2018

Bronnen:

VARIANT STEDENREGIO
Realisatie aantal woningen per regio

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Tijdigheid

Realisatietermijn
plannen model
Stedenregio
Vrijwel geen woningtekort.Veel binnenstedelijke plannen staan op
de planning om voor
2030 uit te voeren.
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Nieuwe woningen dienen betaalbaar te zijn voor de
verschillende doelgroepen. Deze betaalbaarheid wordt
deels bepaald door directe kosten en opbrengsten van
de ontwikkeling van een locatie. Deze directe kosten
en opbrengsten worden sterk bepaald door het huidige
grondgebruik van de locatie, de ligging in de regio en
het type woonmilieu dat er gerealiseerd wordt.
Het is belangrijk om te melden dat onder dit thema Betaalbaarheid enkel de berekening van de directe kosten
en opbrengsten is gemaakt. Naast directe kosten zijn
er natuurlijk ook indirecte kosten. De overige indicatoren van het Dashboard (3 t/m 14) betreffen de meest
relevante en significante indirecte kosten en baten van
woningbouw.

Methode
Indicator 2. Directe kosten en opbrengsten
De directe kosten van een plan betreffen verwerving,
sanering, sloop, bouw- en woonrijp maken en overige
kosten. De directe opbrengsten van een plan betreffen
de opbrengsten van verkoop. De kosten zijn afhankelijk van het huidige type grondgebruik: is het een
greenfield, brownfield of greyfield. Opbrengsten zijn
afhankelijk van het gerealiseerde woonmilieu en de
ligging van de locatie in de regio. Het saldo is de som
van opbrengsten minus de kosten per model.

Het is bekend welke verdeling green-, brown- en
greyfields er geldt voor de harde plannen en de zachte
plannen per model.
Dat leidt tot de volgende 'prijs per model' op basis van
bestaand grondgebruik:
verwerving

sloop

sanering

totaal

harde plannen

0,71

0,03

0,21

0,95

Stedenregio

1,06

0,07

0,24

1,36

Woonlandschappen

0,65

0,03

0,21

0,89

Knooppunten

0,76

0,04

0,21

1,01

Alle kosten in miljoen per hectare (mln/ha). Berekend op basis van procentuele verdeling
van bouwhectares.

Ook zijn er kosten voor het bouwrijp maken (1,75 mln/
ha) en overige kosten (0,5 mln/ha), die zijn voor alle
modellen en type grondgebruik gelijk.
De kostenberekening voor verdichting in kwetsbare
wijken (Stedenregio) en rondom treinstations (Knooppunten) is op een andere manier berekend - los van
verdeling bestaand grondgebruik.
Opbrengsten

Belanghebbende
Rijksonderdelen
* Binnenlandse Zaken
* Financiën
Indicatoren
2. D
 irecte kosten en
opbrengsten

Directe kosten
bepalen maar
ten dele de
betaalbaarheid
van een woning.
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Betaalbaarheid

Redeneerlijn

De opbrengsten bestaan uit de transactieprijs minus
stichtingskosten. De transactieprijs is 120% van de gemiddelde transactieprijs per regio. De stichtingskosten
zijn vastgesteld per type woonmilieu:

Kosten
De kosten van ieder model zijn opgebouwd uit verwervings-, sloop- saneringskosten. Deze verschillen
per model, naar gelang de verdeling van bestaand
grondgebruik (zie thema Duurzaam ruimtegebruik
voor percentages per model). Het transformeren van
landbouwgrond tot woningbouw brengt immers andere kosten met zich mee dan de transformatie van een
voormalig bedrijventerrein. Hiervoor hanteren we de
volgende vuistregel:
verwerving

sloop

sanering

totaal

Greenfield

0,5

0,01

0,2

0,71

Brownfield

1,0

0,1

0,25

1,35

Greyfield

1,5

0,1

0,25

1,85

Hoogstedelijk

€ 1.430

Centrumstedelijk

€ 1.430

Groenstedelijk

€ 1.170

Dorps/landelijk

€ 1.300

Harde planvoorraad

€ 1.333

Alle kosten in euro's per vierkante meter.
Bron: NVM - q3 2017 transactieprijs per m2

Alle kosten in miljoen per hectare (mln/ha). Bron: expert-judgment Rebel.
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23000

21,4

22000
21000

In het model
Stedenregio en
Knooppunten
zijn de kosten
hoger, maar de
opbrengsten en
marges ook.

verkoopopbrengst verdichting

19000

(15,9)

23,3

7,4

(11,0)

14,0

3,0

17000

Knooppunten

(14,6)

21,4

6,8

16000

In miljarden euro's .

13000

10000
9000
8000

6,8

7000

6000

6000

5000

5000
4000

4000

3,0

3000

3000
2000

2000
1000
0

Sr

Wl

Kp

Saldo, kosten en
opbrengsten per model
(rechts)
Er zijn verschillen tussen de modellen, maar ieder model heeft
een positief saldo.

0

Sr

Wl

Kp

Sr

Wl

Kp

verwervingskosten

-1000

sloopkosten
saneringskosten

-2000
-3000
-4000

kosten bouw- en woonrijp maken

-5000

Saldo

Woonlandschappen

14000

verkoopopbrengst plannen

Opbrengsten

Stedenregio

15000

14,0

Kosten

18000

11000

7,4

Indicator 2. Directe kosten en opbrengsten
Alle verstedelijkingsmodellen hebben op basis van de
directe kosten en opbrengsten een positief saldo.

20000

12000

7000

Uitslagen

1000
0

Verder valt op dat voor Stedenregio en Knooppunten
de kosten (en daarmee de risico’s) groter zijn dan bij
Woonlandschappen, maar dat ook de opbrengsten en
het saldo daar groter zijn (meer meerwaarde).

Conclusies
In alle drie de verstedelijkingsmodellen is het saldo
van verwachte opbrengsten minus kosten positief. De
woningbouw lijkt daarmee in elke verstedelijkingsvorm
haar ‘eigen broek op te kunnen houden’.
Gemiddeld genomen zijn met brown- en greyfield ontwikkelingen hogere kosten gemoeid, maar zijn ook de
opbrengsten en het (eind)saldo hoger dan in greenfield
plannen. Daarbij lijkt een gunstige positie in de regio
cruciaal voor een hoge opbrengst.

In het model
Woonlandschappen zijn
de kosten en
opbrengsten
lager, met
een kleinere
winstmarge.
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Betaalbaarheid

23,3

Directe kosten bepalen maar ten dele de betaalbaarheid
van een woning. Indirecte kosten worden voor een
groot deel gesocialiseerd via algemene belastingen (op
inkomen, consumptie enzovoort) en krijgen soms bijdragen uit een specifieke ontwikkeling. De vraag of en
hoe deze indirecte kosten de betaalbaarheid van woningen beïnvloedt is daarmee niet eenduidig en objectief
te beantwoorden. Het is een politieke vraag.

Bronnen:
Kosten: expert judgment Rebel

-6000

Opbrengsten: NVM q3 2017 transactieprijs per m2 (Rebel)

-7000
-8000

overige kosten

-9000
-10000
-11000

(11,0)

-12000

kosten verdichting rondom knooppunten

-13000
-14000

(14,6)

-15000
-16000

40

kosten verdichting kwetsbare wijken

(15,9)

41

Conclusies

Het aanbod van woningen dient te beantwoorden aan
de vraag naar verschillende woonmilieus.

Bouwen binnen bestaande steden en dorpen betekent
niet automatisch bouwen in hoge dichtheden. Ook
wanneer er gekozen wordt voor uitleglocaties zal er herstructurering en transformatie van de bestaande steden
plaatsvinden om in de vraag naar (hoog)stedelijke
milieus te voorzien.

In ieder verstedelijkingsmodel is het gerealiseerde aanbod gelijk aan de toekomstige vraag om ze onderling
goed vergelijkbaar te maken.

Methode
Indicator 3. Match kwalitatieve vraag en aanbod
De kwalitatieve vraag is bepaald op basis van verhuisgedrag uit het verleden. Deze gegevens zijn geëxtrapoleerd, uitgaande van demografische ontwikkelingen
tussen nu en 2040. De mismatch tussen het bestaande
aanbod en de toekomstige vraag is de kwalitatieve
vraag.
De kwalitatieve vraag wordt gebruikelijk verdeeld over
negen of soms wel dertien woonmilieucategorieën.
Omdat deze verfijning van woonmilieus niet onderscheidend genoeg is voor dit onderzoek en het zaken
onnodig complex maakte, is deze categorisering vereenvoudigd tot vier onderscheidende woonmilieus.

Uitslagen
Indicator 3. Match kwalitatieve vraag en aanbod
Alle drie verstedelijkingsmodellen hebben een kwalitatieve match tussen vraag en aanbod, omdat het aantal
woningen en de verdeling over de vier woonmilieucategorieën voor een goede onderlinge vergelijkbaarheid
constant is gehouden. Daarmee bedienen alle drie de
modellen de volledige woonmilieuvoorkeur van consumenten en ‘scoren’ de modellen precies even goed.
In ieder model lukt het namelijk om te bouwen naar
de vraag naar verschillende woonmilieus. Waar deze
woonmilieus gebouwd worden, verschilt per model,
conform de uitgangspunten. Zo is bijvoorbeeld bij model Woonlandschappen het Amsterdamse Haven-Stad
gevuld met een hoogstedelijk woonmilieu, terwijl het
model Stedenregio toont dat je het benodigde aantal
woningen in dit milieu ook zonder Haven-Stad elders in
Amsterdam (en omgeving) kan realiseren.

Er valt wat te kiezen, maar om de gewenste verhouding
woonmilieus te realiseren is afstemming nodig op
regionaal niveau.
Er is voldoende plancapaciteit in zowel hoogstedelijke
als landelijke locaties om verschuivingen in woonmilieuvoorkeur op te vangen. Een kanttekening daarbij
is dat in dit model niet voor ieder plan met voorgesteld
woonmilieu de financiële haalbaarheid is gecontroleerd – bouwen in lage dichtheden valt in de praktijk
niet altijd rond te rekenen, terwijl de vraag er wel is
vanuit de consument.
Financiële haalbaarheid en maatschappelijke trends
kunnen respectievelijk de keuzevrijheid en de woonmilieuvoorkeur veranderen. Veranderende woonvoorkeuren zijn op te vangen. Voor elke woonmilieucategorie is
er voldoende planaanbod. Het is zelfs mogelijk om een
veerkrachtige verstedelijkingsstrategie te ontwikkelen
die om kan gaan met verschuivende woonwensen.
Mochten mensen in de toekomst graag meer hoogstedelijk willen wonen dan is daar voldoende plancapaciteit voor op geschikte locaties. Andersom als mensen
in de toekomst liever meer landelijk willen wonen dan
is daar ook plancapaciteit voor, met de kanttekening
dat dit wel meer perifere locaties in de MRA betreffen
(voornamelijk in Flevoland).
Hectaren

Woningen

250.000

200.000

255.300 6.050

255.300 6.050

255.300 6.100

255.400 6.000

32.500

6.000
5.000

57.500

4.000
150.000

81.400

Belanghebbende
Rijksonderdelen
* Binnenlandse Zaken
Indicatoren
3. Match kwalitatieve
vraag en aanbod

Er is
voldoende
plancapaciteit in
zowel stedelijke
als landelijke
locaties om
verschuivingen
in woonmilieuvoorkeur op te
vangen.
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Redeneerlijn

Match van de kwalitatieve
vraag met de gerealiseerde
woonmilieus per model
Op hoogstedelijke locaties nabij
OV-knooppunten in Amsterdam
zijn realistische hogere dichtheden toegepast (120 wo/ha).
Bron:

3.000

dorps/landelijk
wo/ha)
Woonmilieuvraag
op (20
basis
van verhuisgedrag uit
het verleden
groenstedelijk
(30(Springco).
wo/ha)

2.000

Woonmilieus

centrumstedelijk (50 wo/ha)

100.000
83.900

50.000

1.000

0

0

Vraag

hoogstedelijk (80 wo/ha)

Dorps/landelijk
(20 (120
wo/ha)
hoogstedelijk plus
wo/ha)

Stedenregio

Woonlandschappen

Knooppunten

Groenstedelijk (30 wo/ha)
Centrumstedelijk (50 wo/ha)
Hoogstedelijk (80 wo/ha)
Hoogstedelijk+ (120 wo/ha)
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* Binnenlandse Zaken
* Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
* Economische Zaken en
Klimaat
Indicatoren
4. Bestaand
grondgebruik
5. Verlies van groen

Kaart
Grondgebruik per plan (alle harde en
zachte plannen).
Bron:
CBS Bestand Grondgebruik, 2012
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Duurzaam ruimtegebruik
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Belanghebbende
Rijksonderdelen

Greenfield
Brownfield
Greyfield
Water

Redeneerlijn
Nieuwe woningbouwlocaties gaan ten koste van green-,
brown- of greyfields.
Duurzaam ruimtegebruik is meervoudig en intensief.
Er zijn veel plekken binnen de bestaande steden en dorpen die in aanmerking komen voor herstructurering en
transformatie. Door deze gebieden optimaal te benutten gaan we duurzaam om met de beperkte beschikbare
ruimte. Hiermee krijgen in onbruik geraakte locaties
een nieuw leven, worden vervuilde locaties gesaneerd
en wordt het verlies aan landschappen rond de stad
beperkt. Dit past ook in de gedachte van de circulaire
economie: hergebruik gebouwen en gebieden, voordat
je ze sloopt of ‘maagdelijke’ gronden aanbreekt.

Toevoegen stedelijk
groen randvoorwaardelijk
bij ontwikkeling van
brownfields
Stel het toevoegen van stedelijk
groen als randvoorwaarde bij
herontwikkeling van grote
brownfields, zodat ze bijdragen
aan de reductie van hittestress
en omliggende wijken meer
toegang tot groen krijgen. Maak
zo van de 'hete' brownfields
koelere woongebieden.
Bron:
www.nationalehittestresskaart.nl

Tegelijkertijd dient stedelijke verdichting niet ten koste
te gaan van stedelijk groen en toegang tot landschap
(van belang bij bouwen op greenfields) of belangrijke
werklocaties in de stad (relevant bij bouwen op brownen greyfields).
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Grondgebruik plannen
Grondgebruik plannen

Categorieën
bestaand grondgebruik
greyfield
woonterreinen en terreinen voor (gebouwde) voorzieningen
brownfield
bedrijventerreinen en stort-, wrakkenopslag-, begraaf- & delfstofwinplaatsen (semi-bebouwde terreinen)
greenfield
recreatieterreinen, agrarische terreinen,
bos en natuur, water
onbekend
bouwterreinen, verkeersterreinen en
semi verharde terreinen

Categorieën
verlies van groen
stedelijk groen
parken en begraafplaatsen
recreatief groen
volkstuinen, sportvelden en dag- en
verblijfsrecreatieterreinen

Indicator 4. Bestaand grondgebruik
De modellen hebben verschillende planlocaties met
verschillend ruimtegebruik die zullen veranderen naar
een woonfunctie. Er is onderscheid gemaakt in de vier
categorieën grondgebruik: greyfields, brownfields,
greenfields en onbekend (restcategorie).
Indicator 5. Verlies van groen
Het bouwen op greenfields gaat ten koste van verschillende soorten groen: in de stad en daarbuiten. Dat kan
ten koste gaan van de woonkwaliteit van bestaande
woningen, als de toegang tot groen verslechtert. Daarnaast kan klimaatadaptatie van het bebouwd gebied
worden bemoeilijkt als er minder ruimte voor waterberging en verkoeling door groen is. Verlies van bestaand
groen binnen de plannen wordt onderscheiden in vier
categorieën: stedelijk groen, recreatief groen, landelijk
groen en water (in hectares).

landelijk groen
agrarische terreinen, bos en natuur
water
binnen- en buitenwater
Bron:
CBS Bestand Bodemgebruik, 2012

De harde
plannen
zorgen voor
groot aandeel
greenfields in
alle modellen.

Uitslagen
Indicator 4. Bestaand grondgebruik
Het bestaand grondgebruik van de bouwlocaties verschilt sterk per model.
In alle modellen vindt een aanzienlijk deel greenfield
ontwikkelingen plaats: minimaal de helft (52%) van al
het benodigde oppervlak.
Wanneer het bestaand grondgebruik van de harde plannen en zachte plannen los van elkaar worden bekeken,
ontstaat er een ander beeld. Dan is te zien dat de harde
plannen voor ruim driekwart (77%) op greenfields worden gerealiseerd, in tegenstelling tot de zachte plannen
van het model Stedenregio, die laten zien dat 70% daarvan op brown- en greyfields gebouwd kan worden.
Tot slot is te zien in de harde plannen dat de verhouding
tussen hectares en aantal woningen sterk verschilt.
Waar in hectares 77% greenfield is, wordt daar slechts
41% van de woningen gebouwd.
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8.000
8.000
7.000
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
2.000
2.000
1.000
1.000
0
0

77%
77%

52%
52%

71%
71%

Bestaand
grondgebruik per
model in hectares
Bron:
CBS Bestand Bodemgebruik,
2012.
Greenfield
Brownfield

18%
18%
30%
30%

11%
11%
12%
12%

Stedenregio
Stedenregio

Woonlandschappen
Woonlandschappen

9%
9%
19%
19%

Greyfield
Onbekend

Knooppunten
Knooppunten

Grondgebruik plannen
Grondgebruik plannen
Stedenregio
Stedenregio
(zachte
plannen)
(zachte plannen)

8.000
8.000
7.000
7.000
6.000
6.000
5.000
5.000
4.000
4.000
3.000
3.000
77%
2.000
77%
2.000
1.000
5%
1.000
5%
18%
0
18%
0 (harde plannen)

30%
30%
29%
29%
41%
41%

77%
77%
5%
5%
18%
18%
Stedenregio

(harde plannen)

Woonlandschappen
Woonlandschappen
(zachte plannen)
(zachte plannen)

78%
78%

67%
67%

15%
15%
7%
7%

13%
13%
20%
20%

77%
77%

77%
77%

5%
5%
18%
18%
Woonlandschappen

Stedenregio

Knooppunten
Knooppunten
(zachte
plannen)
(zachte plannen)

Woonlandschappen

5%
5%
18%
18%
Knooppunten

Bestaand
grondgebruik in
hectares, harde
plannen los van
zachte plannen per
model
Bron:
CBS Bestand Bodemgebruik,
5.000
2012.
5.000
Greenfield
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Methode

4.000
4.000

Brownfield
Greyfield

3.000
Onbekend
3.000

Knooppunten

2.000
2.000

2.200 ha
2.200 ha

1.000
1.000
0

ha

%ha

woningen

% woningen

Greenfield

2.214

77%

28.000

41%

Brownfield

149

5%

16.250

24%

Greyfield

533

18%

24.500

35%

Onbekend

1.098

27.500

(harde plannen)
Bestaand 0
grondgebruik van(harde
de plannen)
harde plannen
Aandeel onbekend
procentueel verdeeld
over de drie andere
categorieën.
Bron:
CBS Bestand Bodemgebruik,
2012.
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(zachte plannen)

8.000

Meervoudig ruimtegebruik
door sportvelden op
snelwegoverkapping
In Schiedam zijn bovenop de
nieuwe snelwegoverkapping
van de A4 sportvelden gerealiseerd.
Bron:
https://www.regiorijnmondvoetbal.nl/
amateur-voetbal/nieuw-complex-kethelspaland-te-laat-klaar/
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30%

6.000

29%

Indicator 5. Verlies van
groen
41%

5.000

78%

15%

4.000
Van alle greenfield ontwikkelingen zijn 567%- 70% land-

bouwgronden. Het verlies van hoogwaardig bestaand
3.000
77%
77%
stedelijk
groen beperkt 77%
zich tot 1 - 2,5% van
de nieuw2.000
bouwlocaties.
1.000
5%

5%
5%
18%
18%
18%
0
Zelfs in het model Stedenregio, dat inzet op stedelijke
(harde plannen)

Stedenregio

Woonlandschappen

verdichting, gaat slechts een klein deel van alle woningbouwlocaties (2,5%) ten koste van hoogwaardig
stedelijk groen: parken en begraafplaatsen. Inclusief
sportvelden, volkstuinen en recreatiegebieden is dit
8,5% van alle woningbouwlocaties. Sportvelden en
volkstuinen zijn gemakkelijker vervangbaar op een
alternatieve locatie of lenen zich in sommige gevallen
zelfs voor meervoudig grondgebruik. Feit blijft dat
het wel degelijk een verlies van groen is. Daar staat
tegenover dat met de transformatie van een aantal van
deze gebieden, grote woningbouwaantallen te realiseren zijn op strategische locaties in bestaand stedelijk
gebied.

(zachte plannen)

67%
13%

Stedenregio
(zachte plannen)

20%

5%
18%
Knooppunten

Knooppunten
(zachte plannen)

2.800 ha

5.000
77%

Woonlandschappen
(zachte plannen)

2.450 ha

Verlies van bestaand
groen binnen de
plannen in hectares
Bron:

Ha binnenwater

Ha bos en natuur
CBS Bestand Bodemgebruik,
2012.
Ha landbouw

4.000
1.050 ha

Ha recreatie
Binnenwater

3.000

Hanatuur
sportvelden en volkstuinen
Bos en

2.200 ha

Landbouw
Ha park

2.000

Recreatie
Ha begraafplaats
Sportvelden en volkstuinen

1.000

Park

0

Begraafplaats
(harde plannen)
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Verlies van
type groen
verschilt erg per
model. Hooguit
1-2,5% wordt
op bestaand
stedelijk groen
gebouwd.

7.000

(zachte plannen)

Stedenregio

Woonlandschappen

Knooppunten

Conclusies
De harde plannen worden in hectares grotendeels gerealiseerd op greenfields (77% ha, 41% woningen), terwijl op brown- en greyfields meer woningen in hogere dichtheid worden gebouwd (23% ha, 59% woningen).
Voor de zachte plannen valt er nog wat te kiezen: van ruim tweederde op
grey- en brownfields in Stedenregio versus minder dan een kwart in model
Woonlandschappen.
Verlies van stedelijk groen kan zo veel mogelijk beperkt worden wanneer
een kwaliteitssprong van stedelijk groen als randvoorwaarde bij verdichting
wordt gesteld. Bovendien kan binnenstedelijke ontwikkeling ook stedelijk
groen opleveren. Dit is met name bij de herontwikkeling van brownfields
het geval. Mits goed ingezet levert dit een aantrekkelijk(er) leefmilieu op en
draagt bij aan klimaatadaptatie.
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* Binnenlandse Zaken
* Infrastructuur en
Waterstaat
* Economische Zaken en
Klimaat
Indicatoren
6. Meekoppelkans energietransitie bestaande
huishoudens
7. CO2-uitstoot door
mobiliteit

Kaart
Huishoudens binnen 800 meter van
de plannen, geen maximum, voor het
model Woonlandschappen.

Aantal woningen
in plan

Aantal hh. binnen 800m

1-50

50.000-20.000

50-100

20.000-50.000

100-500

50.000-100.000

500-1000

100.000-250.000

1000-5000

250.000-545.000

>5000
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Belanghebbende
Rijksonderdelen

Redeneerlijn
Nieuwe woningbouwlocaties hebben een effect op (de
mogelijkheden voor duurzaam) energiegebruik. Iedere
woning verbruikt energie en de locatie van de woning
heeft invloed op energieverbruik en CO2-uitstoot door
mobiliteit.

Verduurzaming
aanpakken samen met
woningbouwopgave
Een voorbeeld van aanpak van
bestaande wijk met nieuwbouw
en verduurzaming/renovatie
van de bestaande voorraad
vond plaats in de Utrechtse wijk
Ondiep. Niet alleen de nieuwe
woningen, maar ook de bestaandeWelke
werden
tijdens de grote
lessen zeggen de betrokkenen te hebben
verbouwing
aangesloten
op project
het in Utrecht?
geleerd uit
dit grensverleggende
Utrechtse
warmtenet.
Stadsverwarming voor bestaande woningen heeft

Voor de nieuwe woningen gaan we ervanuit dat deze
onafhankelijk van hun bouwlocatie per woonmilieu
dezelfde energieprestatie levert.

Lessons learned

Wat onderscheidend is is hoeveel bestaande woningen
in de buurt van de nieuwbouw liggen en op die manier
mee kunnen liften op gedeelde investeringen om (zelf)
energiezuinig te worden en van hernieuwbare energie
te worden voorzien.
Daarnaast leveren nieuwbouwwoningen afhankelijk
van hun locatie een andere mobiliteitsvraag op - met
bijbehorende energievraag en CO2-uitstoot. Hoeveel
kilometer moet je gemiddeld reizen om banen te bereiken?

Bron:

buitengewoon veel potentie en helpt CO2-uitstoot
drastisch te verminderen. Wel zijn er technisch,
financieel en communicatief nogal wat valkuilen.

https://www.rvo.nl/initiatieven/enerDe energievisie kan in aanvang van een project een
prima instrument zijn om tot keuzes te komen.
giezuiniggebouwd/ondiep

Voor daadwerkelijk succes is chemie, creativiteit en
vertrouwen tussen de betrokken beslissers de
belangrijkste succes- en faalfactor.

De optie van stadsverwarm
aantrekkelijker in combina
het voordeel van een klein
daarmee een lagere energi

Het vermoeden bestaat dat
restwarmte slechter scoren
huurwaardebepaling, dan
een oude gasketel. Die situ
bewoners en het geeft stad
nadeel. De regelgeving zou
worden verbeterd.

Meer informatie
Voor meer informatie over de energieaanpak in het
Utrechtse Ondiep, neem contact op met met Mitros, telefoon
030-880 39 00, of Toine Priester, ontwikkelaar bij Eneco,
telefoon 088-895 36 45.
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binnen 800 meter
Bestaande huishoudens binnen 800
meter van een plan kunnen in potentie
meeprofiteren.
maximaal vier huishoudens
Het maximum mee te koppelen aantal
woningen in de omgeving is 4x het aantal nieuwe huishoudens in het plan. Per
nieuwe woning zijn er dus maximaal vier
bestaande woningen mee te koppelen.

Uitslagen

Er zijn twee indicatoren ontwikkeld om de impact van
woningbouw op duurzaam energiegebruik meetbaar te
maken.

Indicator 6. Meekoppelkans energietransitie
bestaande woningen
Afhankelijk van het verstedelijkingsmodel kun je een
kwart tot eenderde van de woningvoorraad in de MRA
meekoppelen.

Indicator 6. Meekoppelkans energietransitie
bestaande huishoudens
Nederland staat voor een verduurzamingsopgave in de
bestaande woningvoorraad. Bestaande woningen in de
buurt van de nieuwbouw kunnen meeliften op gedeelde investeringen om (zelf) energiezuinig te worden en
van hernieuwbare energie te worden voorzien. Deze
indicator geeft aan hoeveel bestaande huishoudens in
het betreffende verstedelijkingsmodel kunnen meeprofiteren. Hiervoor hanteren we de aannames dat een
bestaande woning binnen 800 meter van het nieuwbouwplan moet liggen en er maximaal vier bestaande
huishoudens per nieuw huishouden meegekoppeld
kunnen worden. Bij meekoppelvoordeel kan gedacht
worden aan:
•

geen verschil verdichting/uitleg
Het resultaat voor de extra woningen
in bestaand stedelijk weefsel (‘de pap’)
heeft dezelfde meekoppelkans als voor
het totaal van de andere plannen (dit is
een conservatieve aanname).
Bron:
CBS, Statistische gegevens per vierkant
100 meter, 2017

CO2-uitstoot kengetallen
Openbaar vervoer

0,000 kg/km
Automobiliteit

0,166 kg/km
Bron:
Regionaal verkeersmodel VENOM
2016, geaggregeerde matrices naar 20
basisregio’s en expert judgement Rebel
(CO2-uitstoot)

•

•

Bestaande woningen aansluiten op warmtenet (of
andere hernieuwbare energieinfrastructuur) voor
nieuwbouw.
Meer mogelijkheden voor doorverhuizen in de wijk
(tijdelijk en permanent), zodat woningen vrijkomen voor verduurzaming.
‘Inkoopvoordeel’ bij grootschaligere aanpak van
woningen aanpakken in één project.

Indicator 7. CO2-uitstoot door mobiliteit
De andere indicator voor effecten van woningbouw op
duurzaam energiegebruik is CO2-uitstoot door mobiliteit.
Hiervoor is per model berekend met het regionaal
verkeersmodel VENOM hoeveel reizigerskilometers het
model 'veroorzaakt'. Hiervoor zijn aannames gedaan
op basis van extrapolatie van het bestaande reisgedrag
(reizigerskilometers per huishouden) in 20 basisregio’s.

In alle modellen vindt een groot deel van de nieuwe
ontwikkelingen dichtbij de bestaande woonvoorraad
plaats. Stedenregio en Knooppunten scoren hierin iets
beter dan Woonlandschappen, omdat daarin meer locaties in de bestaande stad zijn meegenomen. Wanneer
deze indicator als randvoorwaarde voor verstedelijking
zou worden gesteld, kunnen de resultaten nog significant hoger uitkomen.

Afhankelijk van
het verstedelijkingsmodel kun
je een kwart
tot eenderde
van alle
huishoudens
in de MRA
meekoppelen.

Meekoppelkans energietransitie

1.400.000
1.200.000

Meekoppelkans energietransitie bestaande
voorraad (maximaal vier
huishoudens binnen 800
meter van de toegevoegde
woning)

1.158.000 huishoudens in de MRA

1.000.000
800.000
600.000

Bron:

400.000

380.000

200.000

33%

26%

32%

Stedenregio

Woonlandschappen

Knooppunten

300.000

370.000

CBS, Statistische gegevens per vierkant
100 meter, 2017

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Duurzaam energiegebruik

Aannames meekoppelkans
energietransitie bestaande
woningen

Methode

0

Overige huishoudens in de MRA
Mee te koppelen huishoudens binnen 800 meter, max 4 perZoom-in:
nieuwe woning
meekoppelkans

energietransitie bestaande
woningen rondom
de Nieuwe Kern in
Duivendrecht
Het toevoegen van woningen
in de Nieuwe Kern nabij grote
woongebieden zoals de Bijlmer
kunnenn de energietransitie
makkelijker maken.

Zoom-in: meekoppelkans
energietransitie bestaande
woningen rondom
Oosterwold in Almere
Rondom Oosterwold liggen
weinig tot geen bestaande
woningen om mee te laten
liften op de investeringen in
woningbouw.

De 20 basisregio's van het VENOM verkeersmodel
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Uit de (te) grove
VENOM-analyse
blijkt dat in het
model Woonlandschappen
in 2040 18%
meer kilometers
per jaar in de
auto worden
afgelegd dan
in het model
Stedenregio.

Verder valt op dat het Knooppunten model niet tot
meer OV-kilometers lijkt te leiden. Hier zijn de grove
aannames uit het model met slechts 20 basisregio’s (dus
geen onderscheid in nabijheid van openbaar vervoer)
waarschijnlijk debet aan.
We hebben in deze eerste toepassing gewerkt met de 20
basisregio's van het VENOM-model.
De 20 basisregio's zijn te grof om harde conclusies te
trekken. We kunnen bijvoorbeeld geen onderscheid
maken tussen het reisgedrag van mensen die op
loopafstand van Almere Centraal wonen en mensen uit
het, in dezelfde basisregio gelegen, buitengebied van
Swifterbant. De 20 basisregio's zijn opgebouwd uit 3700
modelzones. Door gebruik te maken van (aggregaties
van) die modelzones wordt de analyse bewerkelijker,
maar zijn de conclusies ook preciezer. Ook buiten de
MRA zijn voldoende gedetailleerde verkeersmodellen
beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het NRM.

Reizigerskilometers in
2040 vanuit de geplande
ontwikkelingen (x mln)

6.000

Bron:

5.000

uigkilometers in 2040
(x verkeersmodel VENOM
Regionaal
2016, geaggregeerde matrices naar 20
n. km)
basisregio’s en expert judgement Rebel
(CO2-uitstoot)

3.500 mln

Indicator 7. CO2-uitstoot door mobiliteit
Uit de grove VENOM-analyse (met 20 basisregio's) blijkt
dat in het model Woonlandschappen in 2040 18% meer
kilometers (570 miljoen) per jaar in de auto worden
afgelegd dan in het model Stedenregio. Hierdoor is de
CO2-uitstoot door autoverkeer in dit model ook aanzienlijk hoger.

3.790 mln

Autokilometers en CO2-uitstoot
Openbaar vervoer kilometers

5.500

4.500
4.000

1.730
miljoen
km

+18%

3.500
3.000
2.500

miljoen
km

1.790

3.220

3.790
miljoen
km

miljoen
km

2.000

=

1.500

=

629

1.000

535

500

Kton
CO2

Kton
CO2

1.760
miljoen
km

De energietransitie wordt kosteneffectiever door bestaande woningen te laten meeliften in de energietransitie. Met deze meekoppelkansen kunnen in potentie
miljarden worden bespaard.
Stel dat kostenbesparing per woning € 10.000 betreft.
Dan is er in de MRA een voordeel van € 3,5 miljard (30%
woningvoorraad = 350.000 x € 10.000,-) te behalen.
De locatiekeuze voor nieuwe woningen heeft invloed
op het aantal bestaande woningen dat kan meeliften
op de nieuwbouwinvesteringen om energiezuinig te
worden en hen van hernieuwbare energie (warmte) te
voorzien.
De bouw van nieuwe woningen op afgelegen plekken
betekent verloren meekoppelpotentieel voor de bestaande woningvoorraad.
Wat betreft verkeer blijkt vooral dat het bouwen van
compacte steden minder milieubelastend is in termen
van CO2-uitstoot, getuige de betere score van het model
Stedenregio ten opzichte van Woonlandschappen.
De locatiekeuze voor nieuwe woningen heeft invloed
op het aantal kilometers dat wordt afgelegd (per auto
en OV) en daarmee op de energievraag en CO2-uitstoot.
Met een zeer grove meetmethode is het verschil tussen
modellen 18%. Naar verwachting zullen de verschillen
in een preciezer model groter zijn.

De bouw
van nieuwe
woningen
op afgelegen
plekken
betekent
verloren
meekoppelpotentieel voor
de bestaande
voorraad.

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Duurzaam energiegebruik

Conclusies

Ook wanneer we overgaan op meer duurzame bronnen
zoals duurzame elektriciteit of waterstof betekent dit
nog steeds dat er meer energie opgewekt moet worden om in deze grotere mobiliteitsvraag te voorzien.
Met alle daarmee gepaard gaande kosten, ruimtelijke
impact en risico’s.

3.500
miljoen
km

=

581
Kton
CO2

0

nooppunten
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Woonlandschappen

Stedenregio

Woonlandschappen

Knooppunten
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* Binnenlandse Zaken
* Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
* Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Indicatoren
8. Meekoppelkans
kwetsbare wijken
9. Nabijheid van groen

Kaart
Kwetsbare wijken binnen 800 meter van
de plannen, geen maximum, voor alle
plannen.
Plannen
Alle harde en zachte plannen
Leefbarometerscore
1 Zeer onvoldoende

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Versterking leefklimaat
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Belanghebbende
Rijksonderdelen

2 Ruim Onvoldoende
3 Onvoldoende
4 Zwak

Redeneerlijn
Nieuwbouw in bestaande steden en dorpen kan zorgen
voor een impuls van de leefbaarheid in kwetsbare
wijken en voorkomen dat deze wijken afglijden tot
probleemwijk.
Door in of nabij kwetsbare wijken nieuwbouw te
realiseren bied je inwoners van kwetsbare buurten de
kans een wooncarrière in de omgeving te maken. Zo
voorkom je dat deze kwetsbare wijken hun kansrijke inwoners verliezen doordat (nieuwbouw)wijken elders ze
leegtrekken en er zo nieuwe probleemwijken ontstaan.
Tegelijkertijd mag deze vorm van stedelijke verdichting
niet het leefklimaat in de stad aantasten doordat deze
ten koste gaat van de nabijheid van groen in en om de
stad. Door te bouwen aan stadsranden of op locaties
waar nu groen is kan de nabijheid van groen afnemen.
Andersom kan woningbouw ook bijdragen aan het
vergroenen en verkoelen door de herontwikkeling
van brownfields die nu vaak hitte-eilanden in de stad
vormen.

Probleemwijken van de
toekomst?
Een voorbeeld van de invloed
van woningbouw op de leefkwaliteit van de bestaande stad is
Rotterdam Zuid. De vinexwijken
rond Rotterdam hebben niet bijgedragen om de problemen van
Rotterdam Zuid te verminderen.
Ze lijken ze eerder vergroot te
hebben, doordat talentvolle
inwoners Rotterdam Zuid
verlieten voor een vinexwijk. Nu
investeert het Rijk als onderdeel
van het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid met andere
partners € 1 miljard in dit
stadsdeel.
Bron:
NRC Handelsblad; 28 april 2018 en Voortgangsrapportage Nationaal Programma
Rotterdam Zuid
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Methode
Aannames meekoppelkans
kwetsbare wijken

binnen 800 meter
Bestaande huishoudens binnen 800
meter van een plan kunnen in potentie
meeprofiteren.
maximaal vier huishoudens
Het maximum mee te koppelen aantal
woningen in de omgeving is 4x het aantal nieuwe huishoudens in het plan. Per
nieuwe woning zijn er dus maximaal vier
bestaande woningen mee te koppelen.
geen verschil verdichting/uitleg
Het resultaat voor de extra woningen
in bestaand stedelijk weefsel (‘de pap’)
heeft dezelfde meekoppelkans als voor
het totaal van de andere plannen (dit is
een conservatieve aanname)
Bron:

Indicator 8. Meekoppelkans kwetsbare wijken
Bijna iedere stad of dorp heeft wel een wijk met sociaal
maatschappelijke problematiek. De bouw van nieuwe
woningen nabij deze zwakke wijken kan het leefklimaat
in de bestaande wijken versterken.
Deze indicator geeft aan hoeveel bestaande huishoudens in het betreffende verstedelijkingsmodel kunnen
meeprofiteren. Hiervoor hanteren we de aannames
dat een bestaande woning binnen 800 meter van het
nieuwbouwplan moet liggen en er maximaal vier
bestaande huishoudens per nieuw huishouden kunnen
meeprofiteren. Voordelen daarvan zijn o.a. dat:
•

•

men wooncarrière kan maken in eigen woonomgeving door toevoeging van nieuwe, andere woningen in de buurt
bestaande publieke en commerciële voorzieningen, inclusief OV scholen en zorg, meer draagvlak
krijgen

Uitslagen
Indicator 8. Meekoppelkans kwetsbare wijken
Vrijwel alle kwetsbare wijken liggen binnen 800 meter
van bestaande plannen.
Omdat in het model Stedenregio 20.000 woningen
in kwetsbare wijken zelf worden gebouwd, scoort dit
model significant beter dan de andere twee. Met deze
mee te koppelen
huishoudens
in kwetsbare
verstedelijkingsvariant
kan 69% van
de totale voorraad
in kwetsbare wijken
kunnen
profiteren
de nieuwijken,
max
4 per van
nieuwe
woning
we ontwikkelingen, Exclusief deze woningen scoren
de drie modellen ongeveer even goed: dan kan ~40%
meeliften.
300.000

287.000 huishoudens in de MRA met score Leefbaarometer <4

250.000
200.000
150.000

199.000

69%

100.000

110.000

116.000

38%

40%

Aantal bestaande woningen
in gebieden met een lage
leefbaarheidsscore die
mee kunnen profiteren van
nieuwe ontwikkelingen
In het model Stedenregio worden
20.000 woningen in kwetsbare wijken
gebouwd. Hierdoor scoort dit model
significant beter dan de andere twee.
Exclusief deze woningen scoren de drie
modellen ongeveer even goed. Vrijwel
alle kwetsbare wijken liggen binnen 800
meter van bestaande plannen.

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Versterking leefklimaat bestaande stad

Er zijn twee indicatoren ontwikkeld om de impact van
woningbouw op het leefklimaat in de bestaande stad
meetbaar te maken.

Bron:

50.000

CBS, Statistische gegevens per vierkant
100 meter, 2017

0
Stedenregio

Woonlandschappen

Knooppunten

Leefbaarometer 2.0, meting 2016

Nieuwbouw als impuls voor
kwetsbare wijk
In Amsterdam West in de zone
tussen spoor en A10 zijn mooie
voorbeelden te vinden van
nieuwbouw in kwetsbare wijken. Projecten zoals LommerRijk, De Meesters en Stadstuin
Overtoom voegen nieuwe
woningtypen en dus bewoners
toe aan de wijk waardoor er
meer draagvlak ontstaat voor
voorzieningen in de wijk. Ook
wordt de samenstelling van de
bewoners diverser en daarmee
vitaler.
Links: LommerRijk
Rechts: overzicht Kolenkitbuurt

69% van de totale voorraad in kwetsbare wijken kunnen profiteren
In het van de nieuwe ontwikkelinge

Stedenregio
model kan
69% van de
kwetsbare
huishoudens
meeprofiteren
van de
voordelen
van nieuwe
woningbouw.

Bron:
https://www.nul20.nl/dossiers/uit-banvan-ring
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Voorgestelde methode
Indicator 9. Verlies nabijheid van groen
Deze indicator maakt gebruik van de groenindeling uit
indicator 5. verlies van groen. Waardevol groen krijgt
een buffer (gebied dat snel toegang heeft tot het groen).
Zo ontstaat er een kaart van de regio waarin verschil is
tussen gebieden die wel en niet nabij waardevol groen
gesitueerd zijn (zie Londens voorbeeld).
Meetbaar maken stedelijke
groenvoorziening
Deze gedachtelijn komt uit
Londen waar men werkt aan
het All London Green Grid.
Stedelijk groen wordt in een
aantal hierarchische categoriën
ingedeeld. Bij een lokaal park
hoort een korte afstand tot een
woning, bij een regionaal park
een grotere. Door de bestaande
groenstructuren van een buffer
te voorzien wordt voor elke
categorie groen wordt duidelijk
welke woongebieden hier niet
goed op zijn aangetakt.

Conclusies
Ruim 40% van de nieuwe woningen ligt binnen 800 meter van een kwetsbare wijk. In het Stedenregio model is
dat bijna 55%.
Met deze 40-55% van de nieuwe woningen kan tot 69%
van de bestaande kwetsbare huishoudens een boost
krijgen door toevoeging van nieuwe woningen en
daarmee meer draagvlak voor voorzieningen in de wijk.
Dit is een enorme potentie voor de verbetering van de
bestaande stad. Wanneer dit effect als randvoorwaarde
gesteld wordt voor nieuwbouw, kunnen er resultaten
worden geboekt in moeilijke wijken zonder daar losse
programma's en gelden voor op te tuigen.

Ruim 40% van
de nieuwe
woningen ligt
binnen 800
meter van een
kwetsbare
wijk. In het
Stedenregio
model is dat
zelfs 55%.

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Versterking leefklimaat bestaande stad

Naast de meekoppelkans kwetsbare wijken kan de
impact op het leefklimaat in de bestaande stad gemeten
worden door de indicator 'Verlies nabijheid van groen'.
Deze moet kan vervolgonderzoek gemaakt worden.

Bron:
All London Green Grid, 2012.
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/algg_spg_mar2012.pdf

Naast de huidige situatie worden ook de buffers met de
toevoeging van de woningbouw in de drie verstedelijkingsmodellen n in kaart worden gebracht. De verschillen tussen nieuw en bestaand toont aan in hoeverre de
nieuwbouwplannen de situatie verslechteren.

Verwachte uitslagen
Indicator 9. Verlies nabijheid van groen
Omdat de indicator nog niet is toegepast is nog niet
duidelijk hoeveel woningen minder toegang tot groen
krijgen in de verschillende modellen. De verwachting
is echter dat dit geen significante aantallen woningen
betreft.
In potentie zou je aan nieuwbouwplannen die dreigen
de situatie te verslechteren als randvoorwaarde mee
kunnen geven dat ze zelf voor een significant deel uit
groen dienen te bestaan, om een negatieve impact te
vermijden.
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* Infrastructuur en
Waterstaat
* Economische Zaken en
Klimaat
* Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Indicatoren
10. Nabijheid van
werkgelegenheid
11. Reistijdwaardering
Kaart
Aantal banen bereikbaar binnen 10 km.
Bron:
CBS, Nabijheid voorzieningen - werkgelegenheid: aantal banen; afstand locatie;
wijk en buurtcijfers 2013
aantal banen *1000
0-75
75-150
150-300
300-500
>500

Redeneerlijn
* De acceptabele
dagelijkse reistijd is
voor Nederlanders
70-90 minuten per
dag. Deze constante
is ook wel bekend
als de breverwet,
de wet van behoud
Werkend
Nederland
Werkend
Nederland
van reistijd
en
Werkend
Nederland
TOP 10
TOP 10
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Werkenden
Banen

Door woningen te bouwen op plekken nabij werkgelegenheid kan de agglomeratiekracht van een regio
worden vergroot. Het vergroten van de agglomeratiekracht betekent het vergroten van het aantal mensen
(inwoners, bedrijven, voorzieningen) dat elkaar snel
en gemakkelijk kan bereiken in een aantrekkelijke
omgeving. Woningen nabij werkgelegenheid zorgt voor
meer keuzevrijheid, zowel voor werkgevers (grotere
arbeidspool), werknemers (meer baankeuzes) als de
consument (breed aanbod en specialisatie). Daarmee
versterk je de stedelijke economie en daarmee de welvaart – en genereer je maatschappelijke meerwaarde.

Gegeven dat de acceptabele reistijd per dag (voor alle
verplaatsingen, dus ook voor vrije tijd) constant is*,
betekent een kortere woon-werkreistijd betekent meer
tijd voor andere dingen. Dat levert welvaart- en welzijnsvoordelen
op.
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Bron:
CBS, Nabijheid voorzieningen - werkgelegenheid: aantal banen; afstand locatie.
Wijk en buurtcijfers 2013

Uitslagen

Indicator 10. Nabijheid werkgelegenheid
Op basis van CBS wijk- en buurtcijfers is bekend hoeveel
banen bereikbaar zijn binnen 10 km vanaf de buurt
waarin nieuwe woningen gebouwd worden. Ook is vanuit de CBS-dataset bekend hoeveel banen er binnen 20
en 50 km te bereiken zijn. De 10 km afstand zien wij als
het meest bepalend voor maatschappelijke meerwaarde, omdat het naast versterking van de agglomeratiekracht ook infrastructuurkosten en tijdsberoving kan
beperken. Daarnaast is het een afstand die met de fiets
kan worden afgelegd, wat gezondheidsbaten oplevert
en schadelijke milieueffecten beperkt.

Indicator 10. Nabijheid werkgelegenheid
De modellen Stedenregio en Knooppunten hebben ca.
100.000 (50%) meer banen bereikbaar op fietsafstand
(binnen 10km) dan Woonlandschappen. Ook voor
langere afstanden scoren Stedenregio en Knooppunten
significant beter: ca. 30-35% op 20 km afstand en ca. 15 20% op 50 km afstand.

De indicator berekent het effect van de verstedelijkingsmodellen op het gemiddeld aantal bereikbare banen
binnen 10, 20 of 50 km voor de gehele regio, die vergeleken kan worden met het huidig gemiddeld aantal
bereikbare banen.
Ieder plan heeft invloed op dat gemiddelde en weging
wordt gegeven door per buurt het aantal nieuwe woningen te vermenigvuldigen met het aantal bereikbare
banen vanuit die buurt. De som van alle buurtcijfers gedeeld door het totaal aantal nieuwe woningen (250.000)
in de regio levert per model het gemiddeld aantal
bereikbare banen per verstedelijkingsmodellen op.

Op basis van de beschikbare data kunnen aannemelijke ontwikkelingen van nieuwe werkgelegenheid of
verdringing van werk uit de stad door woningbouw niet
meegenomen worden. Ook zijn op basis van deze data
geen uitspraken te doen over de match van werk (bijvoorbeeld naar opleidingsniveau) en type woning (type
woonmilieu, prijs van de woning).
300.000

300.000
250.000
250.000
200.000

294.000

284.000

294.000
+20%

+20%

De modellen
Stedenregio en
Knooppunten
hebben ca.
100.000 (50%)
meer banen
bereikbaar op
fietsafstand
dan Woonlandschappen.

246.000 = MRA gemiddelde

246.000 =
MRA gemiddelde
192.000

+15%
284.000

+15%

Gemiddeld aantal banen
op fietsafstand (<10km) per
nieuw huishouden
Bron:
CBS, Nabijheid voorzieningen - werkgelegenheid: aantal banen; afstand locatie.

-22%
192.000

200.000
150.000

300.000

Wijk en buurtcijfers 2013

-22%

150.000
100.000

Het Nederlands gemiddelde is 22,6 km.
Een aantal MRA-gemeentes wijken sterk
af van dit gemiddelde.
Almere

gem. 16 km

Haarlemmermeer

gem. 17,1 km

Purmerend

gem. 20,1 km

Bron:
CBS Banen van werknemers naar woonen werkregio, 2016
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van banen per nieuw
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50 km
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250.000
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50.000
Stedenregio

30-35 km
Meer dan 35 km
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100.000
50.000

50.000 0

20-25 km
25-30 km

300.000
250.000

gem. 31,5 km

Amsterdam

Minder dan 20 km

28

150.000
100.000

100.000
50.000

Afstand tussen woonplaats
werknemers en
vestigingsplaats werkgever
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Berekening nabijheid
werkgelegenheid
Nabijheid werkgelegenheid =
Som van het aantal banen binnen 10 km * aantal huishoudens
per plan / totaal gerealiseerde
huishoudens

Methode

609.000
284.000

CBS, Nabijheid voorzieningen - werkgelegenheid: aantal banen; afstand locatie.
Wijk en buurtcijfers 2013
Aantal bereikbare banen op 10 km

609.000

Aantal bereikbare banen op 20 km

Knooppunten
284.000

Aantal bereikbare banen op 50 km

Knooppunten
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Reistijdwaardering
kengetallen
Openbaar vervoerskosten

€ 14,13 per uur
Automobiliteitskosten

€ 13,09 per uur
Bronnen:
VENOM 2016, geaggregeerde matrices
naar 20 basisregio’s
KiM (reistijdwaardering)

120

Indicator 11. Reistijdwaardering
De tweede indicator wat betreft versterking van de
economie wordt bepaald door reistijdwaardering.
Reistijdwaardering is de waardering in geld van reistijdwinst voor zowel automobilisten als treinreizigers.
Ieder uur in de auto ‘kost’ volgens de kengetallen van
het KIM ongeveer 13 euro. Dat betekent dus dat ieder
uur minder reistijd hetzelfde bedrag ‘oplevert’ aan
maatschappelijke waarde. Deze kengetallen worden in
maatschappelijke kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten en zijn nu toegepast op de woningbouwopgave. Hiervoor zijn de reizigerskilometers per model
volgens het VENOM-model (eerder behandeld onder
Duurzaam Energiegebruik) gebruikt om reistijd per
model te berekenen.
Zo is voor ieder verstedelijkingsmodel de kosten van
reistijd berekend en onderling vergeleken.

Uitslagen
Indicator 11. Reistijdwaardering
We hebben in deze eerste toepassing gewerkt met de 20
basisregio's van het VENOM-model.

Bron:
Regionaal verkeersmodel VENOM
2016, geaggregeerde matrices naar 20
basisregio’s
VENOM is het regionaal verkeersprognosemodel voor strategische weg- en
openbaar vervoerstudies, projecten
en vraagstukken in de Metropoolregio
Amsterdam.

De 20 basisregio's zijn te grof om harde conclusies te
trekken. We kunnen bijvoorbeeld geen onderscheid
maken tussen het reisgedrag van mensen die op
loopafstand van Almere Centraal wonen en mensen uit
het, in dezelfde basisregio gelegen, buitengebied van
Swifterbant. De 20 basisregio's zijn opgebouwd uit 3700
modelzones. Door gebruik te maken van (aggregaties
van) die modelzones wordt de analyse bewerkelijker,
maar zijn de conclusies ook preciezer. Ook buiten de
MRA zijn voldoende gedetailleerde verkeersmodellen
beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het NRM.
Uitslag met de VENOM-data per jaar en per generatie (30 jaar)
reistijdwaardering

reistijdwaardering
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Bron:
VENOM 2016, geaggregeerde matrices
naar 20 basisregio’s
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Reizigersuren in 2040 vanuit
de geplande ontwikkelingen
(x mln)

+15%
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miljoen
uur

63

miljoen
uur

59

miljoen
uur

Reistijduren in de auto
Reistijduren in het openbaar vervoer

0

Stedenregio

Woonlandschappen

Knooppunten

in het OV doorgebracht. Als gevolg hiervan vallen de
kosten voor reistijd in Woonlandschappen ook iets
hoger uit.

Conclusies
Er zijn forse verschillen tussen de mate waarin de drie
modellen aan de versterking van de economie van de
regio bijdragen. Opmerkelijk is dat Woonlandschappen
50% lager scoort op bereikbaarheid van banen dan de
andere twee modellen en dat dit model 15% meer tijd in
de auto oplevert voor de toekomstige bewoners.
Bouwen nabij bestaande werkgelegenheid draagt bij
aan de kwaliteit van leven (minder reistijd) en aan keuzevrijheid: er valt namelijk uit meer banen en werknemers te kiezen, wat het vestigingsklimaat van de regio
versterkt. De mensen die toch voor een baan verder weg
kiezen, benutten dan de tegenspits als ze wonen nabij
werk.
Verder geldt ook voor kwetsbare groepen nabijheid
van werk als een belangrijk factor. Eenoudergezinnen
en lage inkomensgroepen zijn vaak afhankelijk van
banen dichtbij. Tegelijkertijd bevordert een gemengde
omgeving van woon- en werkmilieus een inclusieve
samenleving.

FSI, GSI en MXI kaarten
Het PBL heeft recent op basis
van bestaande kadastrale en
BAG-gegevens kaarten van
Nederland gemaakt tot op
blokniveau van de FSI, GSI en
nieuwe indicator MXI (verdeling
FSI in woon- en werkfuncties).
Van Amsterdam geeft de MXIkaart inzicht in de verhouding
tussen wonen en werken.
Duidelijk te zien zijn de werkgebieden in de haven, rond de ring
en langs de A2. Ook zijn in zwart
de gebieden te zien waar enkel
woonfunctie is. Een mix van
wonen en werken vergroot de
nabijheid van werk en daarmee
de agglomeratiekracht.
Voorbeeld MXI kaart van
Amsterdam
Bron:
PBL (2018)
http://www.pbl.nl/sites/default/files/
cms/publicaties/ROmagazine%2001-022018%20LR08-11.pdf

per jaar

per 30 jaar

Stedenregio

638

19,1

Woonlandschappen

654

19,6

80-90% werken

645

19,3

70-80% werken

In miljoenen euro's per jaar

In miljarden euro's per 30 jaar

60-70% werken

Knooppunten
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Methode

0-10% wonen, 90-100% werken

50-60% werken

Uitgaande van de huidige situatie tekent zich een
voorzichtig onderscheid af in het aantal uren dat met de
auto wordt afgelegd: in Woonlandschappen wordt 15%
meer tijd in de auto doorgebracht dan in Stedenregio.
In Stedenregio wordt daarentegen weer iets meer tijd
66

50-60% wonen
60-70% wonen
70-80% wonen
80-90% wonen
90-100% wonen, 0-10% werken
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* Infrastructuur en
Waterstaat
Indicatoren
10. Nabijheid van
werkgelegenheid
12. N
 abijheid van
openbaar vervoer
13. Kosten bovenplanse
infrastructuur
Kaart
OV-bereikbaarheid van harde plannen.
Bron:
Vereniging Deltametropool, Informatiesysteem Knooppunten MRA, 2017
Harde plannen
buiten HOV-bereik
HOV bereikbaar
Zachte plannen
buiten HOV-bereik
HOV bereikbaar
Buffers OV-haltes

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Benutten infrainvesteringen
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Belanghebbende
Rijksonderdelen

OV-haltes

<400 m tram

tram

<800 m metro

metro

<1200 m trein

trein

Redeneerlijn
Als woningbouwlocatiekeuze goed wordt afgestemd op
de aanwezigheid en capaciteit van bestaande infrastructuur, kan overbelasting of onderbenutting worden
voorkomen en de daar bijkomende kosten.
Nabijheid van bestaand OV draagt bij aan keuzevrijheid. Nabij een station heb je immers ook de keuze om
met de auto te reizen, te fietsen en soms zelfs te lopen.
Bovendien benut je op deze wijze eerdere investeringen
in het OV beter en helpt goed OV de weginfrastructuur
te ontlasten.
Hoe meer werkgelegenheid en voorzieningen er nabij
woningen zijn (op loop- of fietsafstand), des te aantrekkelijker wordt het om in de spits niet via spoor of
snelweg te reizen.
Door het stimuleren van nabijheid worden (onnodige)
investeringen in infrastructuur vermeden. Toch zullen
extra investeringen in ‘bovenplanse infrastructuur’,
door de enorme omvang van de nieuwbouwopgave in

de MRA, onvermijdelijk zijn. Het is zaak deze zo veel
mogelijk te beperken en van zo veel mogelijk maatschappelijk nut te laten zijn. De vraag is ook of en hoe
je deze infrainvesteringen direct aan woningbouw kan
en mag koppelen, of dat er deel ook sprake is van een
autonoom groeiproces.

Kosten bovenplanse
infrastructuur
Een voorbeeld van deze bovenplanse infrastructuur zijn de
rijksinvesteringen à € 7 miljard
om de verbindingen tusen
Almere en Amsterdam over weg
en spoor (SAA en OV-SAAL) te
verbeteren. Deze investeringen worden niet verhaald op
de gebiedsontwikkelingen in
Almere. Op de ooit geplande 60
duizend extra woningen bedragen de investeringen meer dan
€ 100 duizend per woning.
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Om deze redenen zijn de investeringen voor infrastructuur in de modellen voorlopig als een niet onderscheidende indicator opgenomen. Dat is niet echt bevredigend, maar voor dit moment de beste oplossing.

Uitslagen

Methode

Indicator 10. Nabijheid werkgelegenheid
Zie Versterking economie.

Indicator 10. Nabijheid werkgelegenheid
Zie Versterking economie.

Het model Stedenregio en Knooppunten hebben ca.
100.000 (50%) gemiddeld meer banen bereikbaar op
fietsafstand dan Woonlandschappen. Deze modellen
maken het in potentie dus aantrekkelijker om in de
spits de fiets te nemen en daarmee de druk op snel- en
spoorwegen niet verder te laten toenemen.

Indicator 12. Nabijheid van openbaar vervoer
Uit de bestaande dataset Informatiesysteem Knooppunten MRA valt te achterhalen hoeveel geplande
nieuwe woningen binnen het bereik van bestaand OV
liggen. Hiervoor zijn als 'stationsbuffers' de volgende
afstanden gehanteerd:
Bron:
Vereniging Deltametropool, Informatiesysteem Knooppunten MRA, 2017 en
voor de buffers expert judgement Rebel
en Urhahn.

•

1200 meter van bestaande treinstations

•

800 meter van bestaande metrostations

•

400 meter van bestaande tramstations

Indicator 12. Nabijheid van openbaar vervoer
In Stedenregio en Knooppunten liggen ruim twee keer
zo veel nieuwe woningen nabij treinstations. Het model
Knooppunten scoort, niet verrassend, het hoogst:
inclusief de harde plannen ligt bijna tweederde van alle
nieuwe woningen nabij een treinstation. Voor Stedenregio is dat de helft en voor Woonlandschappen slechts
een kwart.

We hebben ervoor gekozen om de nabijheid van openbaar vervoer als indicator te gebruiken om benutting
eerdere infrastructuur te berekenen. Bestaande investeringen in het wegennet tellen natuurlijk net zo goed
mee, maar laten zich minder makkelijk berekenen (niet
overal nabij een afslag benut je bestaande weginfra
'goed', dit kan juist leiden tot overbelasting). Voor het
benutten van bestaande weginfra zou je kunnen denken aan het stimuleren van een tegenspits, maar daar
hebben we nog geen indicator voor kunnen ontwikkelen.

Verder is opmerkelijk dat 63% van de geplande woningen in Woonlandschappen helemaal geen HOV-optie heeft. Deze ontwikkelingen worden in principe
afhankelijk van autoverbindingen of vragen om nieuwe
investeringen om op het bestaande netwerk aangesloten te worden.
250.000

Wanneer is
nieuwe infrastructuur bittere
noodzaak of een
'gouden kraan'?

Indicator 13. Kosten bovenplanse infrastructuur
Dit is het totaal van benodigde infrastructuurinvesteringen per model. Voor de benodigde bovenplanse
infrastructuurinvesteringen van de verschillende
woningbouwplannen ontbreekt tot dusver een goede
onderbouwing. Dit gebrek betreft enerzijds de onderbouwing van nut en noodzaak van deze infrastructuur.
Is het bittere noodzaak of is het een ‘gouden kraan’? De
vraag is ook of en hoe je deze infrainvesteringen direct
aan woningbouw kan en mag koppelen, of dat er deel
ook sprake is van een autonoom groeiproces.
Anderzijds ontbreekt een degelijke financiële onderbouwing van de verschillende infrastructuurinvesteringen. Voor grotere projecten is nog wel een ruwe
schatting te maken, maar voor een reeks kleinere ingrepen in alternatieve plannen worden de bandbreedtes
onwerkbaar groot.
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Aantal woningen250000
binnen
bereikbaarheid bestaand
OV

200.000

16.000
15.000

21.000

162.000

17.000

+145%

131.000

100.000

52%

65%

0

200000 liggen
In het model Woonlandschappen
slechts 26% van de woningen binnen
1200 meter van een bestaand treinstati150000
on. In Stedenregio en Knooppunten
is
dat respectievelijk 52% en 65%.

+98%
16.000
13.000

Bron:

66.000

100000

Vereniging Deltametropool, Informatiesysteem Knooppunten MRA,
2017
50000

26%

50.000

Het model
Knooppunten
scoort niet
verrassend het
hoogst:
bijna tweederde
van nieuwe
woningen
ligt nabij een
treinstation.
Voor het model
Stedenregio
is dat de helft
en voor Woonlandschappen
slechts een
kwart.

Nabijheid va

250.000 nieuwe huishoudens

150.000

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Benutten eerdere infrainvesteringen

Voor effecten van woningbouw op het benutten van
eerdere infrainvesteringen zijn er drie indicatoren: de
nabijheid van werkgelegenheid, de nabijheid van OV en
de kosten van bovenplanse infrastructuur.

Aantal hh. die ten minste binnen
1200 m van eentreinstation liggen
Stedenregio

Woonlandschappen

Knooppunten

0

Aantal hh. die niet bij een treinstation, maar wel binnen 800 m van
metrohalte liggen
Aantal hh. die niet bij een treinstation, niet bij een metrostation,
maar wel binnen 400 m van een
tramhalte liggen

Stedenregio

Aantal nieuwe huishou

Aantal nieuwe huishou

Aantal nieuwe huishou
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Dit is gebaseerd op een aantal aannames:
•

Waarom een vast bedrag? Infrastructuurbudget is beperkt. Momenteel zijn de infrastructuurgelden van
het Rijk belegd tot 2028. Er zijn niet plotseling meer
middelen beschikbaar voor infrastructuur.

•

Waarom voor ieder model hetzelfde bedrag? In het ene
plan zijn misschien 10 grote investeringen nodig
van 2 miljard, maar in het andere plan juist 100 kleine van 200 miljoen. Zo zal voor het model Stedenregio meer geïnvesteerd moeten worden in kleine
aanpassingen in de stad (meer fietsbruggen, kruispunten aanpassen), in het model Knooppunten in
(trein)corridors en in het model Woonlandschappen nieuwe infrastructuur voor locaties Westflank
Haarlemmermeer, Almere Oosterwold en Almere
Pampus. Een inschatting van welke infrainvesteringen er bij ieder model kunnen horen is te vinden op
pagina 22-27.

•

Waarom 20 miljard? De afgelopen jaren is in de MRA
geïnvesteerd in de SAAL corridor (7 miljard), de Zuidas (1 miljard) en de Noordzuidlijn (3 miljard). Tel
daar nog alle kleine ingrepen bij op en 20 miljard
lijkt dan een aardige aanname.

Conclusies
Alle locaties zijn bereikbaar per auto, maar niet alle locaties zijn goed bereikbaar per openbaar vervoer. Dit geldt voor 47% van de plancapaciteit in de
MRA. Dat betekent dus de noodzaak tot aanleg van nieuwe infrastructuur
of wanneer dat niet gebeurt dat keuzevrijheid voor jongeren, ouderen en
mensen zonder auto of rijbewijs beperkt is, wat kansenongelijkheid in de
hand werkt.
Door in te zetten op nabijheid en te bouwen nabij bestaand OV kan onnodige mobiliteit en nieuwe investeringen in infrastructuur worden voorkomen. Dit zou dus een belangrijke afweegfactor moeten zijn bij keuze tussen
woningbouwlocaties.

47% van de
plancapaciteit in de
MRA ligt
buiten het
bereik van
bestaand OV.

Dit geldt vooral voor de discussie over de zachte plannen, want daar zien we
dat de 54% van de woningen op slecht bereikbaar locaties is gepland. Terwijl
de modellen laten zien dat er ook 'duurzamere' keuzes mogelijk zijn binnen
de bestaande zachte plannen. Het model Knooppunten laat zien dat je ook
de 250.000 benodigde woningen kan bouwen met slechts 29% buiten bereik
van bestaand HOV (en dus 193.000 binnen bereik van minstens één HOV-optie). Dat scheelt forse investeringen in nieuwe infrastructuur.
Locaties buiten het bereik van HOV per model, uitgesplitst in hard/zacht

van alle harde plannen (90.000)

woningen
buiten
HOV bereik

%
woningen

ha
buiten
HOV bereik

%
ha

35.000

36%

2.590

65%

van alle zachte plannen (160.000)

88.000

54%

5.744

76%

van de zachte plannen in Stedenrego

39.000

32%

1.180

47%

van de zachte plannen in Woonlandsch.

114.000

86%

5.060

96%

van de zachte plannen in Knooppunten

32.000

29%

1.320

51%

Bron: Vereniging Deltametropool, Informatiesysteem Knooppunten MRA, 2017 en voor de buffers expert judgement Rebel
en Urhahn.

Binnen de discussie over woningbouwlocaties blijft er behoefte aan inzicht
in benodigde bovenplanse infrastructuur, omdat deze zwaar drukken op
de (rijks) investeringen voor het bereikbaar maken van woningen. Echter
is binnen dit onderzoek het niet haalbaar gebleken hier zinnige conclusies
over te trekken, omdat argumentatie voor de noodzakelijkheid van investeringen mist.

In theorie
kan 71% van
de woningbouwopgave
gerealiseerd
worden
binnen
bereik van
minstens
één
bestaande
HOV-optie.
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Benutten eerdere infrainvesteringen

Indicator 13. Kosten bovenplanse infrastructuur
Helaas zijn hier nog geen uitslagen beschikbaar wegens
gebrek aan betrouwbare onderbouwing van infrastructuurinvesteringen. Om toch de kosten voor nieuwe
infrastructuur mee te nemen in het totale kostenplaatje
hebben we ze in ieder model gelijk gezet op €20 miljard.

Bij een doorontwikkeling van het Dashboard is een van de belangrijkste
verbeterpunten het verder uitdiepen van de rol van ‘bovenplanse infrastructuur’.
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* Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Indicatoren
14. Nabijheid bestaande
voorzieningen

Kaart
Harde en zachte plannen en theaters
in de MRA, als voorbeeld van hoe de
relatie tussen nieuwbouwplannen en
bestaande voorzieningen kan worden
onderzocht.
Bron:
Open Street Map
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Draagvlak voorzieningen
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Belanghebbende
Rijksonderdelen

Theaters
Zachte plannen
Harde plannen

Redeneerlijn

Voorgestelde methode

Het bouwen van nieuwe woningen nabij bestaande
sociaalmaatschappelijke en publieke voorzieningen
(scholen, cultuur en zorg) en deze zo meer draagvlak
geven.

Indicator 14. Nabijheid bestaande
voorzieningen
Deze indicator is nog niet beschikbaar. Het is voorstelbaar dat deze wordt gemaakt aan de hand van bestaande CBS-data over voorzieningen en te kijken in hoeverre
de nieuwe woningbouwplannen binnen een te bepalen
buffer van deze voorzieningen liggen. Vanuit de CBS-data is de volgende indeling beschikbaar:

Zo wordt voorkomen dat er enerzijds veel nieuwe
sociaalmaatschappelijke investeringen moet worden
gedaan en anderzijds eerdere investeringen onbenut
blijven of door verwaarlozing zelfs tot problemen en
extra kosten leiden.

•

publiek: onderwijs, zorg, cultuur en bestuur

•

privaat: winkels & horeca

Verwachte uitslagen
Indicator 14. Nabijheid bestaande
voorzieningen
De verwachting is dat de uitkomst voor draagvlak van
voorzieningen op basis van de indicator nabijheid van
bestaande voorzieningen redelijk overeenkomt met de
uitkomst van nabijheid werkgelegenheid.
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Een bondig overzicht van de conclusies per thema bij de toepassing van het
Dashboard Verstedelijking in de Metropoolregio Amsterdam.

Tijdig

Duurzaam ruimtegebruik

Er is voldoende plancapaciteit in de
MRA.

De harde plannen worden voor driekwart gerealiseerd op greenfields.

Veranderende woonmilieuvoorkeuren (meer stedelijk of meer landelijk) zijn op te vangen (doordat er
een overschot aan locaties is in elk
woonmilieucategorie).

Van de zachte plannen kan tot ruim
tweederde op grey- en brownfields
worden gebouwd.

Betaalbaar
In alle drie de verstedelijkingsmodellen is het saldo van verwachte
opbrengsten minus kosten positief.
De plannen zijn dus, regionaal bekeken, financiëel haalbaar.
Gemiddeld genomen zijn met
brown- en greyfield ontwikkelingen
hogere kosten gemoeid, maar zijn
ook de opbrengsten en het (eind)saldo hoger dan in greenfield plannen.
Directe kosten bepalen maar ten
dele de betaalbaarheid van een
woning.

Woonmilieuvoorkeur
Bouwen binnen bestaande steden
en dorpen betekent niet automatisch bouwen in hoge dichtheden.

Wanneer een kwaliteitssprong van
het stedelijk groen als randvoorwaarde bij stedelijke verdichting
wordt gesteld kan mogelijk verlies
van stedelijk groen gecompenseerd
worden.

Duurzaam energiegebruik
De locatiekeuze voor nieuwe woningen heeft invloed op het aantal
kilometers dat wordt afgelegd (per
auto en OV) en daarmee op de energievraag en CO2-uitstoot.
De energietransitie lijkt kosteneffectiever te kunnen worden door de
bouw van nieuwe woningen in de
nabijheid van bestaande woningen.
De bouw van nieuwe woningen op
afgelegen plekken betekent verloren meekoppelpotentieel voor de
bestaande woningvoorraad.

Versterking leefklimaat
bestaande stad
Ruim 40% van de nieuwe woningen ligt binnen 800 meter van een
kwetsbare wijk.
69% van de kwetsbare woningen in
de regio kan door nieuwbouw een
boost krijgen.

Versterking economie
Er zijn forse verschillen tussen de
mate waarin de drie modellen aan
de versterking van de economie van
de regio bijdragen: van +20% meer
banen bereikbaar tot een reductie
van -22% bereikbare banen in de
regio.
In model Stedenregio en Knooppunten liggen anderhalf keer zo veel
banen op fietsafstand (binnen 10
km) als in Woonlandschappen.
Bij het model Woonlandschappen
besteedt men 15% meer tijd in de
auto dan in de andere modellen.

Benutten eerdere
infrainvesteringen
Door in te zetten op nabijheid kan
onnodige (mobiliteit en) investeringen in infrastructuur worden
voorkomen.
Nabijheid en keuzevrijheid tussen
verschillende modaliteiten (auto,
fiets, OV en lopen) kunnen een
belangrijke afweegfactor zijn bij de
keuze tussen woningbouwlocaties.
In de nabijheid van bestaande
OV-knooppunten is nog volop
ruimte voor multimodaal ontsloten
woningbouw, tot wel 71% van de
totale opgave.
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Conclusies per thema

Draagvlak voorzieningen
versterken
Nog geen conclusies getrokken,
omdat de indicator nog niet is
uitgewerkt. Verwacht wordt een
soortgelijke uitslag als die van werkgelegenheid.

Ook wanneer er gekozen wordt voor
uitleglocaties zal er herstructurering
en transformatie van de bestaande
steden plaatsvinden om in de vraag
naar (hoog)stedelijke milieus te
voorzien.
Eventuele veranderingen in woonmilieuvoorkeuren (meer stedelijk of
meer landelijk) zijn op te vangen.
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Het is niet de bedoeling te kiezen voor een van de modellen, maar inzicht
in de verschillen is behulpzaam bij het destilleren van goede principes voor
woningbouwlocatiekeuze. Uiteindelijk vraagt iedere regio om een mix op
maat, afhankelijk van lokale vraag en regionale ambities. Toch zijn er ook
nu al relevante significante verschillen tussen de modellen te zien die een
aanknopingspunt bieden voor de mix met de meeste meerwaarde.

^Wd/sEKWDZ
Z^Wd/sEKWDZ

EKKWWhEdE
<<EKKWWhEdE
ŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
ŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
ĂƚƐ
WůĂĂƚƐ
ŐŐĞŶy>
ĞǁŝŐŐĞŶy>
ǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
ƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
ŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
ƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ

Z'/KsE^dE
Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
van de harde plannen kan ruim
Ͳ Los
'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ tweederde
^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
van de nieuwe woningen
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
binnen
bestaand
bebouwd gebied
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ

Stedenregio

worden gerealiseerd, op basis van
plannen uit de planmonitor.

Deze nieuwbouw heeft een flinke
potentie om het bestaand bebouwd
gebied te versterken en te profiteren
van eerdere maatschappelijke investeringen. Maar the devil is in the details;
het is allerminst de garantie dat
deze maatschappelijke meerwaarde
behaald wordt. Stel deze maatschappelijke meerwaarde daarom als
randvoorwaarde voor realisatie en
rijksbetrokkenheid.
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tKKE>E^,WWE
tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
Uitleglocaties
leveren niet eerder
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝůŝĞƵƐŝŶƐƚĂĚĞŶ
ůĂŶĚ
ůĂŶĚ op dan binnenstedelijke
woningen
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐ
locaties,
met name omdat deze pas
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

Woonlandschappen

Z/WZ^Wd/sEKWDZ

^d>/:<<EKKWWhEdE
Ͳ sĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
Ͳ DĂĂŬWůĂĂƚƐ
Ͳ 'ƌŽĞŶĞǁŝŐŐĞŶy>
Bouwen
nabij HOV leidt niet louter
Ͳ ĞŶƵƚƚĞŶǀĂŶŽǀͲŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ
Ͳ sĞƌƐƚĞƌŬŝŶŐƌŽŶĚŬŶŽƉĞŶ
tot appartementen
rond een station.

Knooppunten

laat in de planning gerealiseerd
(kunnen) worden. Dit levert in
Woonlandschappen een tekort op
in 2030.

Er zijn ook locaties waar een meer
suburbaan of landelijk milieu
gerealiseerd wordt. Soms naast het
station zelf, soms op fietsafstand
ervan.

De meer afgelegen locaties leiden
naar verwachting tot een grotere belasting van (rijks)infrastructuur en
een grotere energievraag voor mobiliteit, terwijl de meekoppelkansen
om bestaande woonwijken mee te
laten liften in hun energietransitie
en leefbaarheid heel beperkt zijn.

In 2030 is er in dit model een tekort
aan woningen (dat kleiner is dan
in Woonlandschappen), dat wordt
veroorzaakt doordat er nieuwe plannen rond stations zijn toegevoegd
waarvan is/wordt uitgegaan dat die
niet voor 2030 gerealiseerd kunnen
worden.

Niet alle uitleglocaties scoren slecht.
De Nieuwe Kern nabij de Amsterdam
Arena is een goed voorbeeld van een
uitleglocatie die wel goed scoort. De
bouwlocatie ligt nabij drie metrostations (met voldoende capaciteit
voor extra reizigers) op fietsafstand
van veel werkgelegenheid en is goed
aangetakt op de snelweg.

De grenzen van de MRA zijn bestuurlijk. Vanuit een ruimtelijke
blik ligt het ook voor de hand om de
stations op de lijn richting Utrecht
(Abcoude en Breukelen) te betrekken.

Z'/KsE^dE
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ /ŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶ
ƐƚĞĚĞůŝũŬĞǀĞƌĚŝĐŚƚŝŶŐ
Ͳ 'ƌĞĞŶďĞůƚ
Ͳ ^ŶĞůůĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶƚƵƐƐĞŶƐƚĞĚĞŶ
Ͳ ^ƚĞĚĞůŝũŬĞŵƵůƚŝŵŽĚĂůĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
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Conclusies per model

tKKE>E^,WWE
Ͳ ĞŶƵƚƐƚĞĚĞůŝũŬĞĞŶ
ůĂŶĚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞŬǁĂ
Ͳ KŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶĚĞŵŝ
ůĂŶĚ
Ͳ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝĞĞŶƵŝƚď
Ͳ ZĞŐŝŽŶĂĂůŶĞƚǁĞƌŬ

De verwachting is dat met nauwkeurigere databronnen voor mobiliteit
(reistijd, CO2-uitstoot) gunstiger
scoort dan met de huidige grove
data.
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Verbeteringen Dashboard

Verstedelijking is een uiterst complex proces dat in zuiver wetenschappelijke zin niet te modelleren valt.

Wij zien als belangrijkste verbeteringen de volgende stappen, op volgorde
van prioriteit:

Het Dashboard probeert toch, op basis van expertise,
bestaande data en een noodzakelijke reductie, een
beredeneerde analyse van dat proces te maken. Het
Dashboard geeft bruikbare inzichten van de maatschappelijke implicaties van verschillend verstedelijkingsbeleid. Schokkende inzichten zijn er (gelukkig) niet.

1

Er zijn allerhande vraagtekens te zetten bij aannames
en rekenmethodes, maar ondanks dat is het Dashboard
een gespreksstarter over de kernwaarden onder het
rijksbeleid met betrekking tot verstedelijking en de
noodzaak om sectorale doelen en middelen te koppelen. Met het Dashboard kan het Rijk tevens regio’s
helpen om meer evidence based te werken en intergemeentelijke afwegingen te maken.

Vooruitblik
Dit is de eerste versie van het Dashboard. Graag gaan
we verder en passen we het Dashboard toe in andere
regio's, bijvoorbeeld in de MRDH of regio Utrecht, waar
de druk op de woningbouw ook hoog is.
Met deze volgende toepassing is het wenselijk om een
aantal verbeterslagen te maken. Dankbaar hebben
we gebruik gemaakt van de feedback die we hebben
gekregen op de conceptversie van deze publicatie om
de belangrijkste verbeterpunten van het Dashboard op
een rij te zetten.

Gebruik gedetailleerde verkeersdata.

Vervang voor de MRA de 20 basisregio's voor (aggregaties van) de 3700
modelzones en sluit buiten de MRA aan op de daar beschikbare verkeersmodellen, zoals het NRM.

2

Verbeter de verkeerskundige indicatoren.

Verken hoe verkeerskundige indicatoren kunnen worden verbeterd: de omvang en noodzaak van infrastructuurinvesteringen (13. kosten bovenplanse
infrastructuur), de effecten daarvan op de bereikbaarheid van de regio als
geheel en het reisgedrag van nieuwe gebieden.

3

Maak de indicatoren nabijheid van groen en voorzieningen.

Werk de indicatoren 'Nabijheid van groen' en 'Nabijheid bestaande voorzieningen' uit en pas toe op de modellen als extra thema voor maatschappelijke meerwaarde.

4

Dashboard Maatschappelijke Meerwaarde Verstedelijking

Hoe verder?

Terugblik

Verbeter de indicatoren waar met buffers wordt gewerkt.

Overdenk de werking van buffers (bij 6. meekoppelkansen energietransitie
en 8. kwetsbare wijken en 9. nabijheid van groen) met experts en case studies: zijn de huidige aannames correct?

5

Verken of verdere monetarisering wenselijk en mogelijk is.

Verken met experts en case studies of een monetarisering van alle indicatoren wenselijk en mogelijk is.

6

Verbeter de indicator over nabijheid van werk.

Expliciteer de indicator nabijheid van werkgelegenheid. Splits werkgelegenheid naar opleidingsniveau, leg de relatie met sociale woningbouw en neem
ook het verdringingseffect van woningbouw ten opzichte van bestaande
werkgelegenheid mee.
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Colofon
Klankbordgroep
Floor Langendijk, Dino van
Dal, Mirjam de Graaf, Marijn
Rozema, Martje Storm, Marleen
de Ruiter, Hans ten Hoeve en
Peter Louwerse.
Expertgroep
Edwin Buitelaar (PBL), Bart
Rijken (PBL), Gert Jan Hagen
(SpringCo), Paul Gerretsen
(Vereniging Deltametropool),
Pauline Wortelboer (KIM),
Erik Koomen (VU) en Judith
Lekkerkerker (CoUrb).
Onderzoeksteam

In het najaar van 2017 is het College van Rijksadviseurs
met cofinanciering van zowel het ministerie van Infrastructuur en Milieu als Binnenlandse Zaken gestart in
nauwe samenwerking met Gert-Jan Fernhout (Rebel)
en Ad de Bont (Urhahn) met de ontwikkeling van het
Dashboard Verstedelijking.
Urhahn maakte de verstedelijkingsmodellen, Rebel het
rekenmodel. Wouter Jan Verheul en Tom Daamen van
de TU Delft schoven regelmatig aan voor reflectie. In
samenspraak zijn drie verstedelijkingsmodellen opgesteld en parameters voor maatschappelijke effecten
opgesteld op basis van bestaande bronnen en ervaring.
Vervolgens is gebouwd aan het dashboard waarin gerekend kon worden aan de modellen.
Vervolgens is in voorjaar 2018 met Jorge Gil nog een
slag geslagen met GIS-berekeningen, met name om de
meekoppelkansen en nabijheid van banen en OV-haltes
te kunnen berekenen.
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Deze publicatie en advies is opgesteld door het College
van Rijksadviseurs en in het najaar van 2018 aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.
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