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Voorwoord 

Voor u ligt de rapportage van mijn afstudeeronderzoek getiteld "Waarderen en financieren van de openbare 
ruimte". Dit onderzoek is de afsluiting van mijn masterstudie Real Estate Mangement & Development aan de 
Technische universiteit Eindhoven. In dit onderzoek staat de wijze van waarderen en financieren van de openbare 
ruimte centraal. Het gaat hierbij om welke waarde de openbare ruimte vertegenwoordigt en hoe de openbare 
ruimte gefinancieerd kan worden om deze waarde te bereiken. 

Het afstudeeronderzoek is niet alleen een afsluiting van mijn masterstudie, maar ook een afsluiting van mijn totale 
studieperiode. Ik zie deze studieperiode als een reis. Een reis met vele gezichten, met ups en downs, mooie 
momenten en lastige momenten. Wanneer ik terug kijk op mijn studieperiode besef ik dat ik bevoorrecht ben met 
de kans mezelf te ontwikkelen. Deze kans heeft mij niet alleen in staat gesteld om kennis te vergaren over 
uiteenlopende onderwerpen, maar heeft mij vooral de kans geboden om mij te ontwikkelen als persoon. Hierdoor 
ben ik geworden wie ik nu ben . Maar elk einde vormt ook weer een nieuw begin, in dit geval het begin van mijn 
werkende carrière. Een begin waar ik enorm naar uit heb gekeken en waar ik met enorm veel plezier aan zal 
beginnen . 

De stage bij Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam heeft aan de basis gestaan van dit onderzoek. Deze stage heeft mij in 
staat gesteld veel kennis op te doen over de beoordeling van projectinvesteringen (o.a. openbare ruimte) in de 
stad Rotterdam. Ik wil dan ook de afdeling investeringen en fondsen en in het bijzonder Jan Sakko en Miehiel van 
Keulen bedanken voor hun kennisoverdracht. Verder wil ik de geïnterviewden (paragraaf 8.4) bedanken voor hun 
input. Ook wil ik mijn begeleiders vanuit de TU/e, lngrid lanssen en Stephan Maussen, bedanken voor de input 
voor dit onderzoek, het kritisch lezen van de hoofdstukken en de fijne samenwerking. lngrid, ik wil je bedanken 
voor de interessante discussies, je kritische blik en je persoonlijke betrokkenheid. Stephan wil ik bedanken voor de 
focus vanuit de praktijk. Maar vooral wil ik mijn ouders bedanken . Pa, je bent niet alleen mijn vader maar ook mijn 
beste vriend. Bedankt voor je steun, onze fijne gesprekken en je onvoorwaardelijke liefde. Ma, bedankt voor je 
hulp en steun achter de schermen ook jou draag ik een warm hart toe. Tenslotte wil ik iedereen bedanken, mijn 
vriendin, familie en vrienden, die mijn de afgelopen tijd gesteund hebben door het beantwoorden van vragen, het 
lezen van mijn stukken of gewoon er te zijn. 

Het zit erop! Wat altijd ver weg leek is uiteindelijk bereikt, met deze scriptie heb ik het afgerond. 
Wat mij nog rest is de lezer veel plezier te wensen bij het doornemen van deze scriptie. 

Miehiel van den Hoek 

Rotterdam, januari 2011 
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Samenvatting 

Van oudsher is in Nederland de openbare ruimte vrijwel altijd in handen van de overheid. Zij dragen de 
verantwoordelijkheid voor beheer en financiering van de openbare ruimte. Mede door beperkte 
overheidsbudgetten heeft dit in veel gevallen geleid tot het in stand houden van de bestaande capaciteit van de 
openbare ruimte en is onderhoud tot het minimum beperkt. Door de economische crisis is het verdienvermogen 
van gemeenten terug gelopen wat resulteert in lagere budgetten. Hierdoor dienen er door de gemeenten 
afwegingen gemaakt te worden waarin geïnvesteerd wordt en wat het rendement van de investering moet zijn. Bij 
investeringen door de gemeenten in de openbare ruimte wordt er alleen gekeken naar de kosten en niet of 
nauwelijks naar wat deze investeringen daadwerkelijk opleveren. Het belang van een kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimte wordt door zowel private als publieke partijen meer en meer onderkend. De probleemstellling 
van dit onderzoek is dan ook: Op welke wijze dient de Nederlandse openbare ruimte in binnenstedelijk gebied te 
worden gewaardeerd en gefinancierd teneinde de sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische kwaliteit 
van het gebied te verbeteren. 

Er is nog weinig bekend over het waarderen en financieren van de openbare ruimte, hierdoor zijn er wem1g 
theoretische aanknopingspunten die als onderlegger kunnen dienen. In dit exploratieve onderzoek wordt aan de 
hand van literatuuronderzoek en expert interviews gekeken hoe de openbare ruimte in de toekomst te waarderen 
en te finanieren. 

Als opstap voor het onderzoeken van de wijze van waarderen van de openbare ruimte is eerst onderzocht welke 
functies en kwaliteiten de openbare ruimte bezit. De openbare ruimte vervult op dit moment diverse functies op 
fysiek, economisch, ecologisch, sociaal en cultureel vlak. De kwaliteit van de openbare ruimte bestaat bij de gratie 
van zijn gebruikers. De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is de mate waarin de gebruikskwaliteit, 
belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit in een ruimtelijk plan zijn vertegenwoordigd en zo de functie van de 
openbare ruimte op de dimensies (fysiek, economisch, ecologisch, sociaal en cultureel) vervult. Onder de 
gebruikskwaliteit vallen de kwaliteiten: Bereikbaarheid, imago/identiteit, toegang, keuzemogelijkheden, schoon 
milieu, veiligheid en culturele verscheidenheid. Onder belevingskwaliteit vallen de kwaliteiten: Profilering, 
aantrekkelijkheid, verbondenheid, leefbaarheid, rust, ruimte, schoonheid der natuur en eigenheid. Onder 
toekomstkwaliteit vallen de kwaliteiten: Flexibliteit, diversiteit, verscheidenheid, ecologische voorraden, erfgoed 
en culturele vernieuwing. Deze omgevingskwaliteiten leiden via fysieke effecten tot een hoogwaardige openbare 
ruimte. 

Van de onderzochte waarderingsinstrumenten bleek de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) als enige 
methode bruikbaar te zijn voor de waardering van de openbare ruimte. De MKBA geeft een overzicht van alle 
voor- en nadelen van een project voor alle partijen in de samenleving, zoveel mogelijk op geld gewaardeerd. Zo 
worden voorkeuren van individuele producten en consumenten leidraad voor de beleidskeuzen van de overheid. 
Dit doet men door de positieve en negatieve welvaartseffecten die het project teweeg brengt met elkaar te 
vergelijken. Welvaartseffecten zijn effecten de teweeg worden gebracht op de welvaart van een gebied door een 
project. De welvaart is de waarde die de mens ontleent aan het gebruik van goederen en diensten voor nu en in de 
toekomst. Per project in de openbare ruimte dienen projectmaatregelen gedefinieerd te worden. De maatregelen 
brengen kwaliteiten (fysieke effecten) voort welke leiden tot een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. Tussen 
maatregelen en de fysieke effecten dient een ingreep-effect relatie empirisch te worden aangetoond. De fysieke 
effecten dienen te leiden tot welvaartseffecten ook hiertussen dient de relatie empirisch te worden aangetoond. 
Door de welvaartseffecten te achterhalen, hiervan de hoeveelheid te bepalen en hieraan een prijskaartje te 
koppelen kunnen baten worden bepaalt. Door de kosten van de projectmaatregelen te vergelijken met de baten 
van de projectmaatregelen kan de uiteindelijke balans worden opgemaakt. 

Aan het maken van een MKBA kleeft een groot aantal nadelen. Zo zijn de welvaartseffecten van ingrepen in de 
openbare ruimte maar ten dele bekend, zeer versnipperd en zitten verscholen in de marktprijzen van onroerend 
goed en de uitsparing van kosten op andere beleidsterreinen dan ruimtelijke ordering. Zowel de fysieke effecten, 
de welvaartseffecten welke voort kunnen komen uit projectmaatregelen en de wijze van het bepalen van de 
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hoeveelheid en het prijskaartje zijn ten dele bekend in de literatuur. Niet alle empirische relaties zijn in de 
literatuur aangetoond en dienen dus nog onderzocht te worden. Daarnaast is een MKBA zeer complex. Het is lastig 
van te voren te bepalen welke welvaartseffecten er ook werkelijk gaan optreden waardoor het risico op 
onvolledigheid bestaat. Door de hoge complexiteit dient een MKBA gemaakt te worden door een expert. Ook is er 
veel onderzoek nodig naar de verschillende effecten en hoe deze te beprijzen. Dit maakt het gebruik van de MKBA 
een dure aangelegenheid. Om de MKBA te kunnen toepassen op de openbare ruimte is er nog veel aanvullend 
onderzoek nodig. 

In Nederland wordt de openbare ruimten via belastingen en andere verdienmogelijkheden door gemeenten 
bekostigd. Doordat de betrokken actoren (gemeenten, ontwikkelaars, investeerders, woningcorporaties, 
winkelketens, bedrijven, verenigingen van bewoners en eigenaren) allen hetzelfde belang hebben bij de openbare, 
namelijk het belang van de eindgebruiker, is het de vraag of de financiering wel als basistaak van de gemeenten 
moet worden gezien. De bereidheid bij private partijen voor het financieren van de openbare ruimte is gering 
omdat zij indirect via belastingen al hun bijdragen doen. Private partijen hebben anders dan publieke partijen een 
bedrijfsvoering met winstbejag. Hierdoor worden ze afgerekend door de markt en dienen deze partijen de kosten 
door te bereken aan de eindgebruiker. Deze eindgebruiker betaalt ook al via belastingen voor de openbare ruimte· 
waardoor financiering niet van de grond komt. De openbare ruimte in bestaande gebieden wordt door de 
gemeenten bekostigd met middelen verkregen uit belastingen, rijkssubsidies en eigen inkomsten. Opvallend is dat 
geen enkele belasting geoormerkt is aan een bepaald gebied of uitgaven waardoor het voor de betalende burger 
niet duidelijk is waarvoor zij betaalt en hoe deze belastingen worden besteed. 
Bij de herontwikkling van grootschalige gebieden wordt de financiering van de openbare ruimte verkregen via de 
grondexploitatie. Door de hoge verwervingskosten en dure saneringen bij herontwikkeling in binnenstedelijk 
gebied is de grondexploitatie nauwelijks tot nul te brengen. Hierdoor is een nieuwe ontwikkeling vaak afhankelijk 
van verschillende subsidies (gemeenten, Rijk). Om een ontwikkeling toch mogelijk te maken, wordt er beknibbeld 
op de inrichting van de openbare ruimte. In Nederland is de grondexploitatie losgekoppeld van de 
vastgoedexploitatie. Via de residuele grondwaardeberekening (positieve verschil tussen verkoopprijs en de 
kostprijs van het vastgoed) wordt de grondexploitatie sluitend gemaakt. Er kan dus gesteld worden dat een hogere 
marge voor de ontwikkelaar op het verkopen van vastgoed (zijnde een kostprijsverhoging), ten koste gaat van de 
residueel berekende grondopbrengst. Minder grondopbrengst betekent dat minder geld beschikbaar is voor de 
openbare ruimte. Hierbij wordt niet gekeken naar het toekomstige rendement van de investering in de openbare 
ruimte. Beslissingen gemaakt in de exploitatiefase kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de waardecreatie 
in de toekomst. Partijen die investeren in de vernieuwing van de openbare ruimte zullen zich dan ook veel sterker 
moeten richten op de kritische 'consument'. 

In het buitenland heeft men ervaring met andere wijze van financieren van de openbare ruimte. Een groot aantal 
financieringsmodellen uit het buitenland heeft potentie voor het gebruik in Nederland. Er moeten dan is sommige 
gevallen wel een aantal organisatorische, sociaal-politieke en organisatorische barrieres overwonnen worden. De 
financieringsmodellen met de meeste potentie zijn: 

• Private reclame model: Financiering door opbrengsten reclame in de openbare ruimte 
• WE/Stichting model: Financiering en beheer door private initatieven. Openbare ruimte totaal eigendom 

bewoners en eigenaren 
• Heffingsdistricten model: Financiering door extra belastingen verkregen uit privateinitiatieven 
• Incentive zoning model: Financiering door verkoop van ontwikkelingsrechten 
• lncrementale belasting model: Financiering door oormerken van bestaande belastingen 
• Particuliere sponseringmodel: Finaciering door private schenkingen 

Opvallend is dat bijna alle financieringsmodellen (op incrementale belasting na) uitgaan van vrijwillige bijdrage. 
Doordat alle partijen belang hebben bij een hoogwaardige openbare ruimte zijn deze ook bereid hier in te 
investeren. In het buitenland is al bewezen dat deze vormen van financiering kunnen werken. Het is dan ook 
wachten op verdere pilots in Nederland waaruit effectiviteit bewezen kan worden. 

Zowel private als publieke partijen staan op dit moment voor de keuze hoe om te gaan met de openbare ruimte. 
Om financiering voor de openbare ruimte te kunnen verkrijgen staan publieke partijen voor het besluit om of meer 
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belastingen te gaan heffen of meer aan de markt (private partijen) over te laten. Wanneer er voor gekozen wordt 
om meer belastingen te gaan heffen dienen uitgaven van de publieke partijen transparanter gemaakt te worden. 
Om transpant investeringsbeslissingen te kunnen doen over de openbare ruimte dient de MKBA verder ontwikkeld 
te worden waardoor er niet meer alleen gekeken wordt naar kosten maar ook naar baten van investeringen. Ook 
het oormerken van belanstingen leidt tot meer transparantie ten aanzien van de burger. Private partijen zien het 
belang van de openbare ruimte maar zijn niet bij machte om ook in de openbare ruimte te gaan voorzien door de 
monopolie van de publieke partijen. Echter wanneer de overheid bereid is verantwoordelijkheden uit handen te 
geven kunnen de private partijen hierop inspringen. Het koppelen van de grondexploitatie en de 
vastgoedexploitatie zal hieraan bijdragen. Ook het stimuleren van private initiatieven door budgetten voor het 
financieren van de openbare ruimte vrij te geven aan private partijen en niet wederom belasting te heffen voor 
diensten die niet worden geleverd kan hieraan bijdragen . Tevens is het privatiseren van de openbare ruimte door 
verkoop aan private partijen en stichtingen mogelijk een oplossing. Door initiatieven te ontplooien op het gebied 
van financiering en ontwikkeling door middel van pilots via de hiervoor genoemde financieringsmethoden kan de 
effectiviteit hiervan worden aangetoond. 
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Inleiding 

De invulling van de openbare ruimte is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid. Wanneer men de duur uit gaat 
maakt men hier gebruik zonder er over na te denken. Van oudsher is de openbare ruimte in het bezit van de 
overheid, deze draagt hier ook zorg voor. Voorheen werd de openbare ruimte beschouwd als rest ruimte en kwam 
daardoor niet op de gemeentelijke agenda voor {VROM-raad, 2009). Echter het belang van de openbare ruimte 
wordt door gebruikers, publiek en private partijen meer en meer onderkend. Publieke partijen hebben een 
strategisch economisch belang. Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte draagt bij aan een aantrekkelijke 
leefomgeving. Een goede dagelijkse leefomgeving is niet alleen vanuit sociaal opzicht voor de bewoners van 
belang, maar heeft ook invloed op de economische positie van het gebied waardoor gebruikers worden getrokken 
en vastgehouden. (VROM-raad, 2009). Private partijen hebben belang bij een goede openbare ruimte voor de 
verkoopbaarheid en de waardeontwikkeling van hun vastgoed. De waarde van woningen wordt bijvoorbeeld voor 
meer dan de helft bepaald door zijn omgeving {Visser & Dam, 2006).Een goede openbare ruimte heeft een 
meerwaarde voor de leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur. 

Door de wereldwijde economische crisis loopt het verdienvermogen van gemeenten terug wat resulteert in lagere 
budgetten. Hierdoor dienen er door de gemeenten afwegingen gemaakt te worden waarin er geïnvesteerd dient te 
worden en wat het rendement hiervan moet zijn. Doordat zowel publieke als private partijen belang hebben bij 
een goede openbare ruimte rijzen de vragen: Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte? 
Wat is de waarde van een kwalitatief goede openbare ruimte en hoe dient deze kwaliteit gefinancierd te worden? 

Het doel van dit onderzoek is dan ook het inzicht krijgen in hoe de Nederlandse openbare ruimte in binnenstedelijk 
gebied gewaardeerd en gefinancierd dient te worden ten einde de sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en 
economische kwaliteit van het gebied te verbeteren. Door het ontwikkelen van een waarderingsmethode voor de 
openbare ruimte kan de waarde hiervan bepaalt worden. Zo kan bij het maken van investeringsbeslissingen door 
overheden niet alleen gekeken worden naar de kosten maar ook naar de waarde die deze investering oplevert. 
Hierdoor kunnen afwegingen over investeringen in de openbare ruimte beter gemaakt, waarbij de waardecreatie 
van een gebied voorop staat. Bij de wijze van financieren gaat het om de vraag wie investeringen in de openbare 
ruimten kunnen en dienen te maken. Verschillende gebruikersgroepen en actoren ondervinden voordelen bij de 
gecreëerde waarde van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. Door de belangen van de verschillende 
gebruikersgroepen en actoren bij een hoogwaardige openbare ruimte na te gaan kan er gekeken worden naar hoe 
deze financiering tot stand kan komen. 

De opbouw van dit onderzoek is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt de probleemstelling en doelstelling geformuleerd. 
Tevens wordt de onderzoeksopzet toegelicht, waarbij aangegeven wordt hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd. Ook 
wordt de relevantie van het onderzoek besproken. In hoofdstuk 2 wordt de functie en de kwaliteit van de 
openbare ruimte wordt omschreven. Het gaat hierbij om welke functies de openbare ruimte vervult en welke 
kwaliteiten en omgevingskwaliteiten een hoogwaardige openbare ruimte bevat. In hoofdstuk 3 staat de 
betrokkenheid van de publieke en private sector bij de openbare ruimte centraal. In dit hoofdstuk worden de 
verschillende actoren en hun belangen binnen het speelveld van de openbare ruimte worden omschreven. Tevens 
wordt er gekeken naar problemen en knelpunten die zich voordoen bij investeringen en financiering in de 
openbare ruimte. In hoofdstuk 4 staat het waarderen van de openbare ruimte centraal. In dit hoofdstuk wordt er 
gekeken hoe een waarderingsmethodiek kan worden ontwikkelt voor de openbare ruimte, waardoor 
investeringsbeslissingen op een transparante wijze kunnen worden gemaakt en kunnen worden vergeleken met 
andere investeringen in de stad. In hoofdstuk 5 zullen de mogelijkheden van financiering van de openbare ruimten 
worden onderzocht. Aan de hand van bestaande financieringsmethoden uit het buitenland en pilot's uit het 
binnenland zal gekeken worden of belanghebbende de openbare ruimte ook (deels) kunnen bekostigen. Hoofstuk 
6 worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Dit hoofstuk bevat de concusie over hoe de openbare 
ruimte gewaardeerd en gefinancieerd kan worden. Tevens worden er aanbevelingen gedaan hoe om te gaan met 
de waardering en financiering van de openbare ruimte. 
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Hl: Onderzoeksopzet 

Dit hoofdstuk is de inleiding van het onderzoek: Het definieert het onderzoek wat als basis dient voor het 
afstudeeronderzoek. Allereerst wordt in paragraaf 1.1 de probleemomschreven de aanleiding omschreven van dit 
onderzoek. De probleembeschrijven zal dienen als aanzet voor de probleemstelling en doelstelling. Vervolgens zal 
in paragraaf 1.2 de probleemstelling en doelstelling worden omschreven. De probleemstelling is opgebouwd uit 
deelvragen welke beantwoord zullen worden in dit onderzoek. Dan zal in paragraaf 1.3 de onderzoeksopzet 
aangegeven worden hoe het onderzoek tot stand is gekomen. Er wordt afgesloten met de relevantie van het 
onderzoek in paragraaf 1.4. Het gaat hierbij om de maatschappelijke relevantie en de wetenschappelijke 
relevantie. 

1.1 PROBLEEMBESCHRIJVING ••••••••..•..•••••••••..••••.•••...•••..•..•.....................•.....•................••.•.......•..••.....•... 5 

1.2 DOELSTELLING EN PROBLEEMSTELLING ................................................................................................ 5 

1.3 ONDERZOEKSOPZET ........................................................................................................................ 7 

1.4 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK ...•..•.••..•..••.••..•••.••.••.•.•.......................................................•.......... 8 
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1.1 Probleembeschrijving 
De openbare ruimte beslaat een groot deel van het oppervlak van de steden in Nederland (VROM-raad, 2009). In 
Utrecht 43%, in Rotterdam, exclusief havens en Hoek van Holland 51%, en in Den Haag 60% (Meyer, Jong, & 
Hoekstra, 2006). Sinds de jaren tachtig en negentig is de kwaliteit van de openbare ruimte steeds meer in de 
belangstelling gekomen. Dertig jaar geleden waren openbare ruimtes 'rest' ruimtes waar nauwelijks naar werd 
gekeken. Hier is echter verandering in gekomen. 

ledereen die een bepaalde vorm van vrijheid geniet, heeft te maken met de openbare ruimte. Zo wordt de 
openbare ruimte gebruikt wanneer men zich verplaatst van A naar B. Tevens heeft de openbare ruimte een 
ontmoetingsfunctie. Niet alleen bewoners en bezoekers hebben baat bij een goede openbare ruimte. Zowel 
publieke als private partijen zien het belang van de openbare ruimte. Zo hebben publieke partijen een strategisch 
economisch belang. Ook draagt een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte bij aan een aantrekkelijke 
leefomgeving. Een goede dagelijkse leefomgeving is niet alleen vanuit sociaal opzicht voor de bewoners van 
belang, maar heeft ook invloed op de economische positie van het gebied. (VROM-raad, 2009). Tevens willen 
publieke partijen bewoners trekken en vasthouden. Een goede openbare ruimte heeft een meerwaarde voor de 
leefbaarheid, gezondheid, economie en natuur. Private partijen hebben belang bij een goede openbare ruimte 
voor de verkoopbaarheid en de waardeontwikkeling van hun vastgoed. De waarde van woningen wordt 
bijvoorbeeld voor meer dan de helft bepaald door zijn omgeving (Visser & Dam, 2006). 

Voorheen dachten gemeenten meer in kosten. Het ging hierbij om structurele bezuinigingen in investeringen en 
beheer in de openbare ruimte waarbij geen rekening gehouden werd met de baten die de kwaliteit van de 
buitenruimte zou kunnen opleveren. Echter hier is verandering in gekomen. Steeds meer gemeenten gaan denken 
in de vorm van investeringen die de concurrentiepositie van de stad bevorderen. Zo wordt er in de stadsvisie 
Rotterdam gesproken over het versterken van de economische structuur en het creëren van een aantrekkelijke 
woonstad. Gemeente Rotterdam geeft hier verder invulling aan door het verbeteren van de kwaliteit van de 
openbare ruimte op imagobepalende plekken en het verbeteren van de algemene kwaliteit van de openbare 
ruimte in de stad. Met de Rotterdamse Stijl wordt de ambitie van de stad verder uitgewerkt. De Rotterdamse stijl 
is een visie en structuur voor de openbare ruimte. Tevens geeft de Rotterdamse stijl richtlijnen voor inrichting en 
beheerprincipes en wordt er aangegeven welke bestratingmaterialen en straatmeubilair er gebruikt mag worden. 
Hierbij wordt verwacht dat toepassing van de Rotterdamse Stijl meer eenheid, eenduidigheid en samenhang in het 
beeld van de buitenruimte zal brengen. Hierdoor wordt verwacht dat de gebruiks- en beeldkwaliteit alsmede de 
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte worden vergroot. Ook in de Haagse kadernota wordt de gedachte over 
de concurrentiepositie van de stad expliciet geformuleerd. 

Gemeenten zien het belang van investeren in de openbare ruimte. Maar door de wereldwijde economische crisis 
loopt het verdienvermogen van overheden en dus ook gemeentes terug. Hierdoor dienen er door de gemeenten 
afwegingen gemaakt te worden waarin er geïnvesteerd dient te worden en wat het rendement hiervan moet zijn. 
Doordat zowel publieke als private partijen belang hebben bij een goede openbare ruimte rijzen de vragen: Wie is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte? Wat is de waarde van een kwalitatief goede openbare 
ruimte en hoe dient deze kwaliteit gefinancierd te worden? 

1.2 Doelstelling en probleemstelling 
Uit de probleembeschrijving blijkt dat er een vraag bestaat naar kwalitatief hoogwaardige openbare ruimtes. Ook 
blijkt dat overheidsbudgetten voor de aanleg voor deze openbare ruimtes niet toereikend zijn. 

Door de mogelijkheid van het waarderen van de openbare ruimte te onderzoeken kan de waarde van de openbare 
ruimte worden aangetoond. Zo kan aan de hand van de waarde bepaald worden hoeveel er door de overheid 
geïnvesteerd dient te worden in de openbare ruimte. Hierdoor kunnen er betere afwegingen worden gemaakt 
tussen investeringen in de openbare ruimte en andere investeringen in stedelijk gebied. Echter de vraag is wie er 
belang heeft bij een goede openbare ruimte en door wie deze investering gemaakt dient te worden. Hierdoor is dit 
onderzoek dan ook tweeledig. Het gaat zowel in op de mogelijkheid van het waarderen als de mogelijkheden tot 
financiering van de openbare ruimte. 
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De aan dit onderzoek ten grondslag liggende probleemstelling is de volgende: 

verbeteren? 

Om een antwoord te vinden op de probleemstelling zijn de vier onderzoeksvragen geformuleerd, deze zijn weer 
onderverdeeld in subvragen: 

1. Wat is de context waarin het vraagstuk waardering en financiering van de openbare ruimte speelt? 
1.1. Wat is de definitie van openbare ruimte? 
1.2. Wat is de functie van de openbare ruimte en welke kwaliteiten en omgevingskwaliteiten bevat een 

kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte? 
1.3. Welke problemen doen zich voor bij investeringen in de openbare ruimte? 
1.4. Welke actoren zijn betrokken bij de openbare ruimte en wat zijn hun belangen? 
l.S. Welke problemen doen zich voor bij financiering van de openbare ruimte? 

2. Op welke wijze dient de openbare ruimte te worden gewaardeerd? 
2.1. Wat is de definitie van waarde en waarderen? 
2.2. Op welke wijze worden momenteel investeringsbeslissingen gedaan ten aanzien van de openbare 

ruimte? 
2.3. Welke waarderingsmethodes zijn geschikt voor het waarderen van de openbare ruimte? 
2.4. Op welke wijze wordt de geschikt bevonden waarderingsmethode gebruikt en op welke wijze kan deze 

waarderingsmethode worden toegepast op de openbare ruimte? 
2.5. Wat zijn de kritieke punten van deze waarderingsmethode? 

3. Op welke wijze dient de openbare ruimte te worden gefinancierd? 
3.1. Hoe wordt de openbare ruimte op dit moment in Nederland gefinancierd? 
3.2. Welke andere wijzen van financieren van de openbare ruimte zijn er mogelijk zodat de belanghebbende 

ook de betaler is voor de waardestijging van een gebied? 
3.3. Welke financiële, juridische, sociaal-politieke en organisatorische barrières treden er op bij het gebruik 

van deze financieringsmethoden? 
3.4. Welke financieringsmethoden kunnen toegepast worden in Nederland? 

Dit resulteert in de volgende doelstell ing: 

Doelsteil ins: 

van het pbied te ver~teren. 
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1.3 Onderzoeksopzet 
In dit onderzoek worden mogelijkheden van waarden en financieren van de openbare ruimten onderzocht. Er is 
nog weinig bekend over dit onderwerp, hierdoor zijn er weinig theoretische aanknopingspunten die als 
onderlegger kunnen dienen. Baarda en de Goede (2001) beschrijven dit als exploratief onderzoek. Het onderzoek 
is kwalitatief van karakter. De onderzoeksmethodieken literatuuronderzoek en expert interviews worden bij dit 
onderzoek gebruikt. De wetenschappelijke aard van dit onderzoek is mede door het gebruik van meerdere data 
verzamelingmethodieken, ook wel triangulatie genaamd, gewaarborgd (Verschuren & Doorewaard, 2004). 

In Figuur 1 zijn de verschillende stadia van het onderzoek weergegeven. De eerste stap van het onderzoek is de 
initiatieffase waarbij de onderzoeksopzet gemaakt wordt. Deze dient richting te geven aan het onderzoek en zal als 
leidraad worden gebruikt voor het onderzoeksproces. 
Na de initiatieffase volgt de analysefase bestaande uit literatuuronderzoek en expert interviews. In het 
literatuuronderzoek zullen de context en inhoud van de onderwerpen: openbare ruimte, waardering en 
financiering onderzocht worden. Het onderzoek zal inzicht geven in de bestaande kennis rond de problematiek. Na 
het literatuuronderzoek zullen inzichten uit het literatuuronderzoek aan de hand van een aantal expert interviews 
verder worden uitgediept. Interviews zullen gehouden worden met zowel publieke als private instanties. Te 
denken valt aan gemeenten, projectontwikkelaars, onderzoeksbureaus en woningcorporaties. De interviews zullen 
een open structuur hebben met enkele gerichte vragen met als doel zoveel mogelijk geschikte informatie te 
verkrijgen. 
Uiteindelijk zal met de verkregen informatie tijdens de rapportage- en evaluatiefase het definitieve 
afstudeerverslag tot stand komen. In deze fase wordt per hoofdstuk een resumé geschreven. Tevens zullen er 
conclusies worden gegeven en aanbevelingen worden gedaan over de mogelijkheden van waarderen en 
financieren van de openbare ruimte. 

lnitaitief Onderzoeksopzet 

' ' ' 
literatuuronderzoek literatuuronderzoek literatuuronderzoek 

Achtergrond Waardering Financiering 
Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte 

• • ' Expert intervieuws 

' Resumé 

• Conclusie en aanbevelingen 

Figuur 1: Onderszoeksopzet 
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1.4 Relevantie van het onderzoek 
De maatschappelijke relevantie van het onderwerp blijkt uit de praktische toepassing van het waarderen en 
financieren van de openbare ruimten. Zo kan er gestreefd worden naar een transparante manier om investeringen 
te rechtvaardigen. Momenteel vindt er op gemeentelijk niveau een ontwikkeling plaats waarbij 
investeringsbeslissingen meer gerechtvaardigd dienen te worden . Vanuit dit oogpunt zal de toenemende kennis 
over waardering en financieren op het gebied van openbare ruimte de praktijk verder helpen bij de keuze welke 
investeringsbeslissing de juiste zal zijn. Door investeringsbudgetten op de juiste wijze in te zetten, kunnen 
middelen optimaal benut worden. Dit dient te leiden tot de verbetering van sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke 
en economische kwaliteit van openbare ruimte voor de gebruiker. 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is de waardering en beprijzing van de openbare ruimte. In de 
literatuur is er veel te vinden op het gebied van waardering en beprijzing van vastgoedprojecten. Voor grotere 
infrastructurele projecten worden investeringsbeslissingen al reeds gedaan door waardering en beprijzing van 
welvaartseffecten. Echter er is nog geen specifiek onderzoek gedaan naar hoe de openbare ruimte te waarderen 
valt. Wel is er onderzoek gedaan naar diverse effecten met betrekking tot openbare ruimtes zoals groen en 
parkeren. Dit onderzoek is uniek omdat er speciaal gekeken wordt naar de waardering van openbare ruimtes. De 
uitkomsten van dit onderzoek vormen daarom een aanvulling op de kennis die op dit moment over openbare 
ruimtes en de waardering hiervan beschikbaar is. Dit onderzoek is tevens uniek omdat er niet alleen naar 
waardering van de openbare ruimte wordt gekeken maar ook het aangrenzende onderwerp financiering wordt 
bekeken. 
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H2: De functie en kwaliteit van de openbare ruimte 

In dit hoofdstuk staat de context centraal van waarderen van de openbare ruimte. Wanneer er gekeken wordt 
naar de mogelijkheden van waarderen en financieren van de openbare ruimte dient helder te zijn wat we verstaan 
onder de openbare ruimte en welke functies en kwaliteiten de openbare ruimte heeft. In paragraaf 2.1 wordt aan 
de hand van bestaande literatuur een definitie gegeven van de openbare ruimte. Vervolgens wordt in paragraaf 
2.2 onderzocht welke functies de openbare ruimte vervult. Aan de hand van de gedefinieerde functies kan in een 
later stadium gekeken worden welke waarde deze functies vertegenwoordigen om zo tot een waardering van de 
openbare ruimte te komen . Echter voor het vervullen van specifieke functies van de openbare ruimte dient er een 
bepaalde mate van kwaliteit aanwezig te zijn . In paragraaf 2.3 wordt omschreven welke kwaliteiten de openbare 
ruimte bezit. Tevens wordt aangegeven welke omgevingskwaliteiten welke functies versterken . Tenslotte geeft 
paragraaf 2.4 een resumé van het totale hoofdstuk. 

HZ: DE FUNCTIE EN KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE ......................................... ... ........................... 10 

2.1 DE DEFINITIE VAN DE OPENBARE RUIMTE ........ .. ...... . ........... .. .. . ............. .. .................. .. ...... ...... ...................... . .. .. .... 11 

2.2 DE FUNCTIE VAN DE OPENBARE RUIMTE ............... .. .... .. .... .. .......... .. ............ .. ................ .. .. .. .. .. .......... .............. .. ..... 13 

2.3 DE RUIMTELIJKE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE .. ...... ... ............ ....... ......... .... .. ..... ... ...... .. ................. ... .......... . 16 

2.4 RESUMÉ FUNCTIE EN KWALITEIT ... .... ............. . .... .... ... ..... .... ... .. ..... .... ..... ................. .. .. ......... .. ... ... ......... ..... .......... 19 
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2.1 De definitie van de openbare ruimte 
Het begrip openbare ruimte is zeer abstract. Gaat het bij openbare ruimte om ruimte die openbaar toegankelijk is? 
Is de ruimte in openbaar bezit dus in handen van de overheid? In de literatuur wordt geen eenduidige omschrijving 
gegeven voor het begrip openbare ruimte. 

De eenvoudigste manier om de openbare ruimte te omschrijven is het benoemen van de fysieke onderdelen. 
Hemel en Uum(1999) stelt dan ook dat wanneer men spreekt over openbare ruimte we het hebben over straten, 
pleinen, parken en ander groen in de stad. Brunt & Debben(2001) en Carr et al. (2001) gebruiken bij hun definitie 
ook deze fysieke omschrijving (Kader 1). Ook wordt de openbare ruimte wel omschreven als sociale 
ontmoetingsplek (Kader 1). De openbare ruimte met als functie de sociale ontmoetingsplek heeft een direct 
verband met de toegankelijkheid. Mensen met verschillende achtergronden kunnen elkaar alleen in de openbare 
ruimte ontmoeten wanneer deze niet is gereserveerd voor een speciale groep en voor iedereen vrij toegankelijk is. 
De ruimte is dus niet specifiek gericht op een bepaald publiek of specifieke groep en de toegang is niet gebonden 
aan tijd of aan toegangsgelden (Deben, De stedelijke openbare ruimte onder druk, 1999). VROM-raad (2009) stelt 
dat als men in het dagelijks taalgebruik de ruimte bedoelt die in essentie voor iedereen toegankelijk is er 
gesproken wordt over de openbare ruimte. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de openbare ruimte publiek 
eigendom is en dus overheidsbezit. Echter als gevolg van samenwerking tussen publieke en private partijen is het 
in de praktijk niet altijd duidelijk welke openbare ruimte tot publiek domein behoort en welke ruimte eigendom is 
van private partijen. Tevens is er een trend waarneembaar dat private initiatieven steeds meer de publieke ruimte 
gaan innemen door het plaatsen van terrassen en kraampjes (VROM-raad, 2009). Ook is de openbare ruimte niet 
altijd vrij toegankelijk. In Nederland is men dan ook afgestapt van het grondbeginsel dat elke openbare ruimte ook 
permanent toegankelijk moet zijn (Lengkeek, 2007). Zo zijn winkelcentra en stationsgebieden vaak privaat bezit en 
niet altijd de gehele dag toegankelijk. Tevens worden deze ruimten 's nachts soms afgesloten om vandalisme en 
overlast te voorkomen. In de literatuur worden deze ruimten dan ook semi-openbare ruimtes genoemd (Van Aalst 
& Ennen, 2002). Openbare ruimtes kunnen strikt juridisch niet openbaar zijn: Privaatbeheerde collectieve ruimten 
die desondanks als publiek domein fungeren (VROM-raad, 2009). 

De definitie van de openbare ruimte blijkt niet eenduidig. Wanneer er gesproken wordt over openbare ruimte in 
dit onderzoek dan wordt hiermee bedoeld: De ruimte die een publieke functie heeft, die belangrijk is voor het 
publieke leven. Het kan daarbij gaan om ruimte die publiek toegankelijk is maar die in private handen is of ruimte 
die door de overheid beheerd wordt maar niet altijd voor iedereen toegankelijk is. Men kan dus niet spreken over 
openbare ruimte in binaire termen, openbaar versus privaat, vrij toegankelijk versus niet vrij toegankelijk. Dit zou 
geen recht doen aan de huidige situatie waarin de overgang tussen openbare en niet-openbare ruimte steeds 
diffuser wordt (Avermeate, Havik, & Teerds, 2008). Aan de hand van de bestaande definities is een eigen definitie 
opgesteld van de openbare ruimte die tijdens dit onderzoek gebruikt zal worden: 

Definitie openbare ruimte 

religie, handel, vreedzame sociale interactie, ontspanninBfrecreatle, beleving en passage. 
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Brunt & Deben (2001:13): Een stedelijke openbare ruimte is per definitie voor iedereen toegankelijk en 
bruikbaar voor een aantal activiteiten. Het publieke domein bestaat uit straten en pleinen, parken en hofjes, 
burgen en waterwegen. Mensen kunnen het publieke domein gebruiken zonder toestemming te vragen om te 
doorkruisen, als plaats om te zitten, om andere te ontmoeten, om zaken te doen en te observeren. Dit zo vaak 
en zo lang als men wil, dag en nacht, zomer en winter. Of je nu arm of rijk, man of vrouw, zwart of wit bent. 

Carr et al. (1992:50): Een openbare ruimte is open, openbaar toegankelijk, een plaats waar mensen naar toe 
gaan voor individuele- en groepsactiviteiten. Openbare ruimte kan velen vormen aannemen en kan 
verschillende namen hebben zoals pleinen, winkelcentra, speelplaatsen maar zij delen allemaal 
gemeenschappelijke ingrediënten. Openbare ruimten bevatten over het algemeen openbare voorzieningen 
zoals wandelpaden en bankjes. Zowel fysieke als visuele elementen zoals bestrating vegetatie die de 
activiteiten ondersteunen. Meestal is de openbare ruimte open en toegankelijk voor publiek. Sommige zijn 
publiek bezit, terwijl andere in particuliere handen zijn. 

Cybriwsky (1999: 224): Die delen die vrij-toegankelijk zijn voor het publiek en zijn bestemd voor sociale 
interactie, ontspanning of passage. Dergelijke ruimten kunnen zowel binnen als buiten voorkomen, Het gaat 
om gebieden waar mensen kunnen zitten, verzamelen en passeren zoals voetpaden, parken en ander 
opengebieden, openbare pleinen, en de lobby's van vele gebouwen. 

Hajer & Reijndorp (2001: 11): Openbare ruimte is in essentie een ruimte die vrij toegankelijk is voor iedereen: 
Openbaar is het tegenovergestelde van privé 

Mentzei (1993: 104): Een plek waar burgers elkaar kunnen ontmoeten als burgers 

Mltra~inovié (2006: 243): Een traditionele plek van interactie tussen burgers. Waar het publiek samenkomt in 
face-to-face situaties. Een omgeving ontworpen voor communicatie van de burger tot burger, open en 
onbeperkt en op gelijke voet. Waar het culturele, politieke en sociaaleconomische milieu zich afspeelt. 

Van Aalst & Bergenhenegouwen (2003: 398): de plek voor ontmoetingen en uitwisseling, waarbij de gedeelde 
ervaringen van verschillende culturele achtergronden, de zogenaamde culturele mobiliteit centraal staat. 

Vrom (2001): Alle vrijtoegankelijke ruimten 

Walzer(1986:470): De ruimte die we delen met vreemden, mensen die niet onze familieleden, vrienden of 
werkgenoten zijn. Het is de ruimte voor politiek, religie, handel, sport, ruimte voor vreedzame co-existentie en 
onpersoonlijke ontmoeting. 

Kader 1: Definities openbare ruimte (Melik,2008) 
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2.2 De functie van de openbare ruimte 
Wanneer er gekeken wordt naar de wijze waarop de openbare ruimte te waarderen is, dient als eerste de functie 
van de openbare ruimte helder te zijn. Echter zonder een besef van de functie van de openbare ruimte kan er ook 
geen waardeoordeel gegeven worden over deze openbare ruimte. Aan de hand van de gedefinieerde functies kan 
er gekeken worden welke waarde deze functie vertegenwoordigt. Ook bij het financieringsvraagstuk is het van 
belang om te weten wat de functie van de openbare ruimte is en voornamelijk wie de gebruikers zijn van deze 
functie. Onze leef en woonomgeving gedijt bij een goede openbare ruimte. Vanuit de geschiedenis zijn er een 
aantal functies ontstaan zoals: Ontmoetings-, vervoers-, recreatiefunctie en het onderscheidende vermogen. Maar 
de openbare ruimte omvat nog meer functies. Hieronder zal dan ook een uiteenzetting worden gegeven van de 
functies van de openbare ruimte zowel op ruimtelijk-fysieke, sociaal, economisch en cultureel vlak. 

Wanneer er gekeken wordt naar de ruimtelijk-fysieke functie van de openbare ruimte zijn er een aantal 
subfuncties te onderscheiden. Meyer et al. (2006) stelt dat er voor de ruimtelijke functie vier systemen zijn te 
benoemen namelijk: Het watersysteem hieronder valt de waterberging, waterafvoer en waterkering. Sinds de 
industriële revolutie heeft de openbare ruimte geheel nieuwe gebruikers gekregen: Spoorwegen, trams, fietsen, 
auto's, bussen en vrachtauto's hebben voor aanpassing in vernieuwing gezorgd (Ham, Boonstra, & Boutelier, 
2009). Hieruit is het verkeerssysteem ontstaan met als onderdelen het parkeren, bereikbaarheid en afwikkelen van 
verkeersstromen. Het ondergrondsesysteem met kabels en buizen, communicatie, riolering en energievoorziening. 
Het groensysteem wat leidt tot ontspanning, recreatie, natuurbeheer en ecologie. Het groen systeem vervult dus 
ook een ecologische functie voor de stad . Alle vier de systemen zijn nodig om de stad te kunnen laten 
functioneren. 

De economisch- strategische functie van de openbare ruimte is van groot belang voor de stad. Zo wordt de 
openbare ruimte gezien als drager van de stedelijke economie en een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor 
bewoners en bedrijven (Gemeente Rotterdam, 2008). Er is tegenwoordig steeds meer vraag naar wijken met een 
eigen identiteit en onderscheidend vermogen. Door dit onderscheidende vermogen voelen mensen zich thuis en 
kunnen ze zichzelf met de omgeving identificeren. De openbare ruimte is onderdeel van het product (woningen en 
kantoren) dat aan de gebruikers (bedrijven en bewoners) wordt aangeboden. Hierbij kan het verhogen van de 
kwaliteit van de openbare ruimte bijdragen aan de verkoopbaarheid van het product. Bij vastgoedeigenaren en 
projectontwikkelaars wordt deze opvatting breed gedragen. De kwaliteit van de openbare ruimte heeft een 
positief effect op de waardeontwikkeling van het vastgoed en de verhuur en verkoopbaarheid hiervan (Kam, 
2008). Het onderzoek "de prijs van de plek, woningomgeving en woningprijs van Visser en van Dam ondersteunt 
deze bewering op het gebied van woningbouw. Ook bij kantoren heeft aanwezigheid van bomen en parken en 
plantsoenen in de buurt een positief effect op de huurprijs. Maar dit effect is niet zo groot (Weterings, Dammers, 
Breedijk, Boschman, & Wijngaarden, 2009). Tevens kan de invulling van openbare ruimtes invloed hebben op het 
aantrekken van gebruikers zoals toeristen, bewoners en gebruikers, wat economische activiteiten stimuleert. De 
theorie van de creatieve klasse ondersteunt deze gedachte (Fiorida, 2005). De "Quality of life" van de stad wordt 
bij deze theorie gezien als een van de belangrijkste vestigingsfactor van creatieve klasse (kenniswerker). Verder 
beweert de theorie dat wanneer de kenniswerker wordt aangetrokken tot de stad bedrijvigheid automatisch volgt. 
Dit is niet alleen van belang voor publieke partijen maar ook voor private. (Seip, 1999). Wanneer de openbare 
ruimte vaak wordt bezocht dan gaat de gebruiker zich identificeren met de stad. Hiermee wordt de openbare 
ruimte niet alleen cultureel interessant maar ook intressant op het gebied van de city marketing. Tegenwoordig 
concurreren steden in Nederland en in het buitenland steeds meer met elkaar als het gaat om binnenhalen van 
bedrijven en investeerders (Seip, 1999). Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte kan als trekker dienen en 
op een belangrijke manier bijdragen aan de concurrentie van steden onderling. Op deze manier draagt de 
ontwikkeling van openbare ruimte indirect bij aan de versterking van de economische positie van de stad. De 
openbare ruimte als visitekaartje voor de stad (Blauw, 1989). 

De functie en kwaliteit van de openbare ruimte I Afstudeeronderzoek Miehiel van den Hoek 



"Waarderen en financieren van de openbare ruimte" 

Ook de sociale functie van de openbare ruimte is van belang voor de stad. Al vanaf de middeleeuwen heeft de 
openbare ruimte als doel het faciliteren van activiteiten waarbij mensen elkaar ontmoeten zoals kroningen, 
processie, feesten, vergaderingen en executies (Plas, et al., 1990}. Bij de sociale aspecten komt vooral de functie 
als ontmoetingsplaats van de openbare ruimte aan de orde (Gehl & Gemzoe, 1996}. De ontmoetingsmogelijkheid 
in de openbare ruimte maakt mensen minder wereldvreemd. Dit kan bijdragen aan een groter maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsgevoel. (Deben, Universiteit van Amsterdam, 2007}. In de openbare ruimte vindt 
zogenaamde low intensity contacts plaats: er vindt contact, uitwisseling en communicatie over en weer tussen de 
verschillende gebruikers van een ruimte plaats. Maar alleen op een zeer basaal niveau. Deze contacten hebben 
een positieve invloed op het welbehagen van mensen. Hierdoor dragen deze contacten bij aan het gevoel van 
veiligheid omdat de ruimte vertrouwd wordt (Jacobs, 1961}. Openbare ruimten dwingen mensen rekening met 
elkaar te houden. De confrontatie met afwijkend gedrag kan mensen wereldwijs en tolerant maken. Tevens 
kunnen mensen kennis maken met nieuwe culturen en gedragingen (Gehl, 2001}. Oppervlakkige ontmoetingen 
kunnen leiden tot nieuwe contacten en zijn daarom van groot belang. 

Door moderne communicatiemiddelen als internet, televisie en mobiele telefonie is men minder van een 
specifieke locatie afhankelijk voor het vergaren van informatie. Mede door de ontwikkeling van deze 
communicatiemiddelen is ook de werkplek steeds flexibeler. Men kan thuis werken waardoor de functie van de 
kantoorruimte steeds meer gebruikt wordt als ontmoetingsruimte. Ook de openbare ruimte gaat deze functie 
steeds meer vervullen. De openbare ruimte wordt niet alleen door mensen gebruikt wanneer strikt noodzakelijk 
zoals bij verplaatsen en het aanschaffen van goederen maar ook als ontmoetingsplaats en voor beleving. Doordat 
men meer belang hecht aan de beleving is het belang van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte gestegen 
De openbare ruimte wordt daarom ook gebruikt als recreatieve (optionele} ruimte. Zo biedt de openbare ruimte 
de gebruiker de mogelijkheid om te ontspannen en te sporten . Het is een alternatief van het alleen zijn waarbij 
men zelf participeert. De openbare ruimte prikkelt de gebruiker zijn zintuigen wat onder andere kan leiden tot 
nieuwe ideeën. Gehl stelt dat voor het recreatief gebruik van de openbare ruimte er een hoog kwaliteitsniveau 
aanwezig moet zijn. Wanneer er in de openbare ruimte de kwaliteit onder de maat is kiezen mensen er voor om 
thuis te blijven of elders heen te gaan met als gevolg dat de sociale betekenis van de ruimte (deels} verdwijnt. 
Wanneer de openbare ruimte goed functioneert en wordt onderhouden zal de gebruiker zich prettig voelen. 
Andersom geldt dat er een risico ontstaat van een negatieve spiraal als de openbare ruimte niet schoon, heel en 
veilig is. Er zal dan ook minder om de openbare ruimte worden gegeven waardoor de openbare ruimte een 
niemandsland wordt, waardoor criminaliteit in de openbare ruimte kan stijgen. Tevens voelt niemand zich 
verantwoordelijk voor deze ruimte wat resulteert in verloedering (Van Aalst & Ennen, 2002} . 

Ook op het cultureel gebied heeft de openbare ruimte zijn functie. Sommige openbare ruimten zijn 
wereldberoemd en mensen reizen soms honderden kilometers om deze plekken te kunnen bewonderen. Een 
voorbeeld hiervan is de Dam in Amsterdam. Een van de drukst bezochte pleinen van de wereld. Voor de Rambias 
in Barcelona is het zelfde van toepassing. De openbare ruimte is een drager van identiteit en herkenning (Blauw, 
1989}. De openbare ruimten geven de stad een deel van hun identiteit. Echter de gebruikers bepalen of die 
betekenis ook daadwerkelijk gestalte krijgt in de wijze waarop zij de openbare ruimte gebruiken en beleven (Van 
Aalst & Ennen, 2002}. Zo kunnen ook nieuwe openbare ruimten een culturele waarde krijgen . Door een bijzondere 
beleving te creëren kan het bilboa effect ontstaan, wat toerisme trekt. 
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Op zowel ruimtelijke, ecologische, economische, sociale en culturele dimensies heeft de openbare ruimte zijn 
functie en dus ook zijn belang. Als samenvatting is in Tabel 1 een opsomming gegeven van de gevonden functies. 
Echter deze functies treden niet op wanneer er enkel een openbare ruimte bestaat. Er dient invulling gegeven te 
worden aan deze openbare ruimte. 
Voor de fysieke functies is het eenvoudig na te gaan of deze functies ook daadwerkelijk optreden. Zo bestaat er 
een direct verband tussen de hoeveelheid parkeerplaatsen en de mate waarin de openbare ruimte voorziet in de 
functie parkeren. Ook de hoeveelheid weg tussen punt A en punt B geeft een direct verband tussen de snelheid 
van verplaatsing en dus de bereikbaarheid. Er kan bij de fysieke dimensies gesteld worden: Hoe meer fysieke 
ingrepen hoe beter de fysieke functies worden vervuld. Er kan dus gesteld worden dat bij een goede invulling van 
de fysieke functie het gaat om de kwantiteit niet de kwaliteit. 
Bij de ecologische dimensie is het al lastiger om na te gaan bij welke invulling deze functie gestalte krijgt. Zo heeft 
de hoeveelheid groen in de openbare ruimte invloed op de natuur, ecologie en biodiversiteit maar ook de kwaliteit 
hiervan. 
Voor economische, sociale en culturele dimensies is de kwaliteit van de openbare ruimte leidend voor het 
optreden van de bijbehorende functies. Zo kunnen hogere kwaliteiten van de openbare ruimte leiden tot een 
betere concurrentiepositie van de stad, een betere verkoopbaarheid en waardeontwikkeling voor omliggend 
vastgoed. Tevens is de kwaliteit van belang voor de mate waarin de openbare ruimte gebruikt wordt voor 
ontmoeten, beleven, recreëren en ontspannen. Echter wat is kwaliteit? Wanneer spreken we over een 
hoogwaardige kwaliteit? In paragraaf 2.3 zal hier verder op ingegaan worden. 

Tabell: Dimensies en functie van de openbare ruimte 
Dimensies van de openbare ruimte Functie van de openbare ruimte 
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2.3 De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte 
Kwaliteit is een moeilijk begrip. Er wordt vaak gesproken over diverse vormen van kwaliteit. Uit paragraaf 2.2 
kwam naar voren dat er een bepaalde mate van kwaliteit nodig is voor het vervullen van diverse functies van de 
openbare ruimte. Ook in de probleemstelling is het begrip kwaliteit opgenomen als einddoel namelijk: de sociaal
maatschappelijke, ruimtelijke en economische kwaliteit van het gebied te verbeteren. De vraag die hieruit 
voortkomt is: Wanneer spreekt men over een hoogwaardige kwaliteit en wanneer over een laagwaardige kwaliteit 
van de openbare ruimte? Welke inrichting is nodig voor een hoge kwaliteit en welk beheer is nodig voor een hoge 
kwaliteit en welke kwaliteitsniveaus zitten er tussen in? Dit is niet precies bekend. Om tot een goed ontwerp te 
komen is het wel noodzakelijk om dit te weten. Echter, toch zijn we er niet met een goed ontwerp dat tot een hoge 
kwaliteit leidt, want kwaliteit kost geld en dat roept de vraag op wat deze extra kwaliteit aan extra waarde levert in 
de vorm van effecten op economisch, sociaal, cu ltureel en ecologisch vlak (Ruijgrok, 2008). 

Kwaliteit is een abstract begrip. Het woord kwaliteit wordt gebruikt voor verschillende zaken. In de literatuur 
worden de begrippen waarden en kwaliteit vaak door elkaar gehaald. De waarde is baat die voortkomt uit een 
kwalitatief goed ontwerp. De waarde is dus niet gelijk aan de kwaliteit, de waarde is een gevolg van de kwaliteit 
(Ruijgrok, 2008). Verschillende gebruikers zullen de functies van een product verschillend waarderen. Hierbij zal er 
dus ook een verschillend oordeel gevormd worden over de kwaliteit van het product. (Hooimeijer, Kroon, & Luttik, 
2001). Ook Verbart (2004) hanteert gebruikersgeoriënteerde opvatting over kwaliteit. Er is sprake van kwaliteit als 
de ingrepen gewaardeerd worden door de gebruikers. Het gaat dus om een bepaalde relatie tussen prestatie en 
eisen of verwachtingen. De beoordeling van de kwaliteit is daarmee in handen van verschillende sociaal-culturele 
groepen en kan subjectief worden genoemd. Er sprake is van ruimtelijke kwaliteit als maatschappelijke waarden 
door de functies worden ondersteund, wat tot uiting komt in de waardering van het gebied door zoveel mogelijk 
verschillende groepen gebruikers gedurende een lange periode. Het is daarom lastig om de kwaliteit voldoende 
duidelijk en meetbaar te maken. Kwaliteit is enerzijds verbonden met waardeverwachting, anderzijds met de 
daadwerkelijke levering van de waarde door het fysieke systeem. Bij gebiedsantwikkeling passen we het fysieke 
systeem aan omdat we vinden dat het niet meer goed functioneert of dat we verwachten dat het in de toekomst 
niet goed zal functioneren. We verwachten dat na de fysieke aanpassing het gebied waardevoller wordt, of zijn 
waarde beter kan vasthouden (Janssen-Jansen, Klijn, & Opdam, 2009).Verschillende partijen vinden verschillende 
functies belangrijk. Wanneer het ruimtesysteem niet past bij de waarde die ze ervan verwachten, dan voldoet het 
niet aan hun kwaliteitsdefinitie. Kwaliteit verwijst dus naar de waardering die de mens verbindt aan dit nut. 

Het begrip ruimtelijke kwaliteit is net zo lastig als het algemene kwaliteitsbegrip. De ruimte is een begrip met vele 
betekenissen (Van Dale onderscheidt er elf) echter geen van deze betekenissen verwijst naar een systeem begrip. 
Janssen-Jansen, Klijn, & Opdam (2009) stelt dat ruimte kan worden opgevat als een fysiek systeem die een aantal 
functies kan uitvoeren. In paragraaf 1.2 zijn deze functies al omschreven. Janssen-Jansen, Klijn, & Opdam (2009) 
stellen dat de Ruimtelijke kwaliteit 'spatial quality' in de Engelstalige literatuur nauwelijks voorkomt. Wel zijn er 
verwante begrippen in de literatuur die aan het begrip ruimtelijke kwaliteit verwant zijn. Zo wordt er gesproken 
over 'landscape quality' waarmee als kwaliteitsbegrip de visuele waarneming en beoordeling van 
landschapspatronen wordt aangeduid. 'Environmental quality' wordt vooral in Noord-Amerika veel gebuikt als 
associatie met bescherming en gebruikskwaliteit van wat we in Nederland natuur en milieu noemen. Ook wordt er 
gesproken over 'quality of life', hetgeen staat voor sociale waarden die ontstaan in de wisselwerking tussen mens 
en ruimtegebruik. Dit heeft weer overeenkomsten met het begrip 'leefomgevingskwaliteit' met zowel de fysieke 
als de sociale componenten van de leefomgeving zoals natuurwaarden, milieuwaarden, recreatie, sociale cohesie, 
mobiliteit, gezondheid, onderwijs en veiligheid. Ruimtelijke kwaliteit kan men dus beperkt opvatten als zijnde 
verbonden met visuele beleving door mensen, maar ook verbreden tot de ruimtelijke component van 
leefomgevingkwaliteit of zelfs plaatsen in de context van duurzame ontwikkeling, waarbij juist de omvattendheid 
van alle ruimtelijke aspecten van een gebied centraal staat. 
In de vierde nota ruimtelijke ordening wordt voor het eerst het begrip ruimtelijke kwaliteit in het Nederlands 
beleid geïntroduceerd (Ministerie van VROM, LNV, VenW en EZ, 2006). In deze nota wordt beschreven dat de 
ruimtelijke vormgeving van de verschil lende stedelijke en landschappelijke functies niet alleen functioneel moeten 
zijn maar dat er ook een bepaalde belevingswaarde aanwezig moet zijn. De vierde nota ruimtelijke ordening splitst 
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daarom ruimtelijke kwaliteit op in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Omdat waarde het 
gevolg is van kwaliteit en niet gelijk aan kwaliteit (Ruijgrok, De baten van stedelijke groenkwaliteit, 2008), zal in dit 
onderzoek dan ook gesproken worden over gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit. 

De raad voor het landelijke gebied (2005) geeft aan dat de gebruikskwaliteit de bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
nabijheid, complementariteit en veiligheid behelst. De gebruikskwaliteit is van belang voor het dagelijks 
functioneren van een openbare ruimte. Het is de mate waarin de ruimte voldoet aan de wensen van zijn 
gebruikers. Een openbare ruimte met een lage esthetische waarde kan goed functioneren wanneer deze een 
bepaalde mate van gebruikskwaliteit bezit. Pas wanneer de gebruikswaarde op peil is, kan men gaan nadenken 
over kwaliteitsniveau van materialiseren. Bij gebruikskwaliteit gaat het bijvoorbeeld om bereikbaarheid en 
begaanbaarheid (interne bereikbaarheid) van de ruimte, parkeermogelijkheden, bewegwijzering (o.a. voor 
parkeren) en verkeersveiligheid. In de loop der tijd zijn er duidelijke eisen ontstaan ten aanzien van de 
gebruiksfunctie van de openbare ruimte. Zo zijn er normen beschikbaar met hoeveelheden per functie, zoals 
parkeren of de breedte van een stoep of rijbaan. Deze eisen, objectief (normatief) en goed meetbaar, zijn 
functioneel-technisch en civieltechnisch van aard. Het gaat hierbij om de integratie van noodzakelijke functies en 
voldoende verlichting, afwatering, etcetera. Ook toegankelijkheid en veiligheid zijn van belang voor 
gebruikswaarde. 
Er bestaat een wisselwerking tussen gebruikskwaliteit en belevingskwaliteit. Wanneer een openbare ruimte een 
lage gebruikskwaliteit heeft, zou dit kunnen leiden tot een lage belevingskwaliteit. Ook zou een hoge 
belevingskwaliteit de gebruikskwaliteit kunnen verhogen. 

Belevingskwaliteit gaat over overzichtelijkheid, zichtbaarheid, herkenbaarheid, beeldkwaliteit, diversiteit, 
continuïteit en dichtheid (Raad voor het landelijke gebied, 2005) . De belevingskwaliteit is de perceptie die een 
gebruiker van de ruimte heeft met betrekking tot de sfeer. Er wordt ook wel gezegt "quality is in the eye of the 
beholder". Een positief gevoel duidt op een hoge belevingswaarde en op een bijdrage aan hoge ruimtelijke 
kwaliteit. De belevingskwaliteit wordt beïnvloed door zaken als het schoon en goed onderhouden zijn van de 
ruimte, de beeldkwal iteit (met name op ooghoogte), historiciteit, aanwezigheid van monumenten, culturele 
uitstraling, ambiance, drukte op straat en het gevoel van sociale veiligheid. Het gaat hierbij om zaken als de 
aantrekkelijkheid, het imago en de identiteit van de openbare ruimte (Hooimeijer, Kroon, & Luttik, 2001). Doordat 
belevingskwaliteit beoordeeld wordt aan de hand van emotionele en gevoelsmatige eisen, is hiervoor geen 
subjectieve eis of norm voor vast te stellen. Doordat het gaat om een mening is deze grootheid moeilijk meetbaar. 
Wel zijn er bepaalde visies op belevingskwaliteit. Gehl (2006) stelt dat in welvarende economieën gebruikers in de 
openbare ruimte niet aanwezig zijn omdat dit nodig is voor het dagelijks leven maar omdat ze aanwezig willen zijn . 
In Figuur 2 wordt deze gedachte geïllustreerd. Vroeger speelde het publieke leven zich af in de openbare ruimte. 
Mensen gebruikten de openbare ruimte voor vervoer, feesten, executsies en handel. Tijdens de industriele 
revolutie is de de verveersfunctie binnen de openbare ruimte dominanter geworden door de komst van auto, tram 
en trein. Mede als gevolg hiervan zijn andere functies in de onderdrukking gekomen. Nu speelt zich in de openbare 
ruimte in plaats van het actieve leven zoals vroeg, voornamelijk het passieve leven zich af. Echter de openbare 
ruimte biedt nog steeds net als vroeger een toegevoegde waarde voor de gebruiker. Alleen het optionele karakter 
van de openbare ruimte heeft als gevolg dat er een hogere belevingkwaliteit van de openbare ruimte vereist 
wordt. Alleen dan willen gebruikers hier ook gebruik van maken. Wanneer de hoogwaardige belevingskwaliteit 
ontbreekt, blijven mensen weg. Voor een attractieve en veilige stad is een hoogwaardige belevingskwaliteit van de 
openbare ruimte van groot belang. Wanneer de gebruikskwaliteit in orde is, dan is de belevingskwaliteit het punt 
waarop de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren valt. De ontwerper kan op de belevingskwaliteit inspelen om zo een 
bijzondere of onderscheidende openbare ruimte te creëren, wat kan leiden tot een onderscheidende identiteit of 
imago van een gebied. 
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Figuur 2: Gebruik openbare ruimte alleen bij hoge kwaliteit (Gehl,2006} 
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Toekomstkwaliteit heeft betrekking op aanpasbaarheid, inpasbaarheid en duurzaamheid. De inrichting en de 
objecten moeten een tijdje meekunnen, maar tegelijkertijd moet de inrichting flexibiliteit bieden met betrekking 
tot eventuele toekomstige wensen. Ook speelt de onderhoudbaarheid van fysieke elementen in het kader van 
duurzaamheid en toekomstwaarde een rol. Door het besef van de wereldwijde klimaatsverandering krijgt de 
toekomstwaarde van de openbare ruimte steeds meer aandacht. Het vergroenen van de stad wordt gezien als een 
duurzame ontwikkeling. Groen kan bijdragen aan het verbeteren van het stedelijke klimaat. Zo zorgt groen ervoor 
dat in de zomer de stad koeler is en in de winter de stad warmer. Begroeide daken verminderen de wateroverlast 
door waterbergingscapaciteit en verminderen de C02 uitstoot door verbeterde isolatiecapaciteiten. 
Groenvoorzieningen in de openbare ruimte vangen fijnstof af mits deze op de juiste wijzen worden ingericht. Dit 
heeft een gunstig effect tegen smog echter resultaten zijn nog laag. Tevens zorgt groen in de openbare ruimte voor 
absorptie van de C02 uitstoot. 

Zoals eerder is gesteld, bestaat de ruimtelijke kwaliteit bij de gratie van zijn gebruikers. Er is sprake van ruimtelijke 
kwaliteit als maatschappelijke waarden door de functie worden ondersteund, wat tot uiting komt in de waardering 
van het gebied door zoveel mogelijk verschillende groepen gebruikers gedurende een lange periode (Daamen, 
2005). Dit is afhankelijk van de functie. In paragraaf 2.2 is geconcludeerd dat de openbare ruimte fysieke, 
economische, ecologische, sociale en culturele functies omvat. Aan de hand van deze dimensies kan de volgende 
definitie voor ruimtelijke kwaliteit worden gegeven: 

ecologisch, sodaal en cultureel) vervult. 

Zoals eerder vermeldt ontstaat de fysieke functie niet door de kwaliteit maar door de kwantiteit van de invulling 
van de openbare ruimte. Daarom is de fysieke functie niet opgenomen in de definitie van de ruimtelijke kwaliteit 
van de openbare ruimte. 
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Door het samenvoegen van de kwaliteiten en dimensies heeft Hooijmeijer, Kroon & luttik (2001) een aanzet 
gegeven tot het bepalen van de ruimtelijke kwaliteit met de habiforum-matrix. Kleine& Galjaard (2008) hebben 
aan de hand van deze matrix met kwaliteiten en dimensies omgevingskwaliteiten benoemd. Aan de hand van de 
eigen bevindingen zijn de omgevingskwaliteiten in Tabel 2 verder uitgewerkt. 

verscheidenheid 
Keuzemogelijkheden Veiligheid 

Belevingskwaliteit Verbondenheid Rust en ruimte Eigenheid 
Leefbaarheid Schoonheid der 

Aantrekkelijkheid natuur 

Toekomstkwaliteit Flexibiliteit Diversiteit Ecologische Erfgoed 
Verscheidenheid voorraden Culturele 

(biodiversiteit en vernieuwing 

Zoals in de gevonden definitie vermeld is ruimtelijke kwaliteit de mate waarin de gebruikskwaliteit, 
belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit in een ruimtelijk plan zijn vertegenwoordigd door de functie van de 
openbare ruimte op de dimensies (economisch, ecologisch, sociaal en cultureel) te vervullen. In Tabel 2 zijn deze 
omgevingskwaliteiten dan ook vermeld. Voor fysieke functies is de kwantiteit van belang niet de kwaliteit, daarom 
is deze niet opgenomen in de tabel. 

2.4 Resumé functie en kwaliteit 
In de literatuur blijkt geen eenduidige definitie te bestaan van de openbare ruimte. Met de openbare ruimte wordt 
bedoeld de ruimte die van belang is voor het publieke leven en die een publieke functie heeft. Het kan hierbij gaan 
om openbare ruimte die niet vierentwintig uur vrij toegankelijk is. Ook kan de ruimte publiek bezit zijn (in het bezit 
van de overheid) of in het bezit zijn van private partijen. Aan de hand van de gevonden definities in de literatuur is 
de volgende definitie voor de openbare ruimte opgesteld: 

"De ruimte bestaat uit fysieke en visuele elementen die voor de totale populatie, alle groepen en individueel, 
(gedeeltelijk) vrij toegankelijk is en zowel publiek als privaat eigendom kan zijn. Deze ruimte is bedoeld voor religie, 
handel, vreedzame sociale interactie, ontspanning/recreatie, beleving en passage." 

In de loop der tijd is het belang van de openbare ruimte groter geworden waardoor op dit moment de openbare 
ruimte diverse functies vervult. Deze functies kunnen onderverdeeld worden in verschillende dimensies met 
verschillende functies, namelijk. Fysieke dimensie: Waterberging, waterafvoer, waterkering, verkeer, parkeren, 
bereikbaarheid, communicatie, riolering en energievoorziening. Ecologische dimensie: Natuur, Ecologie en 
biodiversiteit. Economische dimensie: Concurrentiepositie steden, vestingklimaat, toerisme, verkoopbaarheid en 
waardeontwikkeling vastgoed en citymarketing. Sociale dimensie: Ontmoetingen, sociale interactie, beleving, 
recreatie en ontspanning. Culturele dimensie: Identiteit van de stad. 

Er is sprake van ruimtelijke kwaliteit als maatschappelijke waarden door de functies worden ondersteund, wat tot 
uiting komt in de waardering van het gebied door zoveel mogelijk verschillende groepen gebruikers gedurende een 
lange periode. Het gaat dus om een bepaalde relatie tussen prestatie en eisen of verwachtingen. Hierdoor bestaat 
ruimtelijke kwaliteit bij de gratie van zijn gebruikers. Het is daarom lastig om de kwaliteit voldoende duidelijk en 
meetbaar te maken De kwaliteit van de openbare ruimte is van belang voor de mate waarin de ecologische, 
economische, sociale en culturele functies optreden. Voor fysieke functies is de kwantiteit van belang niet de 
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kwaliteit omdat het hierbij gaat om hoeveelheid van bijvoorbeeld parkeerplaatsen, wegen enz. Er bestaat een 
direct verband tussen de hoeveelheid parkeerplaatsen en de mate waarin de openbare ruimte voorziet in de 
functie parkeren. Er kan bij de fysieke dimensies gesteld worden : Hoe meer fysieke ingrepen hoe beter de fysieke 
functies worden vervuld. 

Ruimtelijke kwaliteit kan onderverdeeld worden in gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit. 
Ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is de mate waarin de gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit en 
toekomstkwaliteit in een ruimtelijk plan zijn vertegenwoordigd en zo de functie van de openbare ruimte op de 
dimensies {fysiek, economisch, ecologisch, sociaal en cultureel) vervult. Onder de gebruikskwaliteit vallen de 
omgevingskwaliteiten: Bereikbaarheid, imag/identiteit, toegang, keuzemogelijkheden, schoon milieu, veiligheid en 
culturele verscheidenheid. Onder belevingskwaliteit vallen de omgevingskwaliteiten : Profilering, aantrekkelijkheid, 
verbondenheid, leefbaarheid, rust, ruimte, schoonheid der natuur en eigenheid . Onder toekomstkwaliteit vallen 
de omgevingskwaliteiten: Flexibliteit, diversiteit, verscheidenheid, ecologische voorraden, erfgoed en culturele 
vernieuwing. De omgevingskwaliteiten en de mate waar in deze omgevingskwaliteiten optreden, kunnen als 
opstap dienen voor de waardering van de openbare ruimte. 
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H3: De betrokkenheid van de publieke en private sector 
bij de (her)ontwikkeling van de openbare ruimte 

In dit hoofdstuk komt de betrokkenheid van de publieke en private sector bij de (her)ontwikkeling van de 
openbare ruimte aan bod. Allereerst wordt er in paragraaf 3.1 vanuit een historisch perspectief gekeken naar het 
gevoerde beleid omtrent de openbare ruimte. Tevens worden aan de hand van de historische context de huidige 
problemen en knelpunten op het gebied van investeringen weergegeven. Vervolgens wordt er in paragraaf 3.2 een 
uiteenzetting gegeven van de verschillende betrokken partijen en hun belangen. In paragraaf 3.3 komen de 
problemen die zich voor doen bij financiering van de openbare ruimte aan de orde. Tenslotte wordt afgesloten 
met een resumé voor het gehele hoofdstuk. 
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3.1 Historisch perspectiefbeleid openbare ruimte 
De ruimtelijke planning en dus ook de openbare ruimten hebben decennia lang een sterke verandering 
ondervonden (Gehl, Gemzoe, Kirknaes, & Sternhagen, 2006). Zo zijn er verschillende typen ruimtelijke ingrepen en 
opgaven geweest. Tevens is de rol, macht en invloed van de centrale en decentrale overheden verschoven. 
Hierdoor zijn ook de verantwoordelijkheden van zowel private als publieke partijen veranderd. Veranderingen in 
de benadering van de openbare ruimte komen voort uit de constant verschuivende dynamiek van politieke 
ontwikkelingen, economische situatie, sociale omstandigheden en technische ontwikkelingen. In deze paragraaf zal 
de historie van de openbare ruimte worden omschreven. Dit zal als vertrekpunt dienen voor het analyseren van de 
betrokken actoren en hun belangen. Tevens worden aan de hand van de historische context de huidige problemen 
en knelpunten bij investeringen in de openbare ruimte duidelijk. 

De negentiende eeuw kenmerkte zich door het liberaal beleid. De overheid bemoeide zich nauwelijks met bouw
en woonpraktijk, zowel op het gebied van functionaliteit als esthetiek. Thorbecke: "Verfraaiing is geen openbaar 
nut en de vorm van een gevel geen overheidstaak" {Klundert, 2008). Door de industriële revolutie kreeg de 
openbare ruimte geheel nieuwe gebruikers: spoorwegen, trams, fietsen auto's, bussen en vrachtauto's wat 
aanpassing en vernieuwing vergde. De overheid ging initiatief nemen door middel van grote investeringen om de 
stad als geheel attractiever te maken voor private investeringen. Het belang van de verbinding nam toe omdat dit 
de economische groei van de stad ten goede kwam {Plas, et al., 1990). 
Met de start van het modernisme kreeg begin twintigste eeuw de burgerij geleidelijk een sterkere positie in het 
democratische systeem. Welbegrepen eigenbelang van regenten die waren geschrokken van de grote sociale 
onrust in het buitenland resulteerde in het idee voor recreatie voor de arbeidersklasse. De lelijke 
onsamenhangende industriestad, ontstaan door de dictatuur van de speculatieve woningbouw werd aangepakt. 
Functies als wonen, werken en recreatie werden gescheiden. Hierdoor kwam de kwaliteit van de openbare ruimte 
centraal te staan. De industriële dorpen waren de eerste suburbane stadsdelen waarin bewust kwaliteit voor een 
hoge waardering werd nagestreefd {Plas, et al., 1990). Het ruimtelijk beleid was sturend en het geloof in het 
maakbare samenleven groot. Naast een sterke overheid had ook de markt een positie in de ruimtelijke kwaliteit. 
Na de tweede wereldoorlog waren treinen en trams weg, bruggen gebombardeerd en woningen beschadigd of 
vernietigd. Hierna vond vervolgens ook nog een watersnoodramp plaats. De periode na de oorlog en de ramp 
stond in het teken van herstel en de overheid had hier een zeer sterke rol in. De sterke centrale overheid werd 
gezien als noodzakelijk om zo de economie te stimuleren en de schaarse middelen rechtvaardig te verdelen. In 
deze periode vond de verzorgingsstaat zijn oorsprong. Private partijen speelden geen belangrijke rol in deze 
periode. Rond 1970 stond Nederland mede door twee oliecrisissen er slecht voor. Onzekerheden op sociaal en 
economisch vlak waren groot wat resulteerde in maatschappelijke tegenstellingen (krakers, dolle mina's). Politieke 
tegenstellingen tussen links en rechts waren scherp. Men verloor het grenzeloos vertrouwen in de 'wijze' overheid 
waardoor de waarheid niet langer eigendom was van de overheid of wetenschap wat onder andere resulteerde in 
kritiek op het openbaar gebied. Zo was de discussie over het verschraalde functionalisme van de openbare ruimte 
in volle hevigheid losgebarsten. Mensen woonden tegen hun zin in een ongewenste bouwvorm. Tevens was er 
door de uniformiteit een gebrek aan identiteit en belevingswaarde. Dit verminderde de kracht van de 
gemeenschappelijke tuinen, galerijen en andere overgangen tussen privé-domein en het openbaar gebied (Plas, et 
al., 1990). Stadsvernieuwingen moesten oude wijken weer toonbaar maken. Tevens ontstond er een nieuwe 
filosofie voor stedelijke centra. De centra moesten betrokkenheid van burgers mogelijk maken, uitnodigen tot 
allerlei activiteiten en tot bezoek, ook als dat niet uit noodzaak voortkwam (Klundert, 2008). Dit leidde tot 
verafschuwde schaalvergroting, verschraling tot monofunctionaliteit en verdrijving van goedkoop wonende 
arbeidsklasse uit het centrum. 
Door de economische recessie die volgde op de twee oliecrisissen moest de aandacht voor kwaliteit van de 
openbare ruimte het afleggen tegen de absolute voorrang die de woningbouw en de woningverbetering kreeg. 
Publieke ruimte werd beschouwd als 'restruimte' en kwam daardoor niet op de gemeentelijke agenda voor 
(VROM-raad, 2009). De stadsvernieuwing ging in grote delen van onze steden niet verder dan de vervanging en 
verbetering van de woningvoorraad in een ongewijzigde negentiende-eeuws openbaar gebied. Begin jaren 
negentig had 30% van de beroepsbevolking een baan in de collectieve sector en 30% was niet-actief. Dit in 
vergelijking tot andere Europese landen waar dit respectievelijk 10 en 20% was. Hierdoor implcdeerden de 
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verzorgingsstaat met als gevolg meer marktwerking, privatisering en verbetering van de internationale 
concurrentiepositie (Klundert, 2008). De macht van de overheid en de publieke sector verminderde. De nationale 
ruimtelijke planning liet de traditionele rol van coördinator los en ging over tot het bevorderen van ruimtelijke 
kwaliteit. Niet meer de sociale programmering stond centraal maar de kwaliteit van de leefomgeving. Een nieuwe 
beweegreden voor het herzien van de openbare ruimte werd de welvaart van de stad die hierbij gebaat is. Er 
ontstond een toenemende mate van besef over het belang van de kwaliteit van de openbare ruimte waar met de 
Vierde Nota ruimte gehoor aan werd gegeven. Hierin werd afzonderlijk aandacht besteed aan de openbare ruimte, 
als onderdeel van de aandacht voor de dagelijkse leefomgeving. De samenwerking tussen gemeenten en 
ontwikkelaars veranderde. Ontwikkelaars zaten aan de programmeringkraan en gemeenten kregen een zwakkere 
rol. Echter toch bleven de opgaven van de buitenruimte liggen omdat deze voor het merendeel in het bezit was 
van de lokale overheid. Webster en la i (2003) geeft aan dat de gemeentelijke overheid een monopolie heeft op de 
openbare ruimte dit leidt tot een beperkte prikkel om te innoveren. Wanneer er meer actoren voorzien in de 
levering van de openbare ruimte, zal door de concurrentie de kwaliteit naar waarschijnlijkheid verbeteren. 
Doordat men zich ging focussen op het hergebruik van verlaten industrie en haventerreinen nabij de stedelijke 
centra bleef de buitenruimte opgaven liggen. Wel resulteerde dit in nieuwe waterfronten (Plas, et al., 1990). 
De eerste jaren van de eenentwintigste eeuw stond Nederland er goed voor met een gestaag gegroeide economie 
en een begrotingsoverschot. Terwijl de lonen fors stegen en de prijzen van aandelen en huizen ook de bestedingen 
aanjoegen, verlaagde de minister van financiën de belastingen. De economie raakte oververhit. Nederland zakte 
voor jaren naar de achterste plaatsen in het Europese peloton doordat ze zich uit de markt had geprijsd. De 
kwaliteit van de steden bleek in veel gevallen onder de maat wat niet bevorderlijk was voor de 
concurrentiepositie. De relatie wonen-werken-mobi liteit die lang een centrale positie had, verschoof naar de 
achtergrond met als resultaat een toenemende vestigingsvrijheid. Hierdoor werd de vraag naar een hoge kwaliteit 
openbare ruimte belangrijker en onderlinge concurrentie van steden groter. Maar dit had ook als gevolg dat de 
verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte diffuser werd (Klundert, 2008). Halfslachtige opstelling van de 
overheid en het gedoogbeleid vormden de rode draad in overheidsoptreden wat resulteerde in onvrede. Ook op 
ruimtelijk terrein was er onvrede. Er waren veel klachten over de aantasting van de groene ruimte en de politiek 
domineerde ergernis over stroperigheid van procedures en complexiteit van vergunningverlening (Klundert, 2008). 
De overheid kon met ruimtelijk beleid wel aangeven wat er moest gebeuren maar was volgens velen niet erg 
adequaat in de omgang met nieuwe ontwikkelingen en marktinitiatieven. Met de nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, Grondexploitatiewet, een integrale omgevingsvergunning en sanering van regelgeving werd getracht het 
systeem beter te laten functioneren. Maar met enerzijds het losser en spontaner worden van de verhoudingen in 
de netwerksamenleving en anderzijds stroperige wetgeving, werd de roep om eenvoudigweg minder overheid en 
minder bestuurlijke druk luider. 

Door de economische crisis is momenteel het verdienvermogen van gemeenten teruggelopen. Ondanks dat de 
gemeenten van oudsher de openbare ruimte in bezit hebben, geven zij een lage prioriteit aan het ontwerp en 
beheer hiervan. In veel gevallen is door beperkte overheidbudgetten de bestaande capaciteit van de openbare 
ruimte in stand gehouden en het onderhoud tot het minimum beperkt. Door tekort schietende budgetten kan 
minimaliseren op de onderhoudskosten in veel gevallen niet verder. Hierbij legt vooral het openbare groen in 
naoorlogse wijken een onevenredig groot beslag op de middelen (Bervaes & Vreke, 2003). Onderzoek van Bervaes 
& Vreke laat dan ook zien dat de huidige eigendomsverhoudingen in de openbare ruimte op korte termijn tot 
structurele problemen zullen leiden, simpelweg omdat er te veel openbare ruimte is om met het huidige budget te 
kunnen onderhouden. De tekortschietende budgetten leiden in de toekomst tot verschraling van de openbare 
ruimte. De paradox in dit verhaal is echter dat er een groeiend besef bestaat over het belang van een kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte bij de lokale overheid. De gemeenten worden geconfronteerd met een groeiende 
concurrentie tussen steden onderling, doordat bezoekers en gebruikers steeds mobieler worden. Zoals in 
paragraaf 2.2 beschreven, kan de invulling van openbare ruimtes invloed hebben op het aantrekken van gebruikers 
zoals toeristen, bewoners en gebruikers, wat economische activiteiten stimuleert. De openbare ruimte is een 
visitekaartje en kan zo een positief imago geven aan de stad en haar levensstijl. De gemeenten zien het belang van 
een hoogwaardige openbare ruimte, maar hebben niet de financiële middelen om de openbare ruimte aan te 
pakken. Hierdoor is het van belang om kritisch te kijken naar investeringen in de openbare ruimte. Momenteel 
worden investeringen in de openbare ruimte alleen beoordeeld vanuit de kostenbenadering. Door niet alleen naar 
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de kosten te kijken maar ook naar de waarde die de openbare ruimte vertegenwoordigd, kunnen investeringen 
gedaan worden die ook daadwerkelijk een meerwaarde bieden aan de leefomgeving. Tevens dienen andere 
financieringsopties onderzocht te worden. Deze financieringsopties kunnen zowel binnen de overheid gezocht 
worden, als bij private partijen . 

3.2 De rollen en belangen van publieke en private actoren 
Zoals in paragraaf 3.1 omschreven is de betrokkenheid van private partijen bij de ontwikkeling van de openbare 
ruimte geen nieuw fenomeen . Private partijen hebben van oudsher vaker geparticipeerd in het proces van de 
ontwikkeling en het managen van de openbare ruimte (Goodin, Headey, Muffels, & Dirven, 1999). Maar de mate 
van participatie en intensiteit van de ontwikkeling en het management van de openbare ruimte varieert. Zo 
werden plannen ontwikkeld door de overheid en kosten verhaald op private partijen. Private partijen werden 
gestimuleerd en verplicht om actief te participeren door middel van stimuleringsmiddelen en bestemmingsplan
en bouweisen. In enkele gevallen werd openbaar gebied zelfs geprivatiseerd. Echter privatisering van de openbare 
ruimte komt maar zelden voor in Nederland. Dit als gevolg van de verzorgingsstaat, de traditie van ruimtelijke 
ordening en de centrale rol van de overheid. De overheid heeft een monopolie op de openbare ruimte maar 
desondanks zijn private partijen steeds meer bereid om in de openbare ruimten te investeren en deze te 
ontwikkelen. Dit komt vooral voor bij winkelcentra in privaat eigendom en niet bij publieke gebieden zoals 
stadspleinen en parken. Private partijen onderkennen meer en meer het belang voor een kwalitatief goede 
openbare ruimte. In feite dienen zowel de publieke als de private partijen het belang van de gebruiker (burger). 
Maar het verschil is dat private partijen een winstoogmerk hebben. Dit maakt hen efficiënter en doelgerichter. 
Volgens Beauregard & Haila (1997) zijn de private actoren autonome tussenpersonen geen poppetjes aan touwtjes 
die men laat dansen om zo de sociaaleconomische en politieke veranderingen in de openbare ruimte in gang te 
zetten. De openbare ruimte kent veel belanghebbenden actoren. Van der Wiel (1996) maakt bij het benoemen van 
de actoren een onderverdeling in shareholders en stakeholders. Partijen die actief betrokken zijn bij ontwikkeling, 
een financieel belang hebben en risico's dragen worden shareholders genoemd. Sharehelders zijn grofweg de 
gemeenten en andere overheden (publieke partijen), ontwikkelaars, corporaties, bouwers en beleggers of 
investeerders (private partijen) . Stakeholders zijn belangengroepen en -organisaties en (al dan niet verenigd) 
gebruikers, bewoners, exploitanten en ondernemers (maatschappelijke partijen) (Daamen, 2005). Deze groepen 
zijn afhankelijk van elkaar: Een verandering van strategie kan een effect hebben op andere actoren en het 
functioneren van de openbare ruimte (Melik, 2008) . In deze paragraaf zal toegelicht worden welke rol 
actoren(shareholders en stakholders) hebben binnen de context van de openbare ruimten. Tevens zal er ingegaan 
worden op het belang van een kwalitatieve goede openbare ruimte voor de omschreven actor. 

3.2.1 Shareholders: Lokale overheid 

De locale overheid ook wel gemeente genoemd is georganiseerd volgens het principe van dualisme: een scheiding 
van wetgevende en uitvoerende macht. De gemeenteraad stelt kaders en controleert of dit beleid op een goede 
wijze binnen deze kaders wordt uitgevoerd. Het bestuur, het college van Burgemeester en Wethouders (B&W), 
voert het beleid uit binnen deze kaders. Het ambtelijke apparaat is onderdeel van de uitvoerende macht. Het 
ambtelijke apparaat voorziet de bestuurders van informatie en voert de bestuurlijk genomen beslissingen uit 
(Lankema, 2009) . 
De gemeente in Nederland heeft een regulerende rol net zoals in andere Europese landen. Maar in Nederland 
spelen zij ook een aanvullende rol, omdat het merendeel van de ontwikkeling van de openbare ruimte plaats vindt 
op gronden in het bezit van de overheid. Ook bij herontwikkeling is de gemeente vaak in het bezit van gronden 
deze zijn verkregen via actief grondbeleid of onteigeningsprocedures. Hierdoor vervullen zij een dubbele rol, die 
van markt toezichthouder en van marktparti (Needham, 2005) j. Neeham (2005) borduurt voort op deze twee
zijdige rol van de overheid. Hij betoogt dat de lokale overheden in Nederland in tegenstelling tot buitenlandse niet 
of nauwelijks indirecte strategieën gebruikt. Nederlandse gemeenten zoeken zelden de interactie tussen private 
partijen . In plaats daarvan hebben zij de voorkeur de markt te reguleren of te stimuleren . Nederlandse overheden 
aarzelen om de markt meer vrijheid te geven. Ze hebben de voorkeur om via heffingen, subsidies en beperkingen 
de eventuele tekortkomingen van de markt te compenseren (Needham, 2006) . De gemeente heeft verschillende 
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machtsmiddelen tot zijn beschikking om de markt te reguleren. Door publiekrechtelijk en privaatrechtelijke 
middelen kan zij haar wil op basis van vrijwilligheid en dwingend opleggen. Voorbeelden van privaatrechtelijke 
instrumenten die gemeenten bij gebiedsentwikkeling kunnen inzetten zijn de exploitatieovereenkomst of de 
samenwerkingsovereenkomst. Voorbeelden van publiekrechtelijke instrumenten zijn structuurplannen, 
bestemmingsplannen, de grondexploitatiewet of de bouwvergunning. 
In Nederland wordt het verzorgen van de openbare ruimte gezien als basisdienst niet zoals de basisdiensten 
gezondheidszorg en handhaving van de openbare orde (Eisinger, 2000). Omdat de stedelijke samenleving niet kan 
functioneren zonder geschikte ontmoetingsplaatsen voor de burgers is het stimuleren van de ontmoetingsfunctie 
een belangrijk motief om de openbare ruimte te zien als basisdienst Echter, gemeenten hebben ook economische 
marketing motieven voor hun interesse in de openbare ruimte. Doordat bewoners en bezoekers steeds mobieler 
worden moet de stad concurreren met andere steden om bewoners met hogere inkomens, toerisme, 
investeringen en bedrijven aan de stad te binden. Er is een tendens dat gemeenten zich steeds meer 
onderscheiden door openbare ruimte spectaculairder, symbolischer en gebruiksvriendelijker te maken (Melik, 
2008). Door het aantrekken van bezoekers, bewoners en bedrijven wordt de economie gestimuleerd wat 
resulteert in hogere inkomsten via belastingen. Tevens zien de overheden een goed onderhouden openbare 
ruimte als een zichtbaar relatief goedkoop symbool voor het welzijn van de mens (Carr, Francis, & Stone, Public 
space, 1992). Ook kan herontwikkeling van de openbare ruimte leiden tot hogere belastinginkomsten zoals 
onroerend goed belasting, omdat onroerend goed waarden kunnen toenemen als gevolg van verbeterde openbare 
ruimte. De gemeenten hebben dus per definitie lange- termijn belangen bij de ontwikkeling. 
De gemeente is een machtig orgaan. Door zijn grote omvang is het moeilijk als een (integrale) organisatie te 
opereren. Doordat de grote organisatie opgedeeld is in verschillende afdelingen, met onderling verschillende 
belangen en doelstellingen, blijken processen niet altijd even efficiënt te werken. Zo zijn er bij gebiedsentwikkeling 
van de openbare ruimte onder andere de diensten stedenbouw en het grondbedrijf betrokken. De dienst 
stedenbouw streeft naar kwaliteit, een fraai beeld en stedelijke dynamiek, terwijl het grondbedrijf streeft naar een 
sluitende begroting en naar ontwikkeling die economisch gezien sterk is. Het onderzoeken van de mogelijkheid tot 
waarderen van de openbare ruimte kan dan ook als een kans worden gezien om zowel kwaliteit als financiën 
binnen de gemeentelijke organisatie op elkaar af te stemmen. 
Door de afnemende bekwaamheid en financiële kracht is de gemeente steeds minder in staat tot het leveren van 
publieke goederen. In Nederland heeft dit geleid tot de privatisering van voormalige staatbedrijven en diensten 
zoals afvalverwerking, de spoorwegen en de postbezorging. Dit door de perceptie dat het economisch beter is om 
de productie van goederen en diensten in de handen van de markt over te laten omdat dat leidt tot maximale 
efficiency (Needham, Planning, law en economics: The rules we make for using land, 2006). De zorg voor de 
openbare ruimte is nog niet geprivatiseerd. Echter er heeft wel een verruiming plaatsgevonden in het denkbeeld 
over het beheer en eigendom van de openbare ruimte. 

3.2.2 Shareholders: Ontwikkelaar 

Er zijn verschillende soorten projectontwikkelaars betrokken bij de openbare ruimte. In deze paragraaf worden 
drie verschillende projectontwikkelaars beschreven: Financiële organisaties (bijvoorbeeld banken met een 
ontwikkelingstak), de aannemer met een ontwikkelingstak en de onafhankelijke vastgoedonderneming. De 
projectontwikkelaar wordt vaak beschouwd als de belangrijkste coördinator en katalysator voor 
gebiedsontwikkelingen. Projectontwikkelaars produceren gebouwen en openbare ruimten als lang-termijn 
investering voor beleggers: De projectontwikkelaar heeft als doelstelling het verkrijgen van winst, waardoor hij 
efficiënt en doelgericht te werk gaat. 
In de jaren 1960 en 1970 begon de beroepsgroep van de projectontwikkelaar zich langzaam te ontwikkelen. 
Voorheen waren ontwikkelaars alleen actief op kleine schaal, met projecten ontworpen voor individuele 
gebruikers en gebouwd door aannemers. Naar mate de projecten groter werden werd de noodzaak van vermogen 
voor investeringen groter. Volgens de Nederlandse wet waren de banken niet beperkt tot de rol van de 
kredietverlener. Hierdoor fuseerden banken met verzekeringsmaatschappijen en investeerden zij in (speculatieve) 
ondernemingen. Geleidelijk aan verwierven ontwikkelaars meer know-how wat resulteerde in meer aandacht voor 
kwaliteit, esthetiek en design als aanvulling op functionaliteit. Zo ontstond ook de opkomst van ontwikkelaars die 
niet aangesloten waren bij een bepaalde aannemer of financiële instelling (Melik, 2008). Vandaag de dag worden 
projectontwikkelaars verantwoordelijk gehouden voor de brede ontwikkeling van een gebied. 
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Projectontwikkelaars richten zich op de productie van vastgoed . Waarom zijn ze dan geïnterneerd in de 
herontwikkeling van de openbare ruimte? Punter (1990) constateerde dat steeds meer ontwikkelaars het 
eigenbelang zien van een openbare ruimte met een hoge kwaliteit. De openbare ruimte is het onderdeel van een 
totaalproduct. Een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte verbetert de verkoopbaarheid en verhuurbaarheid 
van het vastgoed. Mensen wonen, werken of winkelen liever aan een mooie straat of plein. Een openbare ruimte 
van een hoogwaardige kwaliteit resulteert in een waardestijging van het omliggende vastgoed . Dit is vooral van 
belang voor ontwikkelaars gelieerd aan financiële instellingen zoals beleggers, omdat zij profijt hebben van een 
openbare ruimte met een hoge kwaliteit om zo de continuïteit van het vastgoed op lange termijn zeker te stellen. 
Tevens kan een minimaal ingerichte openbare ruimte de beleving van het nieuwe gebied negatief beïnvloeden en 
daarmee de waarde van het gebied, de waarde van het vastgoed en het tempo waarmee de nieuwe 
ontwikkelingen kunnen worden afgezet in de markt (Bervaes & Vreke, 2003). Financiële instellingen investeren hun 
geld in projecten omdat ze geloven dat deze projecten uiteindelijk aanzienlijke cash-flows en vermogensgroei gaan 
brengen. Doordat het hierbij om grote sommen met geld en grote risico's gaat is dit een proces van lange termijn. 
De private sector zal op een zeker moment haar rendement willen halen uit een ontwikkeling (Aarts, During, & 
Jagt, 2006) . Hierdoor zullen de ontwikkelaars streven naar een hoge kwaliteit tegen een zo laag mogelijke 
investering. Ze zullen bij het investeren in de openbare ruimte de volgende afweging maken. Er dient gekeken te 
worden naar de hoogte van de waardestijging van het vastgoed in de tijd en de mate waarin de verhuurbaarheid 
van een object wordt verbeterd wat resulteert in minder leegstand. Deze winsten verminderd met de kosten van 
verwerving en verbetering dient een positief resultaat op te leveren. 
De onafhankelijke vastgoedmaatschappij als ontwikkelaar heeft anders dan een ontwikkelaar gelieerd aan een 
financiële instelling een kortetermijnbelang bij ontwikkeling. Zij bouwen, verkopen en laten de openbare ruimte 
van een gebied dan ook over aan de gemeenten. Echter elke ontwikkelaar ontwikkelt zijn product voor de markt. 
De ontwikkelaar heeft een goede kijk op de marktvraag, wat de afnemer wil, welke hoeveelheden zijn af te zetten 
en tegen welke prijs. In hun bedrijfsvoering dienen ontwikkelaars in de eerste plaats hun eigen belang (winst). Dit 
wil echter niet zeggen dat zij slechte producten leveren. Om de afzet zeker te stellen en de reputatie van het 
bedrijf hoog te houden, dient er een goed product gerealiseerd te worden. Zo wordt de continuïteit van het bedrijf 
gegarandeerd. Doordat ontwikkelaars zich bewuster zijn geworden van de sociaal-culturele betekenis van hun 
werk om zo continuïteit in het bedrijf te garanderen, is het verschil van de belangen tussen private en publieke 
partijen verminderd (lbelings, 2004). Tevens is er een gemeenschappelijk doel om de openbare ruimte te 
verbeteren en zo in het centrum publiek aan te trekken en te behouden. 
Private partijen zoals ontwikkelaars hebben anders dan overheden een concurrentie positie (PPS kenniscentrum, 
1999). Hierdoor worden zij gedwongen tot innoveren wat resulteert in nieuwe oplossingen en een evoluerende 
markt. 

3.2.3 Shareholders: Investeerders 

In Nederland zijn banken van oudsher de belangrijkste bron van financiering voor panden van bedrijven door het 
verstrekken van lang lopende leningen. Maar er zijn ook andere investeerders zoals beleggers, pensionfondsen 
levensverzekeringsmaatschappijen en grote beursgenoteerde vastgoedbedrijven. Elke soort van deze 
investeerders heeft zijn eigen doelstellingen, bronnen van financiering, fiscaal regime status en gedrag in de 
onroerend goed markt (Guy & Henneberry, 2002). Echter alle investeerders hebben als doel vermogensgroei van 
de inzet van de verzekerde, gepensioneerden of aandeelhouders te garanderen. Vastgoed kan een betrouwbare 
inkomstenstroom genereren en wordt hierdoor gezien als een stabiele waarde. Het primaire criterium voor een 
investering is het garanderen van een hoog rendement op een investering. Pionier investeerders in stedelijke 
vernieuwing voor speculatieve bouw investeren met een doelstelling van een hoog rendement in een korte 
periode. Beleggers hebben over het algemeen een lange termijn horizon met een lager rendement. De motieven 
voor een belegger om te investeren in openbare ruimte zijn dus het zelfde als van een projectontwikkelaar. Beiden 
erkennen ze dat de openbare ruimte invloed heeft op de verhuurbaarheid van hun eigendom en de waarde van 
hun vastgoed. Beleggers zijn afhankelijk van de activiteiten van hun huurders en winkeleigenaren. Wanneer een 
onderneming, die een pand heeft betrokken van de belegger het goed doet, kunnen zij de huur betalen en zal in de 
tijd de huurprijs stijgen. Winkeliers kunnen een hogere omzet krijgen wanneer ze klanten aantrekken. Een 
openbare ruimte van een hoge kwaliteit kan uiteindelijk leiden tot een hogere omzet wat resulteert in een hogere 
huur. Dit leidt tot een hoger rendement op het eigen vermogen van de investeerder van het vastgoed. 
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3.2.4 Shareholders: Woningcorporatie 

Woningcorporaties zijn in Nederland verantwoordelijk voor de sociale volkshuisvesting. Hun primaire taak is het 
bouwen, beheren en verhuren in de sociale sector (Wolting, 2008). Vroeger hadden corporaties de status van een 
vereniging en werden gecontroleerd door de leden. Begin jaren '90 zijn corporaties geprivatiseerd tot stichtingen 
en werden zij fi nancieel onafhankelijk van de overheden. Woningcorporaties zijn private instellingen en werken op 
non-profit basis zodat zij kunnen voorzien in minder rendabele woningen in het sociale huur segment. De 
woningcorporaties zijn instellingen die door VROM worden toegelaten als instelling sociale-huurhuisvestiging. Het 
Rijk ziet er op toe dat de middelen uitsluitend aan de volkshuisvesting worden besteed, dat financiële stabiliteit 
van de corporaties is gewaarborgd en dat de prestaties voor de volkshuisvesting naar behoren zijn (Fieurke, 
Schaar, & Wijk, 2009). Tevens beschikken zij over gunstige financieringsmogelijkheden corporaties beschikken over 
een aanzienlijk vermogen verkregen door de waardeontwikkeling van hun vastgoed. De corporaties kunnen dus 
gezien worden als semiprivate instellingen. De corporatie kijkt vanuit haar maatschappelijke taak naar het (sociaal) 
welbevinden van de huurders. Hierdoor hebben zij een lange-termijn belang. Toch kijken woningcorporaties ook 
door de financieel-economische bril omdat zij opereren als een zelfstandige onderneming. Om de klant beter te 
dienen in haar woonwensen bekijken vele corporaties hun taken steeds breder en worden door corporaties ook 
voorzieningen als brede scholen gerealiseerd, complete wijken inclusief openbare ruimte herontwikkeld en zaken 
als verenigingen van wijkeigenaren opgericht om het beheer van de openbare ruimte te organiseren. 
Woningcorporaties hebben vanuit hun sociale doelstellingen belang bij een kwalitatief goede openbare ruimte. 
Maar omdat zij gebonden zijn aan sociale huren zal de opwaardering van de openbare ruimte niet leiden tot meer 
inkomsten. Tevens zal de waarde van het vastgoed bezit stijgen wanneer de kwaliteit van de openbare ruimte 
wordt verbeterd. Wanneer corporaties hun bezit afstoten, bijvoorbeeld in de vorm van uitponden dan zal deze 
waarde vrijkomen 

3.2.5 Stakeholders: Winkelketens, Bedrijven, verengingen van bewoners of eigenaren en 
gebruikers 

Naast de overheid, ontwikkelaars, corporaties en investeerders zijn er andere stakeholders die een belangrijke rol 
spelen bij de herontwikkeling van de openbare ruimte. Stakeholders wijken af van shareholdes omdat zij een 
minder actieve rol bezitten bij beslissingen over de openbare ruimte echter zij hebben wel een belangrijke rol. 
Wanneer stakeholders een collectief vormen (zoals bijvoorbeeld winkelketens, verengingen van bewoners of 
eigenaren) gaan zij meer invloed uitoefenen. De motieven en het niveau van betrokkenheid kan bij de stakeholders 
variëren. Voor de winkeleigenaar is de belangrijkste drijfveer voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
openbare ruimte de verwachte stijging van de omzet als gevolg van deze verbetering. Ook kunnen winkeleigenaren 
vrezen voor een verlies van inkomsten door de toegenomen concurrentiepositie van andere gebieden. Bij andere 
bedrijven kan een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte leiden tot gelukkigere werknemers, een hogere 
productiviteit en meer cliënt vertrouwen. Doordat het bij stakeholders niet altijd gaat om een collectieve groep 
met dezelfde belangen kan het free-riders probleem zich voordoen. Zo ziet niet elke stakeholder het belang van 
een kwalititatief hoge openbare ruimte waardoor zij niet bereid zijn hieraan bij te dragen. Wanneer er wel een 
ingreep gedaan wordt in de openbare ruimte profiteren zij hiervan zonder er aan bij te dragen. Motieven voor het 
niet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte zijn dat ze dit niet zien als hun 
verantwoordelijkheid. Doordat de overheid een monopolie heeft op de openbare ruimte en de belastingbetaler 
gedwongen wordt hieraan mee te betalen zien sommige stakeholders investeren in de openbare ruimte niet als 
hun taak. Ook bewoners van de binnenstad profiteren van het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte 
doordat de waarde van hun eigendom wordt vergroot. Het praktijk voorbeeld in Kader 2 illustreert deze bewering. 
Tevens kent een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte andere voordelen wanneer deze op de juiste wijze 
wordt ingericht. Hierbij valt te denken aan gezondheidsvoordelen. Groen in de openbare ruimte zorgt voor meer 
beweging. Ook is groen in de openbare ruimte mits dit op de juiste wijze wordt gebruikt in staat tot het afvangen 
van fijnstof wat resulteert in schonere lucht. Echter niet iedereen ziet het belang van een kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimte. Er kan de angst bestaan voor een toename van het verkeer, mensen en algemene drukte als 
gevolg van de herontwikkeling. Wat als gevolg heeft dat sommige belangengroepen zich verzetten tegen het 
verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. 
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- ------ - -- -· 
Voorheen was het stadscentrum van Kopenhagen het domein van auto's. In 1962 is hier verandering in 
gebracht zodat de stad toegankelijker was voor voetgangers. De veranderingen hiervan stuitten op protest van 
de winkeliers die bang waren dat hun opzet zou dalen. Als gevolg van de ingrepen zijn drie maal zoveel mensen 
van het gebied gebruik gaan maken. Wat als gevolg had dat de omzet van de winkeliers ver steeg. 

Kader 2: Voorbeeld Kopenhagen 

Tabel 3 geeft een samenvatting van de verschillende actoren en hun belangen. Wanneer we kijken naar de 
primaire motieven van de verschillende actoren kan worden geconcludeerd dat deze zeer divers zijn. Elke actor 
heeft zijn persoonlijke doelstelling en handelt hiernaar. Echter wanneer we kijken naar het belang van een 
kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte, dan blijkt dat de belangen niet ver van elkaar verschillen. Alle actoren 
dienen het belang van de eindgebruiker. Het verschil tussen de private partijen en de publieke partijen is dat de 
private partijen alleen kunnen investeren wanneer de eindgebruiker hier ook een waarde aan toekent. Deze 
waarde kan tot uiting komen in de marktprijs, klanttevredenheid, betere verhuurbaarheid en minder 
verhuisbewegingen wat resulteert in minder leegstand en het trekken van meer bewoners en bezoekers. De 
publieke partij heeft door middel van belastingen reeds geld ontvangen waardoor zij kunnen investeren in de 
openbare ruimte. De publieke partij ziet de openbare ruimte als algemeen belang, mede omdat de openbare 
ruimte in het bezit is van de overheid. Hierdoor nemen zij de taak van ontwikkelen en investeren in de openbare 
ruimte op zich. Met als gevolg dat de overheid een monopolie op de openbare ruimte heeft. Doordat de overheid 
investeringen in de openbare ruimte doet met belastinggeld, is het onmogelijk voor private partijen om de 
concurrentie aan te gaan. De overheid verstrekt immers de openbare ruimte "gratis". Dit heeft tot gevolg dat de 
overheid verantwoordelijk wordt geacht voor de aanleg van de openbare ruimte. Doordat de overheid geen 
concurrentiepositie heeft, is het de vraag of investeringen op de juiste wijze gedaan worden en efficiënt worden 
uitgevoerd? In de vrije markt is een investering alleen rendabel wanneer de consument (eindgebruiker) hier ook 
voor wenst te betalen. Doordat de openbare ruimte wordt gefinancierd met belastinggeld, worden beslissingen op 
bestuurlijk niveau gemaakt. De eindgebruiker (burger) kiest niet voor een product (openbare ruimte) door hiervoor 
te betalen maar door te stemmen voor een gemeentelijk bestuur waarna het gekozen bestuur een bestuurlijk 
besluit neemt over het doen van investeringen. Wanneer door een private partij een product in de markt wordt 
gezet welke niet voorziet in de marktbehoefte, dan wordt zij afgerekend door de eindgebruiker, omdat zij hier niet 
of minder voor zal betalen. Op dit moment worden investeringsbeslissingen voor de openbare ruimte gedaan aan 
de hand van de kostenbenadering door de overheid. Hierdoor bestaat de kans dat er inefficiënte 
investeringsbeslissingen gedaan worden. Echter, doordat investeringen gedaan worden met belastinggeld, bestaat 
er geen markt waarop het product wordt afgerekend op efficiëntie en effectiviteit. Wanneer er een methode 
ontwikkeld wordt voor het waarderen van de openbare ruimte, kunnen bestuurlijke investeringsbeslissingen 
transparanter gemaakt worden. Door na te gaan wat de gebruiker bereid is te betalen voor de openbare ruimte, 
kan de openbare ruimte worden gewaardeerd. Aan de hand van de waarde die de burger toekent aan de 
investering kan zo een bestuurlijk besluit worden genomen over de investeringen. Ook dient er nagedacht te 
worden of de openbare ruimte wel als basistaak gezien moet worden door de overheid. Wanneer er door 
meerdere partijen in de openbare ruimte wordt voorzien, kan er marktwerking optreden wat kan leiden tot 
efficiëntere producten en processen. 
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Tabel 3: Actoren en hun belangen 
Sharehelders Primaire motieven Belang bij een kwalitatief Korte/lange termijn 

Gemeenten 

Ontwikkelaars 
(zelfstandig, gelieerd aan bank, 
gelieerd aan bouwbedrijf) 

Investeerders korte-termijn 

Investeerders lange-termijn 
(beleggers, pensionfondsen 
levensverzekeringsmaatschappi 
jen, beursgenoteerde 
vastgoedbedrijven I 

Woningcorporaties 

(actoren) hoogwaardige openbare voordelen 

• Voldoen aan het 
geplande beleid 

• Respecteren van het 
bredere publieke 
belang. 

• Winstgevend, 

• Bouwbaar 

• Verkoopbaar 

• Snelle oplevering 

• Een goede f inanciële 
waarborging 

• Winst ten opzichte 
van risico 

--
• Verkoopbaarheid 

Verhuurbaarheid 

• Makkelijker een 
goedkoper te 
onderhouden 

• Winst ten opzichte 
van risico op lange 

termiJn 
• Sociale huisvesting 

• Klanttevredenheid 

ruimte (sociaal, economisch, 
ruimtelijk) 

• Vergroten van lange-termijn: 
leefbaarheid en • Verminderde 
veiligheid. overheidsuitgaven 

• Verbeteren (op criminaliteit 
concurrentie positie preventie stedelijk 
t .o.v. andere steden beheer stedelijke 

onderhoud 
gezondheid) 

• Toename van de 
economische 
levensvatbaarheid 

• Verhoging van de 
plaatselijke 
belastingopbrengst 
en 

• Een meer 
duurzame 
leefomaevtng 

• Verbeteren van de Kort/lange-termijn: 
verkoopbaarheid. • Sneller verkocht 

• Verhuurbaarheid • Hogere 

• Winstgevendheid. verkoopwaarde 

• Grotere • Betere reputatie 
productvariatie • Potentie 

samenwerken met 
andere eartljen 

• Alleen als er een Kortetermijn: 
hogewinst • Potentieel grotere 
tegenover het hoge veiligheid op 
risico staat. investering 

... ___ ... ___ 
• Waarde toevoegen Kort/lange-termijn: 

aan vastgoed op • Hogere huurprijzen 
lange termijn. • Verhoging 

• Verhuurbaarheid vastgoedwaarde. 
vergroten. • Minder leegstand 

• Huurprijs en 
winstgevendheid 
vergroten. 

• Klant tevredenheid. langetermijn: 

• Verbeterde 
reputatie 

• Verbeterde 
klanttevredenheid . 

• 
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Tabel 3: Actoren en hun belangen (vervolg) 
Shareholders Primaire motieven Belang bij een kwalitatief Korte/lange termijn 

(actoren) hoogwaardige openbare voordelen 
ruimte (sociaal, economisch, 

rui mtelij k] 
--- -

Winkelketens • Waarde voor geld • Een betere kwaliteit Langetermijn: 

• Toegankelijk zorg voor een beter • Een hogere 

• Veilig, leefomgeving productiviteit, 

• Aantrekkelijk • Aantrekkelijker voor Meer 

• Functioneel bezoekers cliëntvertrouwen, 

• Goed imago • Grotere 
toegankelijkheid 
tot andere 
faciliteiten, 

• Verminderde 
uitgaven voor de 

bevelli@n& 
Bedrijven • Waarde voor geld • Een betere kwaliteit Kort/Lange-termijn: 

• Toegankelijk zorg voor een beter • Gelukkigere 

• Veilig, leefomgeving werknemers 

• Aantrekkelijk • Aantrekkelijker voor • Meer 

• Functioneel bezoekers cliëntvertrouwen, 

• Goed imago • Grotere 
toegankelijkheid 
tot andere 
faciliteiten, 

• Verminderde 
uitgaven voor de 

, bevelll&lns, 
Verenigingen van bewoners en • idem • Een betere kwaliteit Kort/Lange-termijn: 
eigenaren zorg voor een beter • Meer woongenot 

leefomgeving • Hogere 
vastgoedwaarde 
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3.3 Marktfalen bij openbare ruimtes 
Uit paragraaf 3.2 blijkt dat actoren binnen het speelveld van de openbare ruimte direct of indirect belang hebben 
bij een openbare ruimte met een hoogwaardige kwaliteit. Toch is het vinden van financiering voor investeringen in 
de openbare ruimte lastig. Dit komt onder andere doordat het merendeel van de openbare ruimte in het bezit is 
van de lokale overheid en zij beperkte budgetten tot haar beschikking heeft. Ook speelt de 'split incentive' 
problematiek, de 'free-riders' problematiek en het versnipperde eigendom een rol bij het investeren in de 
openbare ruimte. In de subparagrafen hieronder zal hier dan ook verder op in gegaan worden. 

3.3.1 'split incentive' problematiek 

De 'split incentive' problematiek heeft te maken met de verdeling van kosten en baten van 
investeringsmaatregelen. Er is sprake van een split incentive als de investeringen voor bepaalde 
verbetermaatregelen gedaan worden door de ene partij terwijl de baten da.arvan terecht komen bij de andere. Dit 
komt voor als de opdrachtgever die investeert niet gelijk is aan de gebruiker en ook de gemaakte investering niet 
door berekend is aan deze gebruiker. Hierdoor krijgt de investeerder geen rendement van de investering maar de 
gebruiker. Zowel de eigenaar als de gebruiker heeft niet voldoende profijt van de investering waardoor 
verbetermaatregelen niet van de grond komen (VROM-raad, 2009). Bij het verbeteren van de kwaliteit van de 
openbare ruimte is de 'split incentive' problematiek van toepassing. De woningcorporatie heeft veel vastgoed in 
eigendom. Wanneer een woningcorporatie investeert in de openbare ruimte kan zij deze investering niet 
doorberekenen aan de gebruiker (huurder). Woningcorporaties zijn gebonden aan wettelijke regels betreffende 
huurprijzen omdat zij voorzien in sociale huurwoningen zie paragraaf 3.2.4. Hierdoor kunnen ze volgens de huidige 
wetgeving niet zomaar hoger woongenot vertalen naar een hogere huurprijs voor de huurder. Bij het investeren 
door corporaties in de openbare ruimte komen de baten van een betere woonomgeving terecht bij de huurder en 
de kosten bij de corporatie. Het verbeteren van de openbare ruimte resulteert tevens in een hogere 
vastgoedwaarde, hierdoor moet de corporatie ook extra onroerendzaakbelasting (OZB) gaan betalen. 
De woningcorporatie maakt dus kosten voor een betere openbare ruimte, kan deze kosten niet terug vorderen via 
de huurder en wordt daar bovenop nog is extra belast door de overheid. Door wetten van de overheid over de 
hoogte van huren voor de sociale woningbouw blijkt het voor de investeerder (corporatie) niet mogelijk om 
investeringen in de openbare ruimte te verzilveren. Hierdoor mist de financiële prikkel om de openbare ruimte aan 
te pakken en investeringen feitelijk beboet met extra OZB. 

3.3.2 Versnipperd eigendom 

Zoals in paragraaf 3.2 staat omschreven, zien veel actoren het belang van een hoogwaardige openbare ruimte. 
Vooral voor het centrumgebied wordt een hoogwaardige openbare ruimte gezien als belangrijke pijler voor de 
verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van het vastgoed. Tevens is een hoogwaardige openbare ruimte van belang 
voor het imago van het gebied waardoor er meer bezoekers naar het gebied worden getrokken. De gemeenten en 
private partijen hebben een gezamenlijk belang voor het aantrekken van bezoekers en consumenten naar een 
gebied. Het organiseren en financieren van het beheer is lastig door de versnipperde eigendomsverhoudingen en 
het 'free-riders'-probleem. 
Om de kwaliteit van het centrumgebied te verbeteren en te beheren, is er een steeds intensievere samenwerking 
tussen ondernemers en gemeenten. Via verschillende vormen van gebiedsmanagement (centrummanagement, 
binnenstadsmanagement) werken gemeenten en ondernemersverenigingen hieraan samen (VROM-raad, 2009). In 
nieuwe gebieden is door nieuwe afspraken met ontwikkelaars of via contracten met de nieuwe huurders beheer 
van de openbare ruimte eenvoudig te regelen. De eigendomsverhouding is inzichtelijk en de bijdrage aan de 
collectieve kosten wordt opgenomen in de huurvoorwaarden. Hierbij is de openbare ruimte vaak in het bezit van 
een collectief van vastgoedeigenaren. In nieuwe winkelcentra wordt die aanpak al veel toegepast. Bij bestaande 
gebieden is het financieren en beheren van de openbare ruimte vaak lastiger. Er zijn veel verschillende eigenaren, 
wat resulteert in een sterk versnipperde eigendomssituatie. De locale overheid is in het bezit van de openbare 
ruimte. De belegger wil vaak alleen investeren in de openbare ruimte wanneer hij de kosten kan doorberekenen in 
de huurprijzen. Door lange huurcontracten van de huurders kan de belegger de gemaakte kosten niet gelijk 
doorberekenen. Door de versnipperde eigendomsverhoudingen lopen de huurcontracten van de beleggers niet 
gelijktijdig af. Het is dan ook niet mogelijk om een huurverhoging gelijkertijd door te voeren door alle 
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vastgoedeigenaren als collectief. Wanneer dit wel mogelijk zou zijn dan betaalden de huurders de investering 
direct. Nu kunnen beleggers niet direct de kosten in rekening brengen. Dit zou tot geen extra kosten leiden voor de 
belegger, hetgeen investeren in de openbare ruimte makkelijker zou maken. 

3.3.3 'Free-riders' problematiek 

Ook tussen de ondernemers onderling kunnen grote verschillen bestaan in wensen en belangen, zoals bij 
horecaondernemers versus winkeluitbaters. Dit kan resulteren in een 'free-riders' probleem. Wanneer 
ondernemers niet willen bijdragen aan het verbeteren van de openbare ruimte ontstaat het 'free-riders' probleem. 
Hoe meer van deze 'free-riders', hoe groter de kans is dat andere ondernemers ook afhaken om te investeren. Als 
gevolg daarvan heeft het centrummanagement weer problemen met het werven van voldoende fondsen of het 
opbouwen van draagvlak onder ondernemers. Vanwege de genoemde problemen kan het voor een gemeente 
lastig zijn om grootschalige verbeteringen in de publieke ruimte of een verhoging van het beheerniveau in de 
binnenstad te organiseren en financieren. 

3.4 Resumé betrokkenheid van de publieke en private sector 
Vanuit de historie heeft er een verandering plaats gevonden in het besef van het belang van de openbare ruimte. 
Voorheen werd de openbare ruimte beschouwd als "rest" ruimte. Echter er is een trend waarneembaar waarbij er 
een toenemend besef is dat de openbare ruimte op diverse punten van belang is voor de stad. Zo wordt 
onderkend dat de openbare ruimte van belang is voor recreatie en voor de dagelijkse leefomgeving. Tevens 
concurreren steden onderling door de toenemende vestigingsvrijheid van bedrijven en burgers. Een hoogwaardige 
openbare ruimte kan als visitekaartje werken en zo een positief imago creëren voor de stad en haar leefklimaat. 
Ondanks het besef van het belang van de openbare ruimte, heeft deze altijd een lage prioriteit ten opzichte van 
andere overheidsuitgaven gehad. Mede door de Nederlandse traditie van de verzorgingsstaat is de openbare 
ruimte als geheel altijd in handen geweest van de overheid. In veel gevallen is door beperkte overheidsbudgetten 
de bestaande capaciteit van de openbare ruimte in stand gehouden en onderhoud tot het minimum beperkt. Door 
de economische crisis is momenteel het verdienvermogen van gemeenten teruggelopen. Door deze 
tekortschietende budgetten kan het minimaliseren van de onderhoudskosten en investeringskosten in veel 
gevallen niet verder. Doordat de Nederlandse overheid bijna alle openbare ruimte in het bezit heeft, is er te veel 
openbare ruimte om met de huidige onderhoudsbudgetten te kunnen bekostigen. Het besefvan het belang van de 
openbare ruimte wordt steeds groter, maar de budgetten voor de openbare ruimte worden steeds kleiner. 
Hierdoor ontstaat er een probleem omtrent de financiering van de openbare ruimte. Momenteel wordt er door de 
overheid bij investeringsbeslissingen in de openbare ruimte alleen gekeken naar de kosten (kostenbenadering) 
maar niet naar de opbrengsten. Echter, zoals in hoofdstuk 2 omschreven vertegenwoordigt de openbare ruimte 
belangrijke functies. Deze functies komen alleen tot stand wanneer de openbare ruimte een bepaalde mate van 
kwaliteit bezit. Deze ruimtelijke kwaliteiten leiden tot een bepaalde mate van verschillende waarden. Door deze 
waarden te onderzoeken kan de openbare ruimte worden gewaardeerd, om zo te bepalen wat een investering ook 
daadwerkelijk aan waarde oplevert. Zo kan gekeken worden wat het rendement is van de kosten van de 
investering en de waarde die deze investering oplevert. Ook kan er een goede afweging gemaakt worden tussen 
investeringen in de openbare ruimte of andere projecten. 

Nederland kent een traditie waarbij de overheid in het bezit is van de openbare ruimte en deze ook verzorgt. 
Hierbij worden de openbare ruimten via belastingen en andere verdienmogelijkheden bekostigd. De vraag is of de 
openbare ruimte wel als basistaak gezien moet worden door de overheid. Betrokken actoren binnen de openbare 
ruimte zijn gemeenten, ontwikkelaars, investeerders en woningcorporaties ook wel shareholders genoemd en 
winkelketens, bedrijven, verenigingen van bewoners en eigenaren stakeholders genoemd. Zowel de shareholders 
als de stakeholders hebben zeer uiteenlopende primaire motieven. Echter, wanneer er gekeken wordt naar het 
belang van een hoogwaardige openbare ruimte dan blijkt dat de diverse partijen dezelfde belangen hebben. Zij 
dienen allemaal het belang van de eindgebruiker, de consument. Private partijen financieren de openbare ruimte 
niet direct via investeringen, ondanks dat deze partijen hierbij belang hebben. Doordat de openbare ruimte als 
basistaak van de overheid gezien wordt en hiervoor belasting geheven wordt, zijn private partijen niet bereid om 
extra te investeren in de openbare ruimte. Private partijen hebben anders dan publieke partijen een 
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bedrijfsvoering met winstbejag. Hierdoor worden ze afgerekend door de markt en dienen deze partijen de kosten 
door te bereken aan de eindgebruiker. Deze eindgebruiker betaalt al via belastingen voor de openbare ruimte. 
Mede door 'split incentive' problematiek, versnipperd eigendom en 'free-riders' problematiek komt de financiering 
door private partijen voor de openbare ruimte in veel gevallen niet van de grond. 
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H4: Waarderen van de openbare ruimte 
In dit hoofdstuk staat het waarderen van de openbare ruimte centraal. Door een methodiek te ontwikkelen voor 
het waarderen van de openbare ruimte, kunnen investeringsbeslissingen op een transparante wijze worden 
gemaakt. Tevens kunnen investeringen in de openbare ruimte vergeleken worden met investeringen in andere 
projecten. Allereerst zal in paragraaf 4.1 omschreven worden wat waarde en waarderen inhoudt. Vervolgens 
wordt er in paragraaf 4.2 gekeken naar de bestaande benadering van investeringen in de openbare ruimte. Hierna 
zal in paragraaf 4.3 gekeken worden naar bestaande waarderingsinstrumenten. Zijn deze 
waarderingsinstrumenten geschikt voor het waarderen van de openbare ruimt? Er wordt in paragraaf 4.4, 0 en 0 
onderzocht hoe het meest geschikt bevonden waarderingsinstrument wordt gebruikt en hoe deze 
geïmplementeerd kan worden voor de openbare ruimte. Vervolgens wordt er in paragraaf 4.7 gekeken hoe 
betrouwbaar en valide het instrument is. Tenslotte wordt er in paragraaf 4.8 afgesloten met een resumé voor het 
gehele hoofdstuk. 
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4.1 Definitie waarde en waarderen 
Rijkswaterstaat geeft als definitie voor waarderen: Het vaststellen van de grootte van de effecten van een ingreep 
op vooraf vastgestelde criteria. Afhankelijk van de toegepaste methode gebeurt dit kwantitatief of kwalitatief. 
Waarderen is volgens CABE (2001) het bepalen wat goederen en diensten waard zijn in de ogen van de eigenaar of 
iemand anders die hier voordeel uit behaalt. Dit is een meer economische benadering. Ook Ruijgrok (2008) geeft 
een economische benadering. Zij stelt dat het bij waarderen gaat om 'het bepalen van de economische waarde 
voor de mens'. Uit de gegeven definities kan de volgende definitie voor waarderen opgemaakt worden: 

Definitie waarderen 

mens(zowel gebruiker als eigenaar). 

In de definitie wordt er gesproken over waarde. Maar wat verstaat men onder waarde? CABE (2001) geeft twee 
concepten van waarde die te onderscheiden zijn in de economie: de gebruikswaarde (value-in-use) en de 
ruilwaarde (value-in-exchange) (CABE, 2001). De gebruikswaarde omvat het plezier dat een goed of dienst 
genereert voor de eigenaar of gebruiker. De ruilwaarde omvat het bedrag waarvoor een dienst of goed op de vrije 
markt verruild kan worden voor andere grondstoffen of meer gebruikelijk geld. Het gaat hierbij om vraag en 
aanbod van goederen en diensten. 
Ruijgrok (2009) maakt een andere verdeling en heeft het over financiële waarde en economische waarde en 
intrinsieke waarde. Zij stelt dat financiële waarden opbrengsten c.q. inkomsten (uitgaven) concreet weerspiegelen. 
Financiële waarden komen tot stand op de markt en worden ook wel marktprijzen genoemd. In feite gaat het 
hierbij dus om de ruilwaarde zoals CABE (2001) vermeldt. Volgens Ruijgrok (2008) omvatten economische waarden 
niet alleen financiële waarde, maar ook alle andere welvaartsstromen die zich aan de markt onttrekken de sociaal
economische waarde (bijvoorbeeld schone lucht of recreatief genot). Er kan dus gesteld worden dat de sociaal 
economische waarde gelijk is aan de gebruikswaarde. De gebruikswaarde(sociaal-economische waarde) en de 
ruilwaarde (financiële waarde) zijn dus beiden een onderdeel van de economische waarde. De intrinsieke waarde 
heeft geen betrekking op menselijke welvaart of inkomen, maar gaat over het welzijn van planten en dieren. De 
intrinsieke waarde is niet in geld uit te drukken. Waarde is een subjectief begrip omdat er verschillende percepties 
kunnen zijn over de waarde van een product of dienst. Echter iemand met een groot belang bij deze diensten of 
goederen is bereid om meer te betalen voor gebruik of bezit dan iemand met weinig belang. Het gaat hierbij om 
vraag en aanbod. Meer vraag resulteert in een hogere waarde, meer aanbod resulteert in een lagere waarde. 

4.2 Huidige waardering openbare ruimte 
De openbare ruimte is voornamelijk in het bezit van de overheid. Hierdoor is de openbare ruimte niet in de vrije 
markt verhandelbaar, zoals wel het geval is bij vastgoedobjecten. De waarde van de openbare ruimte kan dan ook 
niet bepaald worden door vraag en aanbod. Hierdoor kan er, anders dan bij bijvoorbeeld vastgoedobjecten, niet 
gewaardeerd worden aan de hand van de comparatieven benadering door de monetaire ruilwaarde te bekijken en 
zo de verhandelbaarheid op de vrije markt na te gaan. Tevens genereert de openbare ruimte geen monetaire 
inkomsten, omdat deze vrij toegankelijk is zonder dat hiervoor entree betaald dient te worden. Hierdoor is het ook 
niet mogelijk om de openbare ruimte te waarderen aan de hand van de inkomstenbenadering. CABE (2006) stelt 
dan ook dat marktprijzen slechte indicatoren zijn van de waarde van veel collectieve publieke voordelen, omdat 
hun belangrijkste functie bestaat uit externe voordelen die niet tot uiting komen in de prijs waarvoor goederen 
worden verkocht. 
Omdat er geen markt is voor de openbare ruimte, wordt momenteel de openbare ruimte gewaardeerd aan de 
hand van de kostenbenadering (avoidance casts). De kostenbenadering gaat uit van de kosten van het 
reproduceren van een object (de openbare ruimte). De waarde is opgebouwd uit de bouwkosten en 
afschrijvingskasten van technische en economische veranderingen. De kostenbenadering heeft een minder sterke 
relatie met de markt dan andere benaderingen, zoals de comparatievenbenadering en de inkomstenbenadering. 
Dit heeft als gevolg dat er bij deze benadering alleen wordt gekeken naar de kosten en niet naar de opbrengsten 
die door het object worden gegeneerd. 
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Het onderscheidende kenmerk van 'publieke goederen' is dat ze geen direct herkenbare geldwisselingswaarde 
hebben omdat ze in het geheel in het bezit zijn van de overheid en betaald worden met geld verkregen door 
belastingen en andere inkomsten. 
Bij de kostenbenadering wordt de openbare ruimte gewaardeerd aan de hand van de productiekosten. Vervolgens 
wordt er aan de hand van bestuurlijke besluiten gekeken of er geïnvesteerd wordt. Het nadeel van deze methode 
is dat er alleen gekeken wordt naar de kosten en niet naar de mogelijke opbrengsten. De werkelijke waarde die 
voortkomt uit de investering kan veel kleiner zijn dan kosten die voor de investering ter beschikking zijn gesteld. 
Het inzetten van doelmatige instrumenten biedt doorgaans betere kansen op succes voor de lange termijn om zo 
waardegericht plannen te maken (Holt & Janssen, 2008). Er bestaat dan ook een groeiend besef bij de overheid 
over het belang van het bepalen van de waarde van investeringen (Ruijgrok, De baten van stedelijke 
groenkwaliteit, 2008). Bij investeringen dient er een herkenbaar, maatschappelijk en economisch draagvlak en 
meerwaarde aangetoond te worden om zo de investering van dit publieke geld te kunnen legitimeren. 

4.3 Instrumenten voor waardering van de openbare ruimte. 
Er zijn verschillende instrumenten voor het waarderen van projecten. Zoals in de definitie (paragraaf 4.1) 
omschreven kan het waarderen op kwalitatieve en kwantitatieve wijze geschieden. Relevante literatuur toont 
zowel deze kwalitatieve als kwanitaiteve behandeling (niet noodzakelijk wederzijds uitsluiten) voor het waarderen 
van publieke goederen of diensten. 
De kwalitatieve behandeling (RICS & DoE, 1996; Verhage & Needham, 1997; Guy, 1998; Loe, 1999; Worpole, 1999, 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2003) richt zich op hoe de waarde van een kwalitatief hoogwaardig ontwerp 
is waargenomen, door de verschillende actoren die betrokken zijn bij de productie en het gebruik van de stedelijke 
ruimte. Deze waarneming heeft betrekking op ontwerp gerelateerde besluitvormingsprocessen en de wijze 
waarop het beleid invloed heeft op de uitkomsten van deze beslissingen. Waarderingsmetheden met voornamelijk 
kwalitatieve methoden zijn: Effectentabel I Scorekaart, Multi Criteria Analyse, Kosten- effectiviteitanalyse en de 
Milieueffectrapportage. 

4.3.1 Effectentabelf scorekaart 

Met de Effectentabel/scorekaart worden effecten van sterk uiteenlopende oplossingen overzichtelijk naast elkaar 
gezet. De effecten van de alternatieven op de eigenschappen kunnen kwalitatief en kwantitatief op de scorekaart 
worden aangeduid. Op basis van die effecten kan men vervolgens een rangschikking maken. Door de deskundigen 
die de effectentabel invullen, wordt niet uitdrukkelijk gestreefd naar rangschikking van de alternatieven (maatregel 
of pakket van maatregelen). Ook kunnen de effecten worden omgezet in een waardering of een score die het 
effect weergeeft in het licht van de doelstellingen die nagestreefd worden. In dat geval wordt de effectentabel 
omgezet in een scorekaart. Effectentabellen en scorekaarten worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt, 
zonder dat daartussen een duidelijk onderscheid wordt gemaakt. Voordelen van deze methoden zijn dat ze weinig 
tijd kosten. Ook is de methode te gebruiken bij een beperkte mogelijkheid tot waarderen. Nadelen van deze 
methode zijn dat ze geen houvast bieden bij de afweging van de mate waarin de effecten een (financiële) rol 
spelen. Dit maakt deze methode minder geschikt voor de waardering van de openbare ruimte. 

4.3.2 Multicriteria-analyse 

De multicriteria -analyse is een methode om projecten te beoordelen, waarbij gelijktijdig van verschillende 
beoordelingscriteria wordt uitgegaan (naast geld kunnen fysieke grootheden als criterium worden gebruikt). Aan 
de verschillende criteria worden (meestal door beleidsmakers) gewichten toegekend, alvorens de gewogen 
(kwantitatieve en kwalitatieve) scores worden samengevoegd. Voordelen van de MCA zijn dat afwegen 
herproduceerbaar is. Nadelen van de MCA zijn dat de basis voor de subjectieve toegekende gewichten niet altijd 
duidelijk zijn, waardoor de methode vaak ervaren wordt als een blackbox. Ook heeft de methode een grote 
bestuurlijke invloed op de uitkomst. Dit doordat de toegekende gewichten bestuurlijk bepaald worden. De 
openbare ruimte bestaat bij de beoordeling van zijn gebruiker (paragraaf 2.2), Dit maakt de methode niet erg 
geschikt voor de waardering van de openbare ruimte, omdat de beleidsmakers de waardering van de openbare 
ruimte aangeven en niet de gebruikers zelf. 
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4.3.3 Kosten-effectiviteitsanalyse 

De kosten- effectiviteitsanalyse is een analyse waarbij voor een aantal alternatieven of varianten van een project 
nagegaan wordt met welk alternatief de projectdoelstelling tegen de laagste kosten gerealiseerd kan worden en/of 
met welk alternatief bij een gegeven kostenbudget het beste resultaat kan worden bereikt in termen van 
doelstellingen. Een voordeel van de KEA is dat ten opzichte van de MKBA sommige effecten niet gemonetariseerd 
hoeven te worden. Nadelen van de KEA zijn dat de gebruiksmogelijkheden beperkt zijn. Wanneer er verschillende 
soorten effecten zijn, wat bij de waardering van de openbare ruimte het geval is, blijkt deze methode minder 
geschikt. 

4.3.4 Milieueffectrapportage 

De Milieueffectrapportage (m.e.r.) is de wettelijke voorgeschreven beschrijving van de voorgenomen 
projectactiviteit, de toestand van het milieu voorafgaand aan de activiteit en de verandering die zal optreden in de 
milieutoestand (en de verwachte gevolgen daarvan) met en zonder de activiteit (nulalternatief). In de MER staan 
niet per se welvaartseffecten. Vaak staan er fysieke effecten die ten grondslag liggen aan de welvaartseffecten. In 
de MER staan soms dubbeltellingen omdat zowel het fysieke effect als het welvaartseffect samen in het 
effectenoverzicht vermeld staan . De overlap tussen de effecten is veelal de reden dat men in de m.e.r. niet met 
gewichten werkt, zodat voorkomen wordt dat de effecten worden opgeteld. De milieu-effectrapportage heeft dan 
ook meestal niet de vorm van een multicriteria-analyse, maar een effectenoverzicht. Dit maakt deze methode niet 
geschikt voor de waardering van de openbare ruimte 

De kwantitatieve methode is een econometrische behandeling (Vandell & Lane, 1989; Doiron et al., 1992; DNH et 
al., 1996; Eppli & T U, 1999; Ruijgrok, 2008; CABE, 2006) . De focus ligt op het meten van de monetaire waarde 
(specifieke kosten en baten) gegenereerd door bepaalde niveaus van de kwaliteit van het ontwerp. Hiermee 
kunnen verschillende actoren geïnformeerd worden waarna financiële besluiten over investeringen gemaakt 
dienen te worden. Bij deze methode ligt het zwaartepunt bij hoe de immateriële kosten en baten van de kwaliteit 
van het ontwerp om te zetten in monetaire waarden. Na het beprijzen kunnen vervolgens investeringsbeslissingen 
genomen worden aan de hand van de baten en kosten die tegen elkaar afgewogen dienen te worden. Tevens is de 
verdeling van de kosten en baten onder de verschillende actoren zowel nu als in de toekomst van belang. 
Waarderingsmethode met voornamelijk kwantitatieve methodes zijn: Maatschappelijke kosten-baten Analyse en 
Kengetallen kostenbaten analyse. 

4.3.5 Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse 

De Maatschappelijke kosten-baten Analyse is te omschrijven als een methode waarbij zoveel mogelijk een 
gekwantificeerd overzicht gegeven wordt van de voor- en nadelen van alternatieve projecten of maatregelen ten 
opzichte van de (dynamische) referentie-situatie. Deze voor- en nadelen worden in de vorm van kosten- en 
batenposten weergegeven op een kosten-batenbalans. Daarbij wordt ernaar gestreefd de posten zoveel mogelijk 
op geld te waarderen. Het gaat hierbij om direct financiële kosten en baten maar ook indirecte economische 
kosten en baten. Het voordeel van deze methode is dat projecteffecten onder één noemer worden gebracht 
namelijk geld. De methode geeft een duidelijk beeld van de effecten van projectinvesteringen. Het nadeel van de 
MKBA is dat deze door een expert dient gemaakt te worden door zijn complexiteit. Tevens is het lastig vooraf te 
bepalen welke effecten en daarmee kosten en baten optreden. Hierin schuilt het gevaar dat niet geldelijke 
effecten (bv veiligheid, milieu, verdelingseffecten) niet worden meegenomen. Tevens bestaat het gevaar voor het 
idee geld= waarheid . Indien het merendeel van de effecten die optreden door ingrepen in de openbare ruimte te 
beprijzen vallen in monetaire baten dan kan deze methode gebruikt worden voor het waarderen van de openbare 
ruimte. Wanneer de MKBA niet gebruikt kan worden is het gebruik van Kengetallen kostenbaten soms wel 
mogelijk. Een Kengetallen kostenbaten analyse kan gebruikt worden indien een volledige (M)KBA nog niet aan de 
orde is. Denk hierbij aan projecten die nog in de fase van visie- of planvorming verkeren. In die fase zijn de 
alternatieven nog niet in voldoende mate uitgekristalliseerd en zijn er vaak nog te veel alternatieven 'in the 
picture'. Een KKBA kan helpen om de juiste afwegingen in beeld te krijgen en de politiek-bestuurlijke beslissingen 
over projectalternatieven te ondersteunen. Het streven is te voorkomen dat irrelevante alternatieven in beeld 
blijven en dat relevante alternatieven naar de achtergrond verdwijnen. Een KKBA is dus gericht op het reduceren 
van het aantal alternatieven, als ook op het verkennen van het probleem. 
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Een KKBA gaat in grote lijnen uit van dezelfde werkwijze als een (M)KBA. Het grote verschil is gelegen in het feit 
dat een KKBA een meer globale analyse van kosten en baten geeft. Men spreekt ook wel van een quick scan om 
een eerste selectie van mogelijke alternatieven te maken. Dezelfde voor- en nadelen als bij de MKBA gelden ook 
bij de KKBA. Ook hierbij geldt dat indien het merendeel van de effecten die optreden door ingrepen in de 
openbare ruimte te beprijzen vallen in monetaire baten dan kan deze methode gebruikt worden voor het 
waarderen van de openbare ruimte. 

Zowel kwalitatieve als kwantitatieve Waarderingsmethades kennen voor- en nadelen waardoor sommige 
methoden wel en andere niet geschikt zijn voor het waarderen van de openbare ruimte In Tabel 4: 
Waarderingsmethades Tabel 4 is een samenvatting gegeven van de verschillende methoden. Tevens staat er 
vermeld of en waarom deze methode geschikt is voor het waarderen van de openbare ruimte. Gezien de voor- en 
nadelen van de waarderingsmetheden zal er in dit onderzoek verder ingegaan worden op de mogelijkheid tot het 
waarderen van de openbare ruimte via de MKBA en de KKBA methoden. Omdat de KKBA globalere uitvoering is 
van de MKBA zal er in dit rapport verder gesproken worden over de MKBA 

Tabel 4: Waarderingsmethades 

Waarderingsmethades Geschikt voor Reden 
waardering 
openbare 
ruimte 

Effectentabel/scorekaart Nee 
Multicriteria-analyse Nee 

Kosten effecteanalyse Nee 

Milieueffectrapportage Nee 

Maatschappelijke kosten- Mogelijk 
baten analyse en 
Kerngetallen kosten-
baten analyse 

Niet toepasbaar bij afweging van (financiële) effecten. 
Beoordeling geschiedt aan de hand van bestuurlijk toegekende 
gewichten niet aan de hand van de gebruiker 
Niet geschikt voor beoordeling van projecten met meerdere 
effecten 
Als basis effectentabel of multicriteria-analyse hierdoor niet 
gesthlkt 
Indien het merendeel van de effecten die optreden door 
ingrepen in de openbare ruimte te beprijzen vallen in monetaire 
baten dan kan deze methode gebruikt worden voor het 
waarderen van de openbare ruimte. Effecten dienen 
wetenschappelijk aangetoond te worden middels empirisch 
onderzoek. 
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4.4 Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse: Algemene omschrijving 
De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een besluitvormingsinstrument afkomstig uit de 
infrastructuur voor investeringen in, meestal grote, investeringsprojecten. Enkele voorbeelden waarbij de MKBA 
zich reeds heeft bewezen zijn: Dijkverzwaringen, ruimte voor de rivier en meedoen aan de JSF. Vanuit een 
evaluatie van verschillende grote infrastructuurprojecten is een leidraad opgesteld voor het maken van een MKBA, 
de leidraad Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) (Kader 3). Hierin staat de volgende definitie van een MKBA 

Informatie VV« die ziCh "'* ep veretm~~taanlr1M!Mir 
Koopmans, Tang. & Verster, 2000) 

Bij de MKBA staat het begrip 'welvaart' centraal. Welvaart is de waarde die de mens ontleent aan het gebruik van 
goederen en diensten voor nu en in de toekomst (Ruijgrok, 2006). De MKBA geeft een overzicht van alle voor- en 
nadelen van een project voor alle partijen in de samenleving, zoveel mogelijk op geld gewaardeerd. Dit doet men 
door de positieve en negatieve welvaartseffecten die het project teweeg brengt met elkaar te vergelijken 
(Ruijgrok, 2006). Met behulp van een MKBA kan men van te voren inschatten of de maatschappelijke baten van 
een gepland project de kosten ervan overtreffen. Zo blijkt uit de analyse of de maatschappelijke welvaart door een 
projectinvestering toeneemt (VROM, 2007). Omdat de meeste welvaartseffecten van een project in geld 
uitgedrukt worden, kunnen verschillende projectalternatieven op een eenduidige manier met elkaar vergeleken 
worden. Als het saldo van kosten en baten van de MKBA positief is, vergroot het betreffende project de 
maatschappelijke welvaart. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen er op vooruitgaat. Het kan zijn dat enkele 
partijen zoveel voordelen ondervinden, dat de nadelen van andere partijen daar tegenover wegvallen. In de MKBA 
wordt daarom altijd vermeld hoe de voor- en nadelen van een project over maatschappelijke partijen zijn verdeeld 
(VROM, 2007). De keuze voor een project blijft hierdoor altijd bestuurlijk. 
De goederen en diensten die welvaart voortbrengen kunnen ook immateriële zaken omvatten (Kader 4) 

De huidige MKBA's worden allemaal uitgevoerd volgens de Evaluatie van grote infrastructuurprojecten, 
Leidraad voor kosten-batenanalyse, namens het OEEI (Onderzoeksprogramma Economische Effecten 
Infrastructuur) opgesteld in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken en 
uitgevoerd door het Centraal Planbureau en het Nederlands Economisch instituut. Sinds 2000 is het verplicht 
om een MKBA op te zetten volgens deze leidraad OEEI, er zijn verbeteringen aangebracht op een aantal 
punten, en de naam is veranderd in OEI (Onderzoeksprogramma Effecten Infrastructuur) . De OEI is vooral 
verbeterd op het meerekenen van niet-economische effecten (vooral milieueffecten) 

Kader 3: Onderzoeksprogramma Effecten Infrastructuur 

Als kapstok worden de goederen en diensten in vier kapitaalvoorraden verdeeld (Witteveen+Bos, 2005): 
Natuurlijk kapitaal; hulpbronnen, natuur en milieu 
Geproduceerd kapitaal; capaciteit auto-, vaar- en fietswegen, elektriciteit- en telefoon- netwerk, voorraad 
gebouwen en machines 
Sociaal kapitaal; interacties tussen mensen, zoals sociaal vertrouwen, contact, dichtheid regelgeving 
Menselijk kapitaal; opleidingsniveau,# arbeidsjaren. 

Kader 4: Kapitaalvoorraden Ruijgrok (2005) 
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Kerngedachte van de MKBA is dat de voorkeuren van individuele producenten en consumenten leidraad moeten 
zijn voor de beleidskeuzen van de overheid. Producten en consumenten ontlenen een zeker nut aan het 
overheidsbeleid. De baten van dit nut zijn gelijk aan de welvaart die deze beleidskeuzen voortbrengt voor onze 
maatschappij. De baat is uit te drukken in geldelijke waardering. Die geldelijke waardering is gebaseerd op de 
betalingsbereidheid voor de welvaartseffecten van het overheidsbeleid (VROM, 2007). Het instrument kan daarom 
gebruikt worden als hulpmiddel voor bestuurders om het maatschappelijk meest rendabele alternatief te kiezen. 
Tevens kan de MKBA gebruikt worden om op transparante wijze de keuzes van investeringen naar de bevolking te 
verantwoorden. Omdat de inkomsten van gemeenten voornamelijk tot stand komen door bijdragen van de 
belastingbetaler, is het in ieders belang dat dit geld op een verantwoorde wijze besteed wordt. 

Het maken van keuzes aan de hand van de MKBA klinkt eenvoudig maar wanneer het gaat om de ruimtelijke 
kwaliteit van de openbare ruimte, stuit men op het probleem dat niet precies bekend is wat de welvaartseffecten 
van verschillende ruimtelijke kwaliteiten zijn (Kirchholtes, 2010). In de leidraad OEI, huidige leidraad voor de 
MKBA, staat niet aangegeven hoe de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte in de MKBA kan worden 
berekend. Er dient een methode ontwikkeld te worden waarmee de verschillende ruimtelijke kwaliteiten 
kwantitatief gemeten kunnen worden. De baten van ruimtelijke kwaliteiten zitten deels verscholen in de 
marktprijzen van onroerend goed en in de uitsparing van kosten op andere beleidsterreinen dan ruimtelijke 
ordening. Er bestaan veel verschillende ruimtelijke kwaliteiten, zoals in paragraaf 2.3 omschreven. Deze baten zijn 
niet altijd alleen verscholen, maar ook versnipperd. Het gaat om meerdere veelal kleine batenposten (Kirchholtes, 
2010). Aan de hand van deze ruimtelijke kwaliteiten dienen meetbare kwaliteitsindicatoren opgesteld te worden. 
Tevens dient er bepaald te worden welke welvaartseffecten c.q. baten de verschillende kwaliteiten voortbrengen. 
De welvaartseffecten dienen gekwantificeerd en gemonetariseerd te worden, zodat deze beoordeeld kunnen 
worden in hoeverre investeringen in ruimtelijke kwaliteit lonen. Hier zal in paragraaf 4.6 verder op worden 
ingegaan. 

Toetsing projecten Investeringsfonds Rotterdam aan de hand van de maatschappelijke kosten-baten 
methodiek. 

Voor de ontwikkeling van deze projecten in Rotterdam wordt er waar nodig een beroep gedaan op het 
Investeringsfonds Rotterdam (IFR). Het IFR heeft als inkomstenbron dividenden van deelnemingen in onder 
andere het havenbedrijf en rente uit verkregen kapitaal. Dit kapitaal is verkregen door gronduitgiften van uit 
gebieden die voorheen eigendom waren van de gemeente. Het College van Burgemeester en Wethouders 
heeft vastgesteld dat de jaarlijkse beoordeling van investeringen in projecten en programma's voor het IFR 
dient te geschieden aan de hand van de MKBA methodiek. Jaarlijks wordt er aan de hand van deze MKBA 
analyses van de diverse projecten, die een claim ingediend hebben voor geld uit het IFR, een prioriteitenlijst 
opgesteld waarmee B&W kan beslissen over deze investeringen. Echter op veel onderdelen van 
gebiedsentwikkeling staat het gebruik van de MBKA nog in de startblokken. Ook voor de openbare ruimte is 
nog geen MKBA te maken. 

Kader 5: Investeringsfonds Rotterdam 
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4.5 Opbouw MKBA 
Om de MKBA op een eenduidige manier op te stellen, geeft de leidraad OEI een 
stappenplan. Een MKBA komt tot stand in acht werkstappen, die grotendeels 
overeenkomen met de stappen van een planningsproces. Belangrijk bij het 
opstellen is dat de economische projectbeoordeling een herhalend proces is. 
Inzichten verkregen in een latere stap kunnen leiden tot de behoefte aan een 
verdiepte uitwerking van vorige stappen (Eijgenraam, Koopmans, Tang, & Verster, 
2000). Tevens is het belangrijk dat alle stappen ten minste eenmaal worden 
doorlopen (Ecorys, 2009). Het stappenplan (Figuur 3) dient als basis bij het 
ontwikkelen van de MKBA voor openbare ruimten projecten. In Figuur 3 staan de 
stappen voor het uitvoeren van een MKBA omschreven. 

I. Probleemanalyse 
Een goede MKBA wordt voorafgegaan door een voorbereidingsfase die vooral 
bestaat uit een probleemanalyse (Ecorys, 2009). Beleid van de overheid heeft 
geleid tot de plannen voor een bepaalde investering in de openbare ruimte. 
Meestal komt het beleidsvraagstuk voort uit het vaststellen van een knelpunt dat 
zonder overheidsingrijpen vermoedelijk niet wordt opgelost. Knelpunten die 
zonder overheidsingrijpen vermoedelijk niet worden opgelost zijn in veel gevallen 
een vorm van marktfalen (Kader 6). Het is van belang om goed zicht te krijgen in 
de oorzaken van dit knelpunt. Wanneer de verkeerde diagnose wordt gesteld van 
de oorzaken van het knelpunt, dan is er een groot risico dat de verkeerde 
zoekrichtingen voor de oplossingen worden bekeken. Bij de probleemanalyse 
moet dus niet gekeken worden naar de problemen van een project, maar naar de 
reden waarom een project er in eerste instantie moest komen. Ook bij de 
openbare ruimte gaat het om de reden van investeren. Investeringen kunnen in 
de openbare ruimte van belang zijn om zo de verschillende functies (paragraaf 
2.2) te ondersteunen en verbeteren. Vanaf het begin spelen naast inhoudelijke 
overwegingen ook het politiek- en maatschappelijk draagvlak en de financiële 
haalbaarheid een rol (VROM, 2007). Bij het politiek- en maatschappelijk draagvlak 
gaat het om de verschillende belangen van de verschillende actoren (paragraaf 
3.2).De probleemanalyse raakt vaak op de achtergrond en is niet meer bekend, 
zelfs niet bij de direct betrokkenen. Het is van belang om er scherp op te letten 
dat de probleemanalyse zoekt naar het probleem dat zonder overheidsingrijpen 
vermoedelijk niet wordt opgelost. De probleemanalyse omvat onder andere 
(Eijgenraam, Koopmans, Tang, & Verster, 2000): het toetsen aan 
beleidsdoelstellingen van de verwachte ontwikkeling die zonder de beleidsingreep 
(zoals maatregelen in de openbare ruimen) zal optreden, het vaststellen van het 
beleidsvraagstuk het ontwerpen van oplossingen (projecten) en de toetsing van 
de verwachte effecten van de oplossingen aan de beleidsdoelstellingen. 

Varianten- en 
risicoanalySe 

Figuur 3: Stappenplan MKBA 

Marktfalen treedt op wanneer marktmechanismen niet goed werken, waardoor er een suboptimale oplossing 
op de markt tot stand komt (zonder overheidsingrijpen). De oorzaak van marktfalen kunnen externe effecten 
zijn. Een indirect effect is een welvaartsverandering die als gevolg van het project optreedt voor anderen dan 
de eigenaar of exploitant en de gebruikers. Bij openbare ruimte ontstaan deze effecten door de 'split incentive 
problematiek' omschreven in paragraaf 3.3.1. Een tweede reden voor marktfalen is gelegen in het bestaan van 
publiek goederen. Een publiek goed is een goed of dienst die, zodra ze wordt verstrekt aan een persoon, 
zonder extra kosten ook beschikbaar is voor anderen (deze goederen zijn niet-exclusief en niet rivaliserend) 
(Ecorys, 2009). Doordat de overheid de openbare ruimte als hoofdtaak ziet, treedt hierbij deze vorm van 
marktfalen tevens oo. 

Kader 6: Marktfalen 
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11. Definitie projectalternatief 
De MKBA bevat altijd ten minste twee alternatieven: een projectalternatief en een nulalternatief (VROM, 2007). 
Het projectalternatief is de verwachte ontwikkeling van de (nationale) samenleving in de situatie dat het project in 
de openbare ruimte wordt uitgevoerd (Ecorys, 2009). Er kunnen meerder projectalternatieven worden 
geformuleerd zodat deze vergeleken kunnen worden. De uitwerking van de alternatieven moet van een dusdanig 
niveau zijn, dat de plannen doorgerekend kunnen worden. Tevens moet er een fasering in tijd voor de uitvoering 
van de alternatieven worden bepaald, omdat dit invloed heeft op de uiteindelijke haalbaarheid. Ook dienen er 
aannames gemaakt te worden over de economische levensduur van projecten. Dit is van belang voor de contante 
waarde berekening in volgende stappen. Meestal zijn ingrepen permanent en kunnen de effecten over 100 jaar 
worden verdisconteerd. Dit benadert een oneindige kostenbatenstroom. 

111. Definitie nulalternatief 
Het nulalternatief is de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling als het project in de openbare ruimte niet 
doorgaat. Het nulalternatief is een volwaardig alternatief waarmee de verschillende projectalternatieven worden 
vergeleken. Het is niet 'niets doen' en ook niet per definitie 'bestaand beleid'. Het omvat de best mogelijke 
oplossing van de knelpunten zonder het project. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit benuttingmaatregelen of uit 
kleinere investeringen (Eijgenraam, Koopmans, Tang, & Verster, 2000). Voor de niet ingezette middelen wordt de 
beste alternatieve besteding berekend. Hiervoor wordt vaak een risicovrije belegging als bijvoorbeeld 
staatsobligaties gebruikt. Het nulalternatief dient als referentiealternatief. De effecten in een MKBA worden 
gemeten als het verschil tussen het projectalternatief en het nulalternatief. Met de vergelijking van het 
projectalternatief en het nulalternatief wordt het nut en de noodzaak van het project in de openbare ruimte 
onderzocht. De keuze van het nulalternatief is in belangrijke mate bepaald voor de uitkomsten van de MKBA. Aan 
de keuze van het nulalternatief gaan daarom vaak uitgebreide discussies vooraf. Het nulalternatief moet daarom 
helder zijn en goed onderbouwd worden . Het nulalternatief bestaat meestal uit twee componenten : de autonome 
ontwikkeling met de huidige ruimtelijke toestand, inclusief de veranderingen daarin na uitvoering van reeds 
vastgesteld beleid en de extra ontwikkeling die waarschijnlijk plaatsvindt wanneer het projectalternatief niet 
doorgaat. 

IV. Bepalen kosten 
Het startpunt voor het berekenen van zowel de kosten en baten zijn de projectmaatregelen. De 
projectmaatregelen zijn de maatregelen die genomen worden om projectalternatieven en het nulalternatief te 
kunnen uitvoeren. Bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: 
Aanleggen van groenvoorzieningen, straatmeubilair, straatverlichting, wegen enz. Aan deze maatregelen zijn 
kosten verbonden maar ze leveren ook baten op. Ruimtelijk beleid is erop gericht het ruimtelijk gedrag te 
beïnvloeden en dat gebeurt door het veranderen van de ruimtelijke kwaliteit (VROM, 2007). 
Er is een onderscheid tussen investeringen in de openbare ruimte (paragraaf 5.1) . Zo kan er een vernieuwde 
openbare ruimte aangelegd worden in bestaand gebied of een bij herstructurering van een nieuw gebied. 
Wanneer het gaat om een bestaand gebied waar alleen de openbare ruimte wordt opgeknapt, zal deze begroting 
intern verstrekt dienen te worden. Kosten dienen gedestilleerd te worden uit begrotingen. Voor een project wordt 
uitgevoerd, zal er eerst door middel van een begroting gekeken naar de totale kosten. Bij herstructurering van 
nieuwe gebieden zullen de kosten worden achterhaald via de grondexploitatieopzet (Kader 7). In de praktijk wordt 
er vaak een onderscheid gemaakt naar bouwrijp het woonrijp maken van de grond (Ecorys, 2009). Tot bouwrijp 
maken van de grond behoren het slapen van bestaande opstallen, het ophogen van de grond en het aanleggen van 
riolering. Het woonrijp maken van de grond heeft betrekking op de afwerking, zoals de aanleg van 
groenvoorzieningen, brandkranen, straatverlichting, trottoirs enz. Zowel het bouwrijp als het woonrijp maken, 
behoren tot de kosten voor het berekenen van de MKBA voor de openbare ruimte. 
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Grondexploitatieopzet 
De grondexploitatieopzet is de financiële vertaling van het productieproces dat (ruwe) grond omzet in grond 
voor een andere bestemming. Een uitgebreide definitie is: Het geheel van activiteiten en werkzaamheden 
gericht op het berekenen van de financieel-economische uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen, de 
uitvoering van feitelijke werkzaamheden bij de verwerving, bouw- en woonrijp maken en gronduitgifte en het 
beheer voor, tijdens mogelijk na het productieproces(Nozeman, 2008) 

Kader 7: Grondexploitatieopzet 

V. Bepalen welvaartseffecten 
Een projecteffect is het verschil tussen een ontwikkeling met een project (projectalternatief) en zonder dat project 
(nulalternatief) (Ecorys, 2009). Het effect moet een causale relatie hebben met het project. Hiermee dient 
aangetoond te worden welk effect de investering heeft op de samenleving. Bij effecten valt er onderscheid te 
maken tussen directe, indirecte en externe effecten. 
Directe effecten zijn effecten die plaatsvinden op de markt (in de sector) van het investeringsproject. Het wordt 
ook wel bedoelde effecten van een project genoemd. Deze effecten hebben betrekking op de eigenaar, exploitant 
en gebruikers van het project. Voorbeelden van directe effecten bij de openbare ruimte zijn o.a: bij aanleg van 
nieuwe verbindingen (voor fiets, auto, tram, metro), reistijdreductie, bij de aanleg van van kinder speelplaatsen, 
minder gezondheidsklachten van kinderen enz. 
De indirecte effecten zijn de effecten van het project op andere sectoren van de economie, niet rechtstreeks 
samenhangend met het project. Hieronder valt de doorwerking van de markttransacties van de eigenaar, 
exploitant en gebruiker van het project op andere markten. Je zou kunnen zeggen dat een deel van de gebruikers 
hun voordeel doorgeven aan andere. Er is een duidelijk causaal verband tussen een direct en indirect effect. Een 
voorbeeld van een indirect effect bij de openbare ruimte is wanneer de openbare ruimte aantrekkelijker wordt 
gemaakt kan dit meer bezoekers aantrekken, dit heeft weer gevolgen voor de verkoop van producten door de 
ondernemers in dit gebied. 
Overheden investeren niet alleen in projecten die de nationale welvaart vergroten maar ook in projecten waar 
herverdeling maatschappelijk wenselijk is. Centraal staan markten die niet bestaan of slecht functioneren door 
toedoen van marktfalen (Kader 6). De welvaart die optreedt door effecten, wordt herverdeeld. De OEI leidraad 
stelt dat de herverdeling neutraal is als het een verdeling betreft binnen Nederland. Wanneer er een verdeling 
tussen Nederland en het buitenland ontstaat, wordt er een nationale winst of verliespost gecreëerd (Eijgenraam, 
Koopmans, Tang, & Verster, 2000). 
De externe effecten zijn engeprijsde effecten op de welvaart van andere dan de eigenaar, exploitant of gebruiker 
van het project. Het zijn effecten die buiten de marktwerking optreden. Dit omdat er voor deze zaken geen markt 
is. Het kan hierbij gaan om effecte bij milieu, natuur en veiligheid. Een voorbeeld van een externe effect bij de 
openbare ruimte is: Wanneer er meer groen in de openbare ruimte wordt gerealeseerd, kan dit leiden tot meer 
biodiversiteit. 
Voor een volledige MKBA dienen zowel directe-, indirecte- als externeneffecten gekwantificeerd en 
gemonetariseerd te worden.Per project treden er verschillende effecten op. De verleiding is daarom altijd 
aanwezig om vermeende effecten in rekening te brengen zonder te toetsen of daar fysiek een basis voor is (Ecorys, 
2009). Mogelijk optredende effecten bij projecten in de openbare ruimte zullen in paragraaf 4.6.3 verder worden 
toegelicht. 

Vl. Bepalen baten 
Nadat de alternatieven en effecten bepaald zijn, kunnen de effecten gemonetariseerd worden, zodat ze worden 
omgezet in baten. Bij het monetariseren worden effecten omgezet in de gemeenschappelijke noemer 'geld'. Er 
dient voor alle effecten een hoeveelheid en een prijs bepaald te worden. Baten zijn gelijk aan de waarde die 
actoren in de maatschappij over hebben voor het realiseren van deze effecten (Ecorys,2007). Het bepalen van 
baten is vrij complex en zal in paragraag 4.6.4 verder worden toegelicht. 
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VIl. Opstellen overzicht kosten en baten 
In deze fase van het opstellen van de MKBA is informatie bekend over de kosten en de baten. De uitkomsten en 
berekening worden weergegeven in een MKBA-overzicht. De kosten en baten worden gepresenteerd in zowel 
fysieke eenheden (aantal woningen, uren reistijdwinst, aantal recreanten) als in geld (contante waarde). 

Contante waarde (CW) 
De huidige geldwaarde van een bedrag dat in de toekomst betaald of ontvangen wordt. 

Netto contante waarde (NCW) 
Het bedrag dat men verkrijgt door de contante waarde van de verwachte kosten van de investering af te 
trekken van de contante waarde van de verwachte opbrengsten. 

Kader 8: Contante waarde & Netto contante waarde 

Aangezien de kosten en baten niet op hetzelfde moment worden gerealiseerd ("de kost gaat voor de baat uit'') is 
het van belang om de kosten en de baten in de tijd uit te zetten. Dit gebeurt door de berekening van de contante 
waarde (CW) en de netto contante waarde (NCW) (Kader 6). Bij de berekening van de netto contante waarde 
worden van de jaarlijkse prijs- en kosteneffecten over de gehele levensduur, met rente teruggerekend, naar de 
waarde van nu. 

Wanneer de NCW groter is dan 0, dan is de contante waarde van de baten hoger dan de contante waarde van de 
kosten en is de projectinvestering vanuit economisch oogpunt interessant. Het is belangrijk dat bij het opstellen 
van het overzicht van de kosten en baten ook rekening wordt gehouden met de niet te kwantificeren effecten en 
baten, zodat er geen vertekend beeld wordt gevormd. De kosten en baten die niet te kwantificeren zijn worden 
opgenomen als Pro memorie kosten. In de leidraad staat letterlijk 'in politieke afweging dient het saldo in euro's te 
worden afgedwongen tegen de moeilijk in geld uit te drukken PM-posten'. Deze afweging is vrij lastig waardoor 
besluitnemers het saldo van alleen de monetaire kosten en baten als doorslaggevend nemen. 

De techniek van het vertalen van de contante waarde is een techniek die bekend staat als disconteren (Kader 9). 
De hoogte van de verdisconteringsfactor heeft grote gevolgen voor de contante waarde (deze heeft vervolgens 
weer betrekking op de aantrekkelijkheid van de investering in het project). De discontovoeten zijn in september 
2009 voor MKBA's door het kabinet vastgesteld: de toe te 
passen (reële) discontovoet is 2,5% de risicovrije, reële 
discontovoet dient te worden verhoogd met een, zo mogelijk 
projectspecifieke, opslag voor het macro-economische risico 
wanneer een projectspecifieke opslag niet kan worden 
berekend, wordt een algemene risicopremie van 3% 
gehanteerd. Bij het opstellen van de kosten en baten moet 
ook gekeken worden naar de kosten en baten voor de 
verschillende partijen. Bij projecten in de openbare ruimte zijn 

Formule: X I (1 + tt 
X =te verdisconteren waarde 
n = jaar waarin ik een bepaald bedrag wens 
te ontvangen -actuele jaartal 
t = verdisconteringsfactor 

dit de actoren zoals in paragraaf 3.2 genoemd. Het is vaak Kader 9: Disconteren 
lastig om te bepalen of het gaat om directe-, indirecte-, of 
externe effecten. Als door een investering in de openbare ruimte de vastgoedwaarde van een pand hoger wordt, is 
dit een direct effect voor de eigenaar. Maar als er in dat pand een horeca-exploitant meer omzet maakt, is dat een 
indirect effect welke ook terug komt in de vastgoedprijs. Wanneer beide effecten gerekend zouden worden kan er 
dubbeltelling ontstaan. 
Door te kijken bij welke partijen de kosten en baten van een project neerstrijken, ontstaat inzicht in de mate 
waarop verschillende partijen erop vooruit gaan. Tevens kan er gekeken worden of het mogelijk is om de 
voordelen bij deze partijen af te romen (te internaliseren). Ook kan deze informatie leiden tot publiek private 
samenwerking. Hier zal in paragraaf 5.1.2 verder op worden ingegaan. 
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VIII. Varianten- en risicoanalyse 
Projecten kennen onzekerheden en risico's. Hier dient rekening mee gehouden te worden wanneer een MKBA 
wordt opgesteld. Er bestaan risico's dat verwachte effecten niet optreden of niet verwachte effecten juist wel 
optreden. Tevens kunnen risico's betrekking hebben op zowel projectfinanciën als op de projectomgeving. Risico's 
kunnen in beeld gebracht worden door een scenarioanalyse. Dit houdt in dat kosten en baten van het project 
worden bepaald onder verschillende omstandigheden. Zo wordt de robuustheid voor de aannames getoetst. De 
volgende onzekerheden en risico's kunnen worden onderscheiden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007) 

Kennisonzekerheden: Onzekerheden die veroorzaakt worden door het ontbreken van volledige kennis over 
hoeveelheden, prijzen effecten en dergelijke. Een gevoeligheidsanalyse op de onzekere variabelen en effecten ligt 
voor de hand. Op deze manier wordt de invloed van variatie in variabelen en effecten op de uitkomsten van een 
KBA duidelijk. 
Beslisonzekerheden (of planonzekerheden): Deze hangen samen met de keuze van een projectvariant van een 
project. De belangrijkste beslisonzekerheden worden duidelijk door verschillende varianten te vergelijken. Uitstel 
kan onderdeel zijn van zo'n variant. Indien beleidsbeslissingen die buiten het project liggen invloed kunnen hebben 
op het project, ligt aanvullende scenarioanalyse voor de hand. 
Toekomstonzekerheden (of bijzondere gebeurtenissen): Dit betreft de kans op schade bij onvoorziene 
gebeurtenissen, inclusief stopzetting van het project. Deze wordt idealiter in kosten en batenstromen opgenomen 
middels kans maal gevolg. 
Marco-economische (niet-spreidbare) risico's en diversifieerbare (spreidbare) risico's: Risico's zijn 
diversifieerbaar als ze geen samenhang vertonen met de macro-economische ontwikkelingen. Indien of voor zover 
de projectuitkomsten wel samenhang vertonen met macro-economische ontwikkelingen zijn risico's niet 
spreidbaar. 

4.6 Implementatie MKBA voor de openbare ruimte. 
Om de waarde te kunnen bepalen van de openbare ruimte, dient eerst duidelijk te zijn welke kwaliteiten van deze 
ruimte leiden tot een hoogwaardig ontwerp. In paragraaf 2.3 zijn de kwaliteiten en omgevingskwaliteiten van de 
openbare ruimte beschreven. In deze paragraaf zal bekeken worden hoe deze omgevingskwaliteiten omgezet 
kunnen worden in baten. Het gaat hierbij in essentie om de beoordeling van de investering en niet zozeer om de 
beoordeling van het ontwerp. Hiervoor is dan ook een beoordelingsmethode als de MKBA nodig die men in staat 
stelt om baten te zetten tegenover de kosten van de extra kwaliteitsmaatregelen. De baten kunnen vervolgens 
opgenomen worden in een MKBA voor de openbare ruimte om zo investeringsbeslissingen te kunnen 
ondersteunen. Omdat de MKBA een welvaartsanalyse is (paragraaf 4.4) terwijl de gangbare ruimtelijke 
omgevingskwaliteiten ontwerpcriteria zijn, is een omslag in denken nodig (Witteveen+bos, 2005). Via het 
denkschema (Figuur 4) zullen de stappen omschreven worden die genomen dienen te worden om van 
projectmaatregelen via omgevingskwaliteiten te komen tot baten. 

4.6.1 Project en maatregelen 

Als eerste dient er aangegeven te worden om wat voor project het gaat. Gaat het om een project met een 
hoogwaardige- of een laagwaardige kwaliteit. Hier kan veel verschil tussen zitten. Doorgaans wordt er op de 
openbare ruimte bij binnenstedelijke locaties minder op kwaliteit beknibbeld dan in herstructureringswijken. 
Projecten worden vergeleken met het nulalternatief, beschreven in paragraaf 4.5. 
Vervolgens dient er gekeken te worden welke maatregelen er genomen dienen te worden om de projectvarianten 
uit te voeren. Extra maatregelen kunnen leiden tot extra baten, maar ook tot extra kosten. Het opvoeren van 
zoveel mogelijk maatregelen heeft daarom geen zin om zo de MKBA positief te beïnvloeden. Echter op de balans 
worden zowel kosten als baten opgevoerd. Volgens Witteveen en Bos (2005) kan er onderscheid gemaakt worden 
tussen verschillende maatregelen zoals in Kader 10 genoemd. Enkele voorbeelden van maatregelen in de openbare 
ruimte zijn: Het toevoegen van hoogwaardige beplanting, toevoeging van waterpartijen, het plaatsen van 
inrichtingselementen, het vergroten van de waterbergingscapaciteit en maatregelen ter verbetering van de sociale 
veiligheid zoals plaatsen van verlichting. In Tabel 5 staan de projectmaatregelen voor de openbare ruimte zoals 
gevonden in de literatuur benoemd. In Kader 11 is een voorbeeld gegeven van de methode om van maatregelen te 
komen tot baten. 
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Figuur 4: Denkschema implementatie MKBA openbare 
ruimte bewerking witteveen +bos (2005) 

Reguliere maatregelen: Dit zijn 
maatregelen waarbij indien deze niet 
uitgevoerd worden, er geen sprake is van 
een project, bijvoorbeeld het bouwen 
van een weg 

Kwaliteitsmaatregelen: Dit zijn 
maatregelen waarbij indien deze 
uitgevoerd worden, er wel sprake van 
een project is, maar van een lagere 
kwaliteit, bijvoorbeeld aanleg van groen 
en water, een extra plein, onderdelen die 
leiden tot meer uitstraling. 

Voorraadmaatregelen: Dit zijn specifieke 
kwaliteitsmaatregelen, die betrekking 
hebben op het handig gebruik maken van 
reeds voorradige omgevingskenmerken. 
Te denken valt aan het aansluiten van 
een bestaande groenstructuur, het 
verbinden van het bestaande 
vervoersnet. 

Beheersmaatregelen: Dit zijn 
kwaliteitskenmerken die geen betrekking 
hebben op fysieke ingrepen, maar op het 
beheer van de omgeving, bijvoorbeeld 
opbouwwerk of bewonersparticipatie bij 
beheer van openbaar groen . 

Organisatorische maatregelen: Dit zijn 
kwaliteitsmaatregelen die zelf geen 
fysieke verandering behelzen maar die 
deze wel indirect te weeg brengen zoals 
bijvoorbeeld aanwijzen van beschermd 
stadsgezicht. 

Kader 10: Soorten maatregelen Witteveen 
en Bos (2005) 
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4.6.2 Omgevingskwaliteitenf fysieke effecten 

Wanneer voor elk project de maatregelen bekend zijn, dient nagegaan te worden welke fysieke effecten c.q. 
verandering in de fysieke kwaliteit zij teweeg brengen . Het is van belang dat deze omgevingskwaliteiten geen 
overlap vertonen (niet meerdere malen dezelfde kwaliteit onder een andere naam). Tevens dienen de kwaliteiten 
kwantitatief meetbaar te zijn. Zoals in paragraaf 2.3 vermeld zijn er verschillende definities van kwaliteit. De 
omgevingskwaliteiten zoals vermeld in paragraaf 2.3 en de mate waar in deze omgevingskwaliteiten optreden, 
kunnen als opstap dienen voor de waardering van de openbare ruimte. In Tabel 5 zijn aan de hand van deze 
omgevingskwaliteiten, de verschillende fysieke effecten en hun definitie gevonden. Getroffen maatregelen voor 
een project kunnen leiden tot deze omgevingskwaliteiten/ fysieke effecten (Tabel 5) . Een voorbeeld hiervan is o.a. 
dat het toevoegen en verbeteren van ontmoetingsplaatsen, zoals pleinen met meubels, de ontmoeting in de 
openbare ruimte kan bevorderen. In Kader 11 is een voorbeeld gegeven van de methode om van maatregelen te 
komen tot baten. Naar het verband tussen de maatregelen en de kwaliteit (ingreepeffectrelatie) dient 
wetenschappelijk empirisch onderzoek gedaan te worden indien dit nog niet verricht is. In de literatuur zijn diverse 
onderzoeken gevonden naar deze verbanden in de openbare ruimte: (Ruijgrok, Methodiek ruimtelijke kwaliteit in 
de MKBA, 2006); (Ministerie van LNV, 2006); (Bervaes & Vreke, 2004); (VROM, 2006); (Gemeente Amsterdam, 
Dienst Ruimtelijke Ordering, 2008); (Gemeente Nijmegen, 2008); (Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, 
Milieu- en Natuuronderzoek, 2004); (Berg, 2005); (Troy & Grove, 2008); (Sijtsma, Hinsberg, Kruitwagen, & Dietz, 
2009); (Pearce & Moran, 1994); (Grahn & Stigsdotter, 2009); (Teisman, 2009); (Chiesura, 2004); (Gao & Asami, 
2007); (Chen & Jim, 2008); (Gemerden & Staats, 2006). Echter, met name bij de sociale en culturele dimensies van 
de omgevingskwaliteiten ontbreekt dit onderzoek vaak. Dit betekent dan ook dat men altijd per project dient te 
bepalen of de getroffen maatregelen tot de betreffende kwaliteit zullen leiden. De meeste van de 
kwaliteitsindicatoren zijn ontwerp-, c.q. planningscriteria. Zij lenen zich niet voor het bepalen van de baten 
hiervan, omdat ze geen betrekking hebben op de welvaart. Zij dienen daarom vertaald te worden naar 
welvaartseffecten. 

4.6.3 Welvaartseffecten 

Zoals in paragraaf 4.5 vermeld, staat bij de MKBA het begrip 'welvaart' centraal. Zo blijkt uit de analyse of de 
maatschappelijke welvaart door een project toeneemt. Ruimtelijke kwaliteiten die voortkomen uit 
projectmaatregelen kunnen leiden tot welvaartseffecten (dosiseffectrelatie). In Tabel 5 is te zien hoe de 
verschillende projectmaatregelen in de openbare ruimte via ruimtelijke kwaliteiten kunnen leiden tot 
welvaartseffecten. Deze welvaartseffecten zijn gevonden aan de hand van bestaande literatuur. Bijvoorbeeld de 
maatregelen van het aanleggen van nieuwe verbindingen, zoals wegen of tramlijnen kunnen leiden tot het 
welvaartseffect reistijdreductie of de maatregel van het toevoegen van hoogwaardige beplanting, waterpartijen of 
inrichtingselementen kan leiden tot het welvaartseffect van de toename van het omliggende van de waarde van 
het omliggende vastgoed. Zo kunnen er per projectmaatregel verschillende welvaartseffecten optreden. In Kader 
11 is een voorbeeld gegeven van de methode om van maatregelen te komen tot baten. Voor de vertaling van 
kwaliteiten naar welvaartseffecten worden meestal ervaringscijfers zoals kengetallen gebruikt, maar soms ook 
zogenoemde dosis-effectgrafieken. Ook kengetallen dienen herleid te worden aan de hand van empirisch 
onderzoek. Wanneer er naar een welvaartseffect nooit onderzoek is gedaan, zal er ook geen informatie zijn over 
het effect en kan deze niet kwantitatief worden meegenomen in de kostenbatenbeoordeling. Het welvaartseffect 
(Qw) dient gekwantificeerd te worden in een meetbare indicator (Tabel 5). Zo dient bijvoorbeeld reistijdreductie 
gekwantificeerd te worden in aantal minuten reductie en de vastgoedwaarde in het aantal panden rond de 
ingreep. Door het kwantificeren van de welvaartseffecten in meetbare indicatoren, kan later bij het bepalen van de 
baten de omvang van het welvaartseffect(meetbare indicator) vermenigvuldigd worden met de prijs hiervan. 
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"Waarderen en financieren van de openbare ruimte" 

Tabel 5: Van kwaliteit naar welvaart overzicht matrix integratie MKBA openbare ruimte (vervolg) 

-0 ... 
QJ 
0 
N 
QJ 
.a 

0 ... 
~ 
N 
QJ 
.a 

Bron culturele 
dimensie: (Ruijgrok, 
Methodiek ruimtelijke 
kwaliteit in de MKBA, 
2006) 

Project en maatregelen: Een voorbeeld van een 
projectmaatregel in de openbare ruimte is de aanleg van 
nieuwe verbindingen (voor fiets, auto, tram en metro). Door 
het maken van nieuwe wegen en spoorlijnen en het 
aansluiten op bestaande wegen en spoorlijnen wordt de 
reisafstand van A naar B verkort. 

Omgevingskwa/iteiten/ fysiek effecten: Het aanleggen van 
nieuwe verbindingen verbetert de omgevingskwaliteit. In dit 
geval draagt de maatregel bij aan de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van het gebied. Het fysieke effect wat deze 
maatregel teweeg brent is het verkorten van de 
transportafstand. Het verband tussen de omgevinsgkwaliteit 
en de maatregel dient aangetoond te worden. De meetbare 
eenheid voor het fysieke effect is in dit geval de afstand in km 
tussen twee plaatsen 

We/vaarteffecten: Maatregelen dienen tot een toename in de 
maatschappelijke welvaart. Bij de aanleg van nieuwe 
verbindingen is het welvaartseffect de reistijdreductie 

Baten: Om het welvaartseffect reistijdreductie om te zetten in 
baten dient het welvaartseffect gekwantificeerd 
(hoeveelheid) en gemonetariseerd (prijs) te worden. Het 
kwantificeren van het welvaartseffect reistijdreductie kan 
gemeten worden door het onderzoeken van de reductie van 
de reistijd in minuten als gevolg van de aanleg van de nieuwe 
verbinding. De baten die hier uit voort komen kunnen 
vervolgens berekend worden door de bespaarde minuten te 
vermenigvuldigen met de prijs (reistijdwaarde). 

Kosten: Kosten dienen berekend te worden door na te gaan 
wat de prijs is van het aanleggen van de nieuwe verbinding 

Kader 11: voorbeeld van maatregelen naar baten 

Afstudeeronderzoek Miehiel van den Hoek I Waarderen van de openbare ruimte 



"Waarderen en financieren van de openbare ruimte" 

4.6.4 Baten 

Om de baat te kunnen bepalen van een welvaartseffect, is er een prijskaartje nodig dat betrekking heeft op de 
meetbare indicator. Het beprijzen van de welvaartseffecten noemt men monetarisering. Er zijn zes gangbare 
waarderingstechnieken te onderscheiden om de prijs van de welvaartseffecten te achterhalen, namelijk: 
hedonische prijzen methode, averting-behaviour-methode, 'travel cast' methode, 'contingent valution' methode, 
schaduwprojectmethoden en de 'productie factor Methode' (Dammers, Hornis, & Vries, 2005} 

Hedonische prijzen methode {HPM)- Bij deze methode wordt uitgegaan van de veronderstelling dat bepaalde 
kwaliteiten van de openbare ruimte een van de vele factoren is die de waarde van een marktgoed bepalen. De 
HPM leidt de waarde van ruimtelijke kwaliteiten af uit daadwerkelijke verkoopprijzen van het omliggende 
vastgoed. Door op verschillende locaties te kijken naar kwaliteit en de prijzen van het marktgoed, kan de 
betalingsbereidheid {WTP willingness to pay) voor deze kwaliteit worden afgeleid. De methode is geschikt voor het 
meten van o.a. woongenot baten en vestigingsklimaat baten van architectonische, culturele, groene en blauwe 
kwaliteiten. 
Het belangrijke voordeel van de HPM is dat de resultaten gebaseerd zijn op daadwerkelijk gedrag. Het gaat immers 
om echte verkoopcijfers. Een nadeel van de methode is de benodigde deskundigheid op het gebied van statistiek 
en de grote databehoefte van de methode om voldoende rekening te kunnen houden met de verschillende 
factoren die van invloed kunnen zijn op de huizenprijzen. Met deze methode is het niet mogelijk om bijvoorbeeld 
volksgezondheid baten te waarderen. 

Averting-Behaviour-Methode (ABM}- De ABM berust op de aanname dat mensen ontwijkend gedrag vertonen ten 
aanzien van een verslechterde kwaliteit. Met behulp van de ABM methode worden de uitgaven en kosten van 
gedrag berekend, waarmee huishoudens een achteruitgang van kwaliteiten in hun directe woon- en leefomgeving 
trachten te voorkomen of te herstellen. Het betreft meestal veranderingen waarop individuele huishoudens zelf 
geen invloed hebben, maar tegen de negatieve effecten waarvan ze zich wel trachten te beschermen. De 
gemaakte uitgaven worden ook wel 'defensive expenditures' genoemd. Deze methode is vooral toepasbaar op 
sociale kwaliteiten zoals sociale controle. Wanneer deze ontbreekt, zullen mensen proberen zich op een andere 
wijze beschermen tegen bijvoorbeeld inbraak, door veiligheidsloten en alarminstallaties aan te schaffen. Deze 
uitgaven kunnen beschouwd worden als de waarde van sociale kosten. 
Het voordeel van deze methode is dat zij gebaseerd is op daadwerkelijk gedrag van mensen. Een nadeel van deze 
methode is dat het niet altijd duidelijk is waarom men een product zoals bijvoorbeeld een alarminstallatie koopt. 
Gaat het om het product zelf of om de sociale veiligheid. Het kan goedkoper zijn om bij de keuze van een 
woonlocatie ergens anders te gaan wonen. Tevens is een nadeel dat bepaald moet worden wat beschermende 
maatregelen zijn. Wat precies dient te worden verstaan onder zogenaamde 'defensive expenditures', is altijd al 
onderwerp van discussie geweest. In plaats van vermijdingsuitgaven van burgers kan er ook gerekend worden met 
overheidsuitgaven die bedoeld zijn om criminaliteit te verminderen (bestrijdingskosten) zoals politie inzet. Dan 
geldt wel het bezwaar dat de overheid wellicht minder bestrijdingskasten maakt dan de betalingsbereidheid van 
het publiek groot is. Tevens is een nadeel van de methode is dat er eerst een verband tussen de kwaliteit en de 
vermeden kosten gelegd dient te worden. 

De 'Travel Cast' methode (TCM)- Met deze methode worden de kosten gemeten die bezoekers maken om een 
gebied te bereiken. De TCM gebruikt de reiskosten die mensen maken om een specifiek gebied te bezoeken als 
maat voor de economische waarde die deze bezoekers aan het gebied hechten. Bij de TCM worden bezoekers van 
gebieden gevraagd naar hun herkomst en hun vervoersmiddeL Het aantal bezoeken is een functie van een aantal 
variabelen waaronder de reiskosten. 
De methode is geschikt voor de monetarisering van kwaliteiten, zoals landschappen en stadsgezichten, die 
recreatieve belevingsbaten voortbrengen die zich aan het oog van de markt onttrekken. 
Een belangrijk voordeel van deze methode is dat zij gebaseerd is op daadwerkelijk gedrag. Een nadeel van de 
methode is de grote databehoefte en het feit dat zij alleen toepasbaar is op gebieden die reeds ontwikkeld zijn en 
waar mensen met de auto of het openbaar vervoer heen gaan in plaats van op de fietsend of wandelend. 
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De 'Contingent Valution' methode (CVM)- De CVM is een survey-methode waarbij respondenten gevraagd wordt 
hoeveel zij bereid zijn te betalen voor veranderingen in de openbare ruimte onder hypothetisch gecreëerde 
marktomstandigheden. Deze methode is toepasbaar op groene en blauwe kwaliteiten die verervingswaarden 
voortbrengen. Ook kan zij worden benut voor de bepaling van belevingswaarde van kwaliteiten als alternatief voor 
de reiskostenmethode. Tevens kan zij worden gebruikt voor toekomst waarde door de respondent te vragen wat 
ze over hebben voor het behoud van bijvoorbeeld een park, om door te geven aan kinderen of om in de toekomst 
te mogen gebruiken. 
Voordeel van deze van de CVM is dat de methode het publiek (burgers of andere belanghebbende) direct vraagt 
naar hun beleving en waardering van een specifieke kwaliteitsverandering waarmee zij zullen worden 
geconfronteerd. De methode is dus democratisch. Een belangrijk nadeel van de methode is dat de resultaten niet 
gebaseerd zijn op daadwerkelijk gedrag, maar op verklaringen. Een ander groot nadeel is dat het moeilijk is om de 
juiste populatieomvang te bepalen en het vermelden van sociaal wenselijke antwoorden. 

Schaduwprojectmethoden (SPM) - De SPM berekent de kosten van maatregelen die dienen om een achteruitgang 
of verlies van kwaliteit als gevolg van een laagwaardig project te herstellen of te compenseren. In het laatste geval 
wordt ook wel gesproken van schaduwproject. In dit geval wordt de waarde van het te waarderen gebied gelijk 
gesteld aan wat het kost om een gebied te vervangen als het verloren gaat. Met behulp van SPM kan men 
individuele welvaartsfuncties van stadsgroen waarderen. Deze methode is bijvoorbeeld toepasbaar bij blauwe 
kwaliteiten of bouwkundige kwaliteiten. Een goedkoop laagwaardig ontwerp is sneller toe aan renovatie dan een 
hoogwaardig ontwerp. De meerwaarde van een hoogwaardig ontwerp is dan ook gelijk aan de uitgespaarde 
herstelkosten. 
Een nadeel van deze methode is dat sommige veranderingen, zoals het verlies van natuur, onomkeerbaar zijn en 
feitelijk dus ook niet te herstellen of elders te compenseren zijn. In dergelijke gevallen is de methode dan ook niet 
toepasbaar. 

De 'Productie Factor Methode' (PFM)- Bij PFM is het uitgangspunt dat een verbeterde natuur- of milieukwaliteit 
tot een verhoogde economische productie kan leiden. De waardering gebeurt in twee stappen. Eerst wordt de 
relatie tussen een dosis vervuiling (b.v. zoutwater) en het effect op productie (b.v. maïs) in fysieke termen bepaald. 
Vervolgens worden deze response vermenigvuldigd met een economische waarde per eenheid. De economische 
waarde kan de geldende marktprijs zijn, maar ook een betalingsbereidheid bepaald met behulp van een andere 
methode (de Boer, 1997) 
De PFM is alleen geschikt voor de waardering van natuur en milieugoederen die gerelateerd zijn aan economische 
productiesectoren. Hierdoor is deze methode niet geschikt voor baten van de openbare ruimte. 

Tabel 5 geeft per dimensie een samenvatting van de in de literatuur gevonden maatregelen met bijbehoorde 
fysieke- en welvaartseffecten. Tevens de wijze van kwantificering en monetarisering vermeldt. Voor de 
welvaartseffecten zoals vernoemd in Tabel 5 dienen de baten gekwantificeerd en gemonetariseerd te worden. 
Echter is nog nagenoeg geen onderzoek gedaan naar gegevens voor het kwantificeren en monetariseren van baten 
van de openbare ruimte. In Tabel 5 is er per welvaartseffect aangegeven hoe deze gekwantificeerd kan worden 
door een meetbare indicator(Qw) en met welke methode deze gemonetariseerd (P) kan worden. Hier dient dan 
ook onderzoek naar gedaan te worden. Wanneer de relatie tussen de kwaliteit en het welvaartseffect is 
aangetoond, hiervoor een meetbare indicator is gevonden en er via de genoemde waarderingtechnieken een 
'prijskaartje' is gevonden voor deze welvaartseffect kan de baat berekend worden. Dit door de meetbare indicator 
(Qw) te vermenigvuldigen met het gemonetariseerd 'prijskaartje' (P). 

4.6.5 Kosten van de maatregelen 

Kosten van de maatregelen kunnen bepaald worden vanuit de grondexploitatie wanneer het gaat om een nieuw 
gebied. Wanneer een openbare ruimte project in een bestaand gebied kunnen de kosten worden achterhaald via 
de kosten benadering zoals beschreven in paragraaf 4.2. 
Wanneer de kosten en de baten van de openbare ruimte bekend zijn, kan het eindsaldo zoals in paragraaf 4.5 
vermeld worden opgemaakt en de investeringsbeslissing bestuurlijk worden genomen. 
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4. 7 Een kritische blik op de MKBA voor de openbare ruimte 
Het gebruik van de MKBA kent voor- en nadelen. Omdat het gebruik van de MKBA voor de waardering van de 
openbare ruimte nog in de kinderschoenen staat kleven er momenteel meer nadelen dan voordelen aan het 
gebruik hiervan. Zo is een nadeel dat de MKBA door een expert gemaakt dient te worden. Door de complexiteit 
van de MKBA is er specifieke kennis nodig om deze uit te voeren. Door de hoge mate van complexiteit kan het 
maken van een MKBA een dure aangelegenheid zijn. Ook is men bang voor onvolledigheid. Het is lastig vooraf te 
bepalen welke effecten en daarmee kosten en baten optreden. Hierin schuilt het gevaar dat niet geldelijke 
effecten (b.v. veiligheid, milieu, verdelingseffecten) wel worden meegenomen {Velzen, 2009) . Men is bang dat 
effecten over het hoofd worden gezien of expres niet worden meegewogen. Zo zijn er criticasters die moeite 
hebben met de objectiviteit van een MKBA, omdat deze naar een politiek wenselijke oplossing toe geschreven kan 
worden (Dammers. 2005) . Het is mogelijk om bepaalde effecten onder- of over te waarderen . Deze kritiek stuit 
tegen de borst van zichzelf respecterende adviesbureaus. Als ze dit zouden doen wordt hun integriteit en 
geloofwaardigheid aangetast, geen onderzoeker zou dat doen {Velzen, 2009). Maar dat effecten expres niet 
worden meegewogen is mogelijk, omdat je vooraf nooit kunt weten welke effecten er optreden. Echter krijgen 
adviesbureaus steeds meer ervaring met het maken van MKBA's zodat ze steeds vollediger worden in het bepalen 
van de effecten waardoor een leereffect optreedt. 
Ook kunnen onzekerheden betrekking hebben op de omvang van effecten en op de prijs hiervan. Onzeker is 
bijvoorbeeld hoeveel recreatiebezoeken ontstaan door een aantrekkelijk plein. Onzeker is ook hoeveel het 
grondverzet voor de aanleg van een toegangsweg over vijf jaar kost. Onzekerheden worden wel inzichtelijk 
gemaakt middels een gevoeligheidsanalyse (Ecorys, 2009). 
Om de betrouwbaarheid van de MKBA te kunnen garanderen dient nagegaan te worden of er een verband tussen 
de geïdentificeerde maatregelen, omgevingskwaliteiten en welvaartseffecten bestaat (Ruijgrok, Methodiek 
ruimtelijke kwaliteit in de MKBA, 2006). Er zijn drie typen verbanden, waarvan er maar een geschikt is als kental 
voor de MKBA: 

• Een kwantitatieve relatie op basis van empirisch onderzoek met statistisch significante resultaten. Het 
effect kan berekend worden, omdat de omvang en de richting van het effect bekend zijn. Daarom geeft 
deze relatie een bruikbaar kental voor de MKBA 

• Een kwalitatieve relatie op basis van empirisch onderzoek met statistisch significante resultaten. Het 
effect kan niet berekend worden. De uitkomst is daarom niet bruikbaar voor de berekening van een 
MKBA saldo. Omdat met deze relatie wel wordt aangetoond dat er een effect is en wat de richting is, kan 
deze informatie wel gebruikt worden bij de interpretatie van het saldo. 

• Een theoretische relatie op basis van een theorie. Deze uitkomst is niet bruikbaar voor de MKBA 

Tevens is de identificatie van de welvaartseffecten vooral betrouwbaar wanneer er gekeken wordt naar 
welvaartseffecten die zijn te meten via het bewezen gedag van mensen in plaats van via bewering over toekomstig 
gedrag (Ruijgrok, Kirchholtes, & Bel, Het afleiden van kentallen voor baten van beheer openbare ruimte concept, 
2009). Voor sommige met name sociale kwaliteiten is er geen wetenschappelijke overeenstemming over met 
welke maatregelen deze gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dat er altijd per project bepaald dient te 
worden of de getroffen maatregelen tot de betreffende kwaliteit zullen leiden. Indien het merendeel van de 
effecten die optreden door ingrepen in de openbare ruimte niet te beprijzen valt in monetaire baten dan kan deze 
methode niet gebruikt worden voor het waarderen van de openbare ruimte. 
Niemand is volstrekt objectief, daarom is het van belang aannames en waarderingen expliciet te maken. Baten 
dienen te worden doorgerekend in marginale waarden en kosten in maximale waarden, bij een positief saldo 
zullen dan de minimale baten de maximale kosten overschrijden. Het is van belang het effect van een aanname op 
het saldo in een bandbreedte aan te geven, dit vergroot de inzichtelijkheid van de effecten, en daarmee de 
objectiviteit van de opsteller. Tevens bestaat het gevaar voor het idee geld= waarheid. Het model heeft vooral nut 
als de gebruikers meedenken en heeft minder nut als ze alleen conclusies weergeven . Gebruikers moeten dan wel 
vertrouwd zijn met deze modellen. De MKBA kan als hulpmiddel dienen om problemen te structureren, niet om ze 
op te lossen. 
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4.8 Resumé waarderen 
In de literatuur wordt eenduidige de definitie gegeven voor waarderen . Alle gevonden definities gaan in op de 
waarde van goederen en diensten in de ogen van de gebruiker of eigenaar. Uit de gevonden definities is dan ook 
de volgende definitie van waarderen opgemaakt: 
"Het kwalitatief of kwantitatief vaststellen van de waarde van goederen en diensten in de ogen van de mens(zowel 
gebruiker als eigenaar) ." 

In de literatuur zijn verschillende vormen van waarde te onderscheiden. Zo is er de financiële waarde ook wel 
ruilwaarde (value-in-exchange) genoemd. Deze waarde komt tot stand op de markt (ook wel marktprijzen 
genoemd) en weerspiegelen concreet de waarde van opbrengsten c.q. inkomsten (uitgaven). Echter er zijn ook 
andere welvaartsstromen zoals sociaal-economische waarde ook wel de gebruikswaarde genoemd (value-in-use) 
die zich aan de markt onttrekken. De financiële waarde en de sociaal-economische waarde vormen samen 
economische waarde van een product of dienst. In alle gevallen blijft waarde een subjectief begrip. Er kunnen 
verschillende percepties zijn over de waarde van een project of dienst omdat niet iedereen even veel waarde 
hecht aan goederen en diensten. Ook kan vraag en aanbod van goederen en diensten verschillen . 

Momenteel is de openbare ruimte voornamelijk in het bezit van de overheid . Hierdoor is de openbare ruimte niet 
vrij verhandelbaar waardoor de monetaire ruilwaarde niet kan worden vastgesteld. Tevens genereert de openbare 
ruimte geen directe inkomsten, hierdoor kan de openbare ruimte ook niet gewaardeerd worden aan de hand van 
de inkomsten benadering. De openbare ruimte wordt momenteel gewaardeerd aan de hand van de 
kostenbenadering. De kostenbenadering gaat uit van de kosten van het reproduceren van een object (de openbare 
ruimte), hierdoor heeft deze benadering een minder sterke relatie met de markt. Dit heeft als gevolg dat bij 
uitgaven alleen gekeken wordt naar de kosten en niet naar de opbrengsten in de vorm van sociaal-economische 
waarde. Investeringsbeslissingen over de openbare ruimte worden dan ook bestuurlijk gemaakt. Echter er is een 
groeiend besef bij de overheid dat er een herkenbaar maatschappelijk en economisch draagvlak en meerwaarde 
dient aangetoond te worden om uitgaven te kunnen legitimeren. Plannen kunnen zo succesvol op lange termijn 
waarde creëren. 

Bij het onderzoeken van verschillende instrumenten voor het waarderen van projecten zijn zowel kwantitatieve 
(effectentabel/scorekaart, multicriteri-analyse, kosten-effectenanalyse, milieueffectrapportage) als kwalitatieve 
benaderingen (maatschappelijke kosten-baten analyse, kengetallen kostenbaten) onderzocht. De 
maatschappelijke kosten-baten analyse(MKBA) en kerngetallen (KKBA) kosten-baten analyse bleken de enige 
methode die mogelijk toepasbaar is voor de waardering van de openbare ruimte. Andere instrumenten waren niet 
geschikt voor de afweging van financiële effecten, werden beoordeeld aan de hand van bestuurlijk toegekende 
gewichten in plaats van wensen gebruiker of waren niet geschikt voor meerdere effecten. 

De MKBA geeft een overzicht van alle voor- en nadelen van een project voor alle partijen in de samenleving, zoveel 
mogelijk op geld gewaardeerd. Dit doet men door de positieve en negatieve welvaartseffecten die het project 
teweeg brengt met elkaar te vergelijken. Zo worden voorkeuren van individuele producten en consumenten 
leidraad voor de beleidskeuzen van de overheid. Deze welvaartseffecten zijn bij de openbare ruimte maar ten dele 
bekend, zijn zeer versnipperd en zitten verscholen in de marktprijzen van onroerend goed en de uitsparing van 
kosten op andere beleidsterreinen dan ruimtelijke ordering. Door de welvaartseffecten te achterhalen, te 
kwalificeren en te monetariseren kunnen baten worden achterhaald. De ruimtelijke kwaliteiten die leiden tot een 
hoogwaardig ontwerp gevonden in paragraaf 2.3, dienen als opstap voor het achterhalen van deze baten. Het 
denkmodel (Figuur 4) dient als basis voor het vinden van baten voortkomend uit de openbare ruimte. Per project 
dienen projectmaatregelen gedefinieerd te worden. De maatregelen brengen omgevingskwaliteiten (fysieke 
effecten) voort welke leiden tot een kwalitatief hoogwaardig ontwerp. Tussen maatregelen en de 
omgevingskwaliteiten dient een ingreepeffectrelatie empirisch te worden aangetoond. De fysieke effecten dienen 
te leiden tot welvaartseffecten ook hier tussen dient de relatie(dossiseffectrelatie) empirisch te worden 
aangetoond. Welvaartseffecten dienen gekwantificieerd (hoeveelheid) en gemonetariseerd (prijs) te worden 
waarna vervolgens de baten bepaald kunnen worden. In Tabel 5 zijn zowel de fysieke effecten, de 
welvaartseffecten en de wijze van kwantificeren en monetariseren omschreven aan de hand van de gevonden 
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literatuur welke voort kunnen komen uit projectmaatregelen . Echter niet alle empirische relaties zijn in de 
literatuur aangetoond en dienen dus nog onderzocht te worden. 

Aan het maken van een MKBA kleeft een groot aantal nadelen. Een MKBA is zeer complex, het is lastig van te 
voren te bepalen welke welvaartseffecten er ook werkelijk gaan optreden waardoor het risico bestaat voor 
onvolledigheid. Men is bang dat effecten niet worden meegewogen of expres over het hoofd worden gezien. 
Tevens bestaat er de mogelijkheid voor het opnemen van effecten die niet optreden. Om deze reden is het van 
belang aannames en waarderingen expliciet te maken waardoor deze nagerekend kunnen worden. Door de hoge 
complexiteit dient een MKBA gemaakt te worden door een expert. Ook is er veel onderzoek nodig naar de 
verschillende effecten en hoe deze te beprijzen . Dit maakt het gebruik van de MKBA een dure aangelegenheid . Er 
bestaat het gevaar voor geld=waarheid. Als de gemeenteraad een MKBA gebruikt om een investering te 
rechtvaardigen dient de oppositie de MKBA te laten controleren en bij twijfel aan te dringen op een vervolg 
onderzoek. De MKBA kan als hulpmiddel dienen om problemen te structureren, niet om ze op te lossen. 
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HS: Financiering openbare ruimte 
Zoals in paragraaf 3.1 omschreven wordt de openbare ruimte van oudsher als taak van de overheid gezien. 
Momenteel wordt er door de overheid ingezet op de kosten van het realiseren en onderhouden van de openbare 
ruimte te dekken. Echter door de wereldwijde economische crisis loopt het verdienvermogen van overheden en 
dus ook gemeentes terug waardoor budgetten niet meer toereikend zijn. Zoals in paragraaf 4.6.4 omschreven 
brengt de openbare ruimte verschillende baten voort. Deze baten kunnen optreden voor zowel private als 
publieke partijen en zorgen voor waardecreatie in een gebied. Er is dan ook een toenemend besef onder de private 
partijen van het belang van de openbare ruimte. Om problemen omtrent financiering van budgetten voor 
investeringen in de openbare ruimte op te lossen, kan financiering intern gezocht worden bij overheden of extern 
bij private partijen. In dit hoofdstuk zullen de mogelijkheden van financiering van de openbare ruimte onderzocht 
worden . Allereerst zal in paragraaf 5.1 gekeken worden naar de huidige wijze van financieren van de openbare 
ruimte in Nederland. Vervolgens zullen in paragraaf 5.2 nieuwe financieringsmethoden belicht worden voor de 
financiering van de openbare ruimte. Hierbij zal gekeken worden naar de mogelijkheid om baten van private 
partijen af te romen door overheidsingrijpen en deze aan te wenden voor de financiering van deze openbare 
ruimte. Tevens zal er gekeken worden naar de mogelijkheid van financiering van de openbare ruimte door private 
initiatieven op vrijwillige basis zonder inmenging van de overheid. Tenslotte wordt in paragraaf 5.3 afgesloten met 
een resumé voor het hele hoofdstuk. 
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5.1 Huidige financiering openbare ruimten in Nederland 
Het aanleggen en in stand houden van de openbare ruimte wordt in Nederland als basistaak gezien door de 
overheid. De openbare ruimte wordt dan ook in zijn geheel door de overheid gefinancierd. Bij de financiering van 
de openbare ruimte wordt er onderscheid gemaakt tussen bestaande gebieden waarbij de openbare ruimte wordt 
onderhouden of vernieuwd en totale gebiedsentwikkelingen waarbij een geheel gebied wordt herontwikkeld. 

5.1.1 Financiering onderhoud en vernieuwing openbare ruimte bestaande gebieden 

Bij bestaande gebieden worden uitgaven door de gemeente voor de openbare ruimte gedaan uit een verschillend 
aantal inkomsten bronnen. Inkomsten van gemeenten bestaan grofweg uit 1/3 eigen inkomsten, 1/3 uitkering uit 
het gemeentefonds en 1/3 uit specifieke uitkeringen en subsidies (Raad van financiele verhoudingen, 2010). 

Eigen inkomsten komen voort uit belastingen, rechten en heffingen en overige eigen inkomsten. Het belangrijkste 
gemeentelijke eigen inkomen, ruim 78%, is de onroerendezaakbelasting (OZB). Elk jaar worden eigenaren van 
woningen (en ander vastgoed) belast op basis van de waarde van het onroerend goed, uitgedrukt in de WOl
waarde. Kenmerkend voor de OZB in dit verband is dat het een algemene belasting is waarvoor de gemeente geen 
specifieke dienst verleent. De inkomsten van de OZB zijn dus niet geoormerkt aan uitgaven voor de openbare 
ruimte. Tevens worden er per gemeente verschillende percentages van de WOZ-waarde gehanteerd als 
onroerende zaakbelasting. Andere gemeentelijke belastingen zijn parkeerbelasting (14%), de toeristenbelasting 
(4%) en andere belastingen zoals hondenbelasting. Opmerkelijk is dat ook deze inkomsten niet geoormerkt zijn aan 
uitgaven voor een specifieke dienst. Parkeerbelasting hoeft dan ook niet ten goede te komen aan de openbare 
ruimte. Zelfs hondenbelasting hoeft niet specifiek gebruikt te worden voor het hondenbeleid. Belastingtarieven 
worden bepaald door de gemeenteraad. Welke belastingen een gemeente mag heffen zijn vastgelegd in de 
gemeentewet. 
Voorbeelden van rechten en heffingen zijn afvalstoffenheffing, het rioolrecht en de leges (zoals bouwleges). Ook 
over de hoogte van de heffingen beslist de gemeenteraad en mogen maximaal kostendekkend zijn. Voor rechten 
en heffingen worden direct aanwijsbare diensten geleverd (ophalen huisvuil, uitgeven bouwvergunning). Deze 
heffingen kunnen dus wel direct ten goede vallen aan de openbare ruimte. Onder overige eigen inkomsten vallen 
bijvoorbeeld rente-inkomsten, dividenden uit deelnemingen, winsten uit het gemeentelijke grondbedrijf, maar ook 
de opbrengst van tarieven. Binnen de gemeente Rotterdam is voor de overige eigen inkomsten het 
investeringsfonds Rotterdam opgericht (Kader 12). 

Investeringsfonds Rotterdam (IFR) 

Het IFR is een fonds met vermogen verkregen uit de verkoop van gronden in uitleggebieden, winsten via het 
bedrijfsresultaat van OntwikkelingsBedrijf Rotterdam door exploitatie en verkoop van vastgoed en dividend uit 
verschillende aandelen waaronder het havenbedrijf. 

Kader 12: lnvestergsfonds Rotterdam 
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Het gemeentefonds is een fonds van het Rijk waar elk jaar alle gemeenten een uitkering uit ontvangen. De 
uitkering maakt deel uit van de algemene middelen van gemeenten. Het is niet geoormerkt geld. Gemeenten zijn 
vrij om te bepalen waar ze de uitkering uit het gemeentefonds aan besteden. 

De gemeente ontvangt van het Rijk specifieke uitkeringen en subsidies. De specifieke uitkeringen en subsidies zijn 
geoormerkt en dienen ten goede te komen van het oplossen van specifieke problemen en het stimuleren van 
specifieke gebieden. Er zijn specifieke uitkeringen en subsidies die ten goede komen aan de openbare ruimte zoals 
investeringsbudget stedelijke vernieuwing en Meerjaren ontwikkelingsplan. lnvesteringsbudget stedelijke 
vernieuwing (ISV) is rijksgeld dat om de vijf jaar verkregen wordt en ingezet wordt voor stedelijke vernieuwingen. 
Er waren voorheen richtlijnen verbonden aan welke voorwaarden een project moest voldoen om in te kunnen 
investeren. Voor het budget voor de volgende periode is dit niet het geval. Hierbij kunnen gemeenten zelf bepalen 
op welke wijze ze dit budget inzetten voor stedelijke vernieuwing. MOP (Meerjaren OntwikkelingsPlan, MOP
gelden) is bedoeld voor de dertig grote steden (G30). Deze steden schrijven een Meerjarig ontwikkelingsPlan. Dit 
plan wordt geschreven voor 5 á 10 jaar. In het programma wordt een aanpak gegeven en welke resultaten hiermee 
behaald gaan worden. Deze subsidie is bedoeld voor het revitaliseren van de steden. 

Opvallend is dat bijna alle inkomsten van de gemeente niet geoormerkt zijn. Dit wil zeggen dat de belastingen niet 
direct gebonden zijn aan een dienst. Inkomsten uit parkeerbelasting gaan bijvoorbeeld niet direct op aan 
parkeerbeleid en aanleg van openbare ruimte. Er wordt op bestuurlijk niveau door de gemeente een afweging 
gemaakt hoeveel uitgaven van het totaal te besteden budget wordt besteed aan de openbare ruimte. Bij deze 
afweging moeten uitgaven voor openbare ruimte projecten concurreren met andere projecten uiteenlopend van 
sociale programma's tot harde concrete uitgaven. Hier kan de waarderingsmetheden beschreven in paragraaf 4 
mogelijk een beter afweging van uitgaven bieden. 
Ondanks het breed gedragen besef van het belang van de openbare ruimte, worden uitgaven voor de openbare 
ruimte tot het minimum beperkt, dit doordat de meerwaarde van de openbare ruimte niet direct aangetoond 
kunnen worden. Dit komt mede doordat baten die voortkomen uit de openbare ruimte (paragraaf 4.6.4) zeer 
versnipperd zijn. Tevens belanden de baten die voortkomen uit investeringen in de openbare ruimte bij diverse 
partijen welke hiervoor niet direct betalen( paragraaf 3.2). Doordat diverse inkomsten van gemeenten zoals OZB en 
parkeerbelasting niet geoormerkt zijn worden hiervoor niet direct diensten geleverd. Er kan dan ook niet 
gesproken worden over de gebruiker/baathebber betaalt (value for money). Zo bestaat de kans dat, ondanks de 
burger de wens heeft voor het verbeteren van de openbare ruimte en hiervoor ook bereid is te betalen, er geen 
financiering van de grond komt. Dit doordat er vastgehouden wordt aan het bestaande systeem van belasten en 
financieren. 
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5.1.2 Financiering openbare ruimte bij (her)ontwikkeling gebieden 

In het bestaand stedelijk gebied betekent een nieuwe ontwikkeling vaak een herstructurering of transformatie van 
een bestaand stuk stad, wat per definitie financieel een moeilijke opgave is. Bij herontwikkeling wordt de 
financiering van de openbare ruimte verkregen vanuit de grondexploitatie. Aan de hand van de grondexploitatie, 
worden kosten van de openbare ruimte doorberekend aan de markt. Grondexploitatie kan zowel privaatrechtelijk 
als publiekrechtelijk worden ingevuld. Het publiekrechtelijke en privaatrechtelijke optreden is niet altijd scherp te 
onderscheiden. De overheid kan haar privaatrechtelijke rol ondersteunen met publiekrechtelijk instrumenten, en 
ook andersom. 

Bij het traditionele privaatrechtelijke ontwikkelingsmodel probeert de gemeente in de praktijk alle gronden te 
verwerven die nodig zijn om het plan te kunnen realiseren. Wanneer alle gronden in het bezit zal de gemeente de 
gronden bouwrijp maken en uitgeven aan de marktpartijen en vervolgens woonrijp maken (inclusief openbare 
ruimte). In principe is de gemeente dan in staat om alle kosten, ook die van de aanleg van de openbare ruimte, te 
verrekenen in de grondprijs voor de marktpartijen. Uiteraard kan de gemeente dit doen voor zover de marktprijs 
dit toelaat. Kosten worden zo verrekend in evenwicht met de opbrengsten. Grondeigendom geeft de gemeente 
tevens de gelegenheid om bij bestemmingswijziging de gestegen marktwaarde van de grond te verrekenen en zo 
af te romen. In feite is er dan sprake van baatafroming welke ten goede kan komen aan de openbare ruimte en de 
buurt. 
Een andere vorm dan het traditionele privaatrechtelijke ontwikkelingsmodel is een "Publiek-private" 
samenwerking (PPS). Bij dit ontwikkelingsmodel vallen onder PPS de 'resterende' situaties, waarbij overheid en 
private partijen met elkaar samenwerken zonder dat (eenzijdig) gebruik gemaakt wordt van publiekrechtelijke 
instrumenten of één van de partijen onafhankelijk de grondexploitatie voert. In de praktijk komt PPS er op neer 
dat de gemeente en marktpartijen op vrijwillige basis afspraken maken over het voeren van de grondexploitatie. 
Bij PPS zijn drie hoofdvormen te onderscheiden: Bouwclaimmodel, joint-venturemodel en het concessiemodeL Bij 
het bouwclaimmodel verkopen marktpartijen hun grond in ruil voor het recht op een bepaald aantal bouwkavels. 
Bij het joint-venturemodel vormen marktpartijen en gemeenten als grondeigenaren gezamenlijk de 
grondexploitatie, meestal in de vorm van een 'gemeentschappelijk exploitatiemaatschappij' (een GEM) die als 
rechtspersoon de grondexploitatie voert en waarbij de partijen naar ratio van hun participatie de risico's en 
winsten delen. Bij het concessiemodel verwerven marktpartijen alle gronden (van de gemeenten) en voeren onder 
kwalitatieve randvoorwaarden van de gemeente zelfstandig de grondexploitatie. Bij zowel het joint-venturemodel 
als het concessiemodel hebben private partijen meer invloed op de invulling van de openbare ruimte. 
Gemeenten hebben anders dan marktpartijen tevens publiekrechtelijke instrumenten tot hun beschikking. Dit 
betreft de mogelijkheid om gronden te verkrijgen door als gemeente te onteigenen als minnelijke verwerving niet 
lukt (o.b.v. de Onteigeningswet) of een voor keursrecht op gronden te vestigen (o.b.v. de Wet Voorkeursrecht 
Gemeten). 
Wanneer financiering van de openbare ruimte niet privaatrechtelijk geregeld kan worden kan er overgestapt 
worden op een publiekrechtelijke aanpak via de grondexploitatiewet. De Grondexploitatiewet, die deel uit maakt 
van de nieuwe WRO, kan als 'stok achter de deur' fungeren. Wanneer kosten niet op privaatrechtelijke wijze te 
verhalen zijn is de gemeente verplicht deze al dan niet met behulp van de grondexploitatiewet te verhalen. 
De gemeente stelt een exploitatieplan gelijktijdig met het bestemmingsplan of projectbesluit waar het plan 
betrekken op heeft vast. Het exploitatieplan bevat tenminste: Een exploitatieplan met kosten en opbrengsten, een 
kaart van het exploitatiegebied, een omschrijving van bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de 
inrichting van de openbare ruimte. 
De kosten worden geïnd bij de afgifte van de bouwvergunning, door middel van zogenaamde exploitatiebijdrage. 

De grondexploitatie van een nieuwe ontwikkeling is nauwelijks tot nul te brengen. Bestaande panden moeten 
worden aangekocht, en opgeruimd of verbouwd. Vaak gaat dat samen met hoge verwervingskosten en dure 
sanering. Hierdoor is een nieuwe ontwikkeling afhankelijk van verschillende subsidies (gemeenten, Rijk). Om een 
gewenste ontwikkeling toch mogelijk te maken wordt er beknibbeld op de budgetten voor de inrichting van de 
openbare ruimte, en worden er minimale budgetten gereserveerd voor het beheer en het onderhoud. Het gevolg 
is dat de openbare ruimte minimaal wordt ingericht. 
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5.1.3 Grondexploitatie losgekoppeld van de vastgoedexploitatie 

In Nederland is, anders dan in andere landen, de grondexploitatie losgekoppeld van de vastgoedexploitatie. Zoals 
in Figuur 5 geïllustreerd dienen verschillende partijen allen de eindgebruiker (consument). De grondeigenaar (vaak 
de gemeente) blijft tijdens de exploitatiefase vaak de eigenaar van de openbare ruimte. De doelstelling tijdens de 
grondexploitatiefase is het sluiten maken van de GREX. Via de residuele grondwaardeberekening (positieve 
verschil tussen verkoopprijs en de kostprijs van het vastgoed) staan ze met elkaar in verbinding. Er kan dus gesteld 
worden dat een hogere marge voor de ontwikkelaar op het verkopen van vastgoed (zijnde een kostprijsverhoging), 
ten koste gaat van de residueel berekende grondopbrengst Minder grondopbrengst betekent dat minder geld 
beschikbaar is voor de openbare ruimte. Bij een tekort in de grondexploitatie geldt dat meer subsidie nodig is om 
de grondexploitatie sluitend te maken (Zeeuw, 2009). Er wordt dus niet gekeken naar rendementen in de 
toekomst, gekoppeld aan de wensen van de toekomstige gebruiker, hierdoor wordt tijdens de grondexploitatie 
minder rekening gehouden met de eindgebruiker. Echter beslissingen gemaakt tijdens de exploitatiefase kunnen 
verstrekkende gevolgen hebben voor de waardecreatie van een gebied (Martens, 2010). Het koppelen van de 
grondexploitatie en de vastgoedexploitatie zou dan ook ten goede komen van de openbare ruimte. De waardering 
van een gebied wordt veel meer bepaald door het arrangement van de openbare ruimte en voorzieningen dan de 
afzonderlijke gebouwen. Zo blijkt dat vaak ongewone kwaliteitskarakteristieken van een gebied zorgen voor een 
betere waardering van het gebied en een hogere waardecreatie. Wanneer deze gecreëerde waarde in een later 
stadium afgeroomd kan worden, kan deze ook daadwerkelijk gebruikt worden voor de financiering van de 
openbare ruimte. Partijen die investeren in de vernieuwing van de openbare ruimte zullen zich dan ook veel 
sterker moeten richten op de kritische 'consument', door in te spelen op zijn voorkeuren en te anticiperen op zijn 
dromen. Daarbij is het karakter van het gebied de kern van de zaak (Lengkeek, 2007). 

Vastgoedontwikkelingsproces (waardecreatie) 
Partij: Grondeigenaar 

Doelstelling: Sluitende grex 
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Figuur 5: Vastgoedontwikkelingsproces (waardecreatie) bewerking Fakton (2009) 
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De openbare ruimte is weliswaar formeel eigendom van de gemeente maar enkele private partijen staan klaar om 
het 'inhoudelijk' eigendom over te nemen. Deze partijen zijn zich ervan bewust dat het gaat om allereerst grip te 
krijgen op de ambiance en de beeldvorming van de wijk. Investeringen in de ambiance lijken op het eerste gezicht 
vooral geld te kosten en weinig op te leveren. Maar het zijn juist deze investeringen die vroeg of laat een markant 
woonklimaat zullen opleveren, met een hogere waardering van de buurt (Lengkeek, 2007). 
Door het onderzoeken van andere financieringsmogelijkheden, zal er dan ook in paragraaf 5.2 gekeken worden, 
hoe investeringen in de openbare ruimte tot stand kunnen komen. 
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5.2 Nieuwe financieringsmethoden voor financiering van de openbare ruimte 
Uit paragraaf Error! Reference souree not found. komt naar voren dat zowel de shareholders als de stakeholders 
zeer uiteenlopende primaire motieven hebben. Echter, wanneer er gekeken wordt naar het belang van een 
hoogwaardige openbare ruimte dan blijkt dat de belangen niet veel van elkaar te verschillen. Zij dienen allemaal 
het belang van de eindgebruiker, de consument. Toch financieren private partijen de openbare ruimte niet direct 
via investeringen, ondanks dat deze partijen hierbij belang hebben. Dit komt doordat de overheid het verzorgen 
van de openbare ruimte als basistaak ziet en deze ook financiert met algemene belastingen. Hierdoor kan er een 
mismatch tussen degene die betalen (kosten) en degene die profiteren (baten). Tevens bepaalt de gemeente op 
dit moment de mate van ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. Wanneer de ruimtelijke kwaliteit 
afgestemd wordt op de wensen kritische eindgebruiker 'de consument' en deze hier ook bereid is voor te betalen 
(zowel meer als minder) kan financiering bij de baathebber gevonden worden. Financiering dient dan ook gezocht 
worden bij alle belanghebbende die baten ondervinden, verkregen uit een kwalitatief hoogwaardige openbare 
ruimte. 
Figuur 6 illustreert deze gedachte. Momenteel wordt zoals in paragraaf 5.1 omschreven de openbare ruimte 
bekostigd uit de algemene middelen van de gemeente verkregen uit vaak niet geoormerkte. Hierdoor betalen alle 
belastingbetalers (Figuur 6, c) via algemene belastingen mee aan deze dienst verzorgd door de overheid ongeacht 
ze hiervan baten van ondervinden. Er is echter ook een groep niet-gebruikers (direct begunstigde & stakeholders), 
zoals winkeliers en eigenaren van grond en onroerend goed die baat hebben bij kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimte (Figuur 6, b). Deze (positieve) externe effecten die ontstaan als gevolg van de publieke 
investering komen tot uiting in (de stijging van) de locatiewaarde. Ook de directe gebruikers & shareholders 
ondervinden bepaalde externe effecten welke resulteren in baten van een kwalitatief hoogwaardige openbare 
ruimte (Figuur 6, a). De baten die ontstaan aan de hand van deze externe effecten worden op dit moment niet 
belast. 

Figuur 6: Belanghebbende en belastingbetalers 

a) Directe gebruikers & 
Shareholders 

b) Direct begunstigde & 
Stakeholders 

(grond/e.g. eigenaren) 

c) Alle belasting betalers 

(de gehele bevolking) 

De vraag vanuit gemeenten luidt dan ook: Hoe kunnen baten die voortkomen uit de openbare ruimten worden 
afgeroomd zodat ze ten goede komen aan deze openbare ruimte? Door naar andere financieringsmethoden te 
zoeken zal onderzocht worden hoe baten van de openbare ruimte afgeroomd(value caputering) kunnen worden 
waardoor de gebruiker betaalt (Kader 13). Ook is het de vraag of de gemeenten in alle gevallen de openbare 
ruimte als basistaak moeten blijven zien. Daarom zal er tevens gekeken worden naar de mogelijkheid voor de 
private sector om de openbare ruimte zelfstandig te financieren en in eigen bezit te houden zonder inmenging van 
de overheid. Het gaat hierbij in beide gevallen niet alleen om het zoeken naar andere financieringsbronnen maar 
ook om het stimuleren van de waardeontwikkel ing. 
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Value Capturing 
Value capturing is een verzamelnaam voor instrumenten die het mogelijk maken waardevermeerdering van 
grond en onroerend goed, ontstaan door publiek handelen, direct dan wel indirect af te romen en aan te 
wenden voor die activiteiten die deze waardestijging veroorzaken. 

Kader 13: Value Capturing 

In Figuur 7 staan de verschillende financieringsmodellen benoemd zoals beschreven in deze paragraaf. Er is per 
financierigsmethode onderscheid gemaakt tussen privaat en publiek bezit na oplevering. Ook is er een verschil 
tussen financiering door vrijwillige bijdrage en financiering door overheidsingrijpen. Tevens is aangegeven wie de 
financierende partij is en welke soort openbare ruimte er mogelijk mee te financierien is. Per 
financieringsmethode zal bekeken worden wat de voornaamste barrières zijn voor het effectief gebruik van deze 
methoden. De financieringsmethodes zullen gescreend worden op financiële, juridische, sociaal-politieke en 
organisatorische barrières. Tevens zal gekeken worden of ze toe te passen zijn in Nederland of al toegepast zijn. 
Bij financiële barrières zal gekeken worden hoever de methode effectief en efficiënt is. Het gaat hierbij om het 
vermogen om middelen te creëren en of deze middelen zijn genoeg om het instrument te gebruiken. Bij juridische 
barrières gaat het om hoever bestaande regels en wetten dienen aangepast te worden om deze methoden te 
gebruiken. Sociaal-politieke barrières gaan over de weerstand die men kan ondervinden vanuit de politiek en 
maatschappij voor het gebruik van de methoden. Bij organisatorische barrières gaat het om in hoeverre 
succesvolle toepassing van de methode mogelijk is. Afhankelijk van organisatorische capaciteiten van private en 
publieke partijen. 

Financieringsmodel Betalende actoren voor aanleg Openbare ruimte bestaand Soort openbare ruimte te gebruiken 
openbare ruimte gebied/ gebiedsantwikkeling 

. OpetJbtlte tulmte llf!/IIHindftnl door w1Jwllll8e & In h« bezit van na 
Dublin model Ondernemers, eensurntenten lgebiedsontwi kkel i ng Woon- en winkelgebied 
Heffingsdistricten Vastgoedeigenaren niet- bestaande gebieden Bedrijventerreinen, winkelgebieden, 

model woningen kantoorgebieden 
Benefitsharing Ontwikkelaars gebiedsantwikkeling alles soorten gebieden 
model 
Ontwikkelings- Ontwikkelaars Gebiedsontwikkeli ng Alle soorten 
bijdrage 

ODenbtltei'UitrJte door & In h« Hzltvon of, na 
Incentive zoning Ontwikkelaars gebiedsontwi kkel i ng Allesoorten 
model 

Private reclame Consumenten en ondernemers bestaande gebieden/ Parken, Pleinen, Speeltuinen 
model 

Openbate tuJmte llfll#nDndHrd door & in het bezit van na Olllwerlnll 
Valencia model Grondeigenaren, Ontwikkelaars lgebiedsontwikkel ing Alle soorten 
Incrementele Grond-, Vastgoedeigenaren bestaande gebieden Bedrijventerreinen/woongebieden 
belasting model 
Baatbelasting Vastgoedeigenaren bestaande gebieden Alle soorten 
model 

Openbotetvlmt~,.ondfttrl door & in het Hzlt van ...... noo 
San Jo se model Grond-, Vastgoedeigenaren gebiedsantwikkeling Woon-/winkelgebied 
Particuliere Consumenten en ondernemers bestaande gebleden Parken 
sponsoring model 

VVE/stichting Vastgoedeigenaren bestaande gebieden/ Bedrijventerreinen, winkelgebieden, 
model kantoorgebieden 

Figuur 7: Financieringsmodellen 
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5.2.1 Openbare ruimte gefinancierd door omzetgerelateerde huur 'Dublin model' 

In de wijk Ballymun, een van de slechtste wijken van Dublin, vindt een revitalisering plaats. De kosten voor de 
totale herstructurering van Ballymun zijn geraamd op 2,5 miljard euro. Hiervan wordt 1,7 miljard gefinancierd uit 
private investeringen van vastgoedbedrijven en uit speciale belastingen voor ondernemers in de wijk (Naus, 2008). 
In elke buurt komt een eigen buurtcentrum met winkels en andere voorzieningen. Deze centra worden door 
commerciële vastgoedbedrijven ontwikkeld. Zij zijn verplicht om de winkelplinten aan de Ballymun Regeneratien 
Ltd. te verkopen. De panden worden verhuurd, waarbij een deel van de huur omzet gerelateerd is. Dit deel wordt 
door Ballymun Regeneratien Ltd. geïnvesteerd in extra voorzieningen in de wijk. Hoe meer geld er door de lokale 
bewoners uitgegeven wordt, hoe meer er kan geïnvesteerd worden in de openbare ruimte van de wijk. Bewoners 
hebben dus baat bij het doen van hun aankopen bij de winkeliers om de hoek (Naus, 2008). 
Naast de buurtcentra krijgt Ballymun een centraal winkelcentrum, een bedrijventerrein en twee hotels. 
Ondernemers die daar een bedrijf beginnen moeten ook meebetalen aan de voorzieningen in Ballymun. Hierdoor 
wordt de openbare ruimte gefinancierd met geld verkregen via ondernemers in het gebied (Naus, 2008). 

Flnandile barrières: Financiering komt voort uit inkomsten uit omzet gerelateerde huur. Hoe meer 
een ondernemer verdient aan zijn winkelactiviteiten hoe meer geld er wordt 
geïnvesteerd in de buurt. Er bestaat dus een risico dat deze winkels weinig 
omzet draaien en hierdoor er weinig extra financiering rond komt. 

Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: Investeringen In de openbare ruimte rusten voor een groot gedeelte op de 

omzet van ondernemers. Consumenten gaan pas besteden wanneer zij 
aangetrokken worden tot een gebied. Hierdoor dienen eerst kosten gemaakt te 
worden om deze consumenten aan te trekken. 

Orpnlsatorlsche barrières Geen 
Toepasslnpsoort Woon-/winkelgebieden 
Pilot In Nederland Nee 

--
Tabel 6: Barrières 'Dublin model' 

5.2.2 Openbare ruimte gefinancierd met extra belastingen verkregen uit privaatslnitiatlef 
"Heffingsdistricten model" 

Heffingsdistricten worden naast traditionele belastingen opgezet om een deel van de publieke uitgaven te 
verhalen op diegene die baat heeft bij deze investeringen. Het instrument is tevens ontwikkeld om 
ondernemersinitiatieven organisatorisch en financieel te faciliteren. De meeste gebruikte naam voor het 
instrument is: "Business Impravement District" (BID). Het instrument is afkomstig uit de VS en Canada maar heeft 
ook in Engeland en Duitsland navolging gekregen. Maar ook in Nederland is dit instrument onder de aandacht 
verschenen onder de naam "bedrijven investeringszones" (BIZ) (Ministerie van Economische zaken, 2005). 
Op 1 april 2009 is er de experimentenwet vastgesteld, de BIZ-wet. Op verzoek van ondernemers kan de BIZ-wet 
voor een bepaald gebied worden vastgesteld. In dit gebied wordt aan alle niet-woningen een bijdrage (BIZ-heffing) 
opgelegd. Deze belasting wordt door de gemeente geïnd en vervolgens gestort in een vereniging of stichting die 
dat geld gebruikt voor extra investeringen in de openbare ruimte. De BIZ geldt voor vijf jaar en blijft alleen bestaan 
als de betrokken partijen dat willen. Om de BIZ-wet op een bepaald gebied (de zogenaamde BI-zone) vast te 
kunnen stellen wordt er aan de hand van een stemming bepaald of een meerderheid van de ondernemers hier 
mee instemt. Een meerderheid moet op twee manieren blijken: De opkomst moet tenminste vijftig procent zijn. 
Van de stemmers moet tweederde voor zijn en deze meerderheid moet bovendien een absolute meerderheid 
(vijftig procent+1 euro) van de WOZ-waarde in het gebied vertegenwoordigen. Het begrip ondernemers wordt in 
deze wet breed gesteld. Er dient een goede organsiatie plaats te vinden want er kan gerekend worden op grote 
weerstand tegen de hoogte van de heffingen en de precieze grenzen van de heffingsgebieden.De wet heeft het 
namelijk over 'onroerend goed zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen'. Hieronder vallen dus ook: 
buurthuizen, bibliotheken, politieposten, moskeeën en wijkwinkels van woningcorporaties (Wesselink, 2008). 
Door de BIZ-wet wordt tree-riden (paragraaf 3.3.3) moeilijk. Ook blijkt uit ervaringen in het buitenland dat het 
instrument een positieve invloed heeft en daadwerkelijk tot betere openbare ruimtes leidt. De experimentenwet 
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wordt in 2013 geëvalueerd op doeltreffendheid en effect, vervolgens zal de zittende regering besluiten of de wet 
blijft bestaan. 
Het principe van het BID concept is in Nederland toegepast in het Chassé Park in Breda. Om de kwaliteit van het 
park te waarborgen, heeft de gemeente samen met bewoners en ondernemers een speciale beheersconstructie 
opgezet. Alle private partijen in het gebied zijn verplicht een bijdrage te betalen aan de Stichting Beheersbelangen 
Chassé Park (SBC). De gemeente draagt zorg voor het reguliere beheer (ca. 250.000 euro op jaarbasis) terwijl het 
SBC het additionele beheer bekostigt. De kosten van het additionele beheer worden betaald uit de contributie van 
alle leden van het SBC. Deze contributie bedraagt maandelijks ca. 9 euro per woning en 0,11 euro per m2 
commerciële ruimten, wat neerkomt op ca. 129.000 euro per jaar (KEI, 2011). 

Financiële barrières: Geen 
Juridische barrières: De BIZ-wet is een experimentele wet. De wet is momenteel uiterlijk geldig tot 

2015 (projecten mogen nog 2 jaar doorlopen) 
Sociaal- politieke barrières: Geen 
Organisatorische barrières Finanderingsinstrument kan alleen toegepast worden bij een breedte 

maatschappelijk draagvlak vanwege het democratische besluit. Heffing geldt 
alleen onroerend goed zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen. Hierdoor 
worden bewoners niet belast. Deze wet is dan ook niet te gebruiken voor de 
openbare ruimte van woonwijken. 

Toepasslnpsoort Winkelgebieden en bedrijventerreinen 
Pilot In Nederland De BIZ-wet is een experimentele wet. De wet is momenteel uiterlijk geldig tot 

2015 (projecten mogen nog 2 jaar doorlopen) 
Tabel 7: Barrières 'heffingsdistricten model' 

5.2.3 Financiering openbare ruimte door wederzijds atbankelijkheid "Benefit sharing model" 

Benefit sharing is een instrument waarbij publieke en private partijen afspraken maken om winsten uit 
commerciële activiteiten te verdelen, die (deels) voortvloeien uit publieke investeringen. Hierbij worden afspraken 
gemaakt over de hoogte van de bijdrage en in welke gevallen deze betaald moeten worden (Offermans & Velde, 
2004). Deze afspraken kunnen bijdragen aan de financiering van de openbare ruimte wanneer beide partijen 
voordeel hebben bij de uitvoering van de maatregelen. Er zijn verschillende vormen van afspraken. Zo is het 
mogelijk dat de private partij boven een afgesproken redementsniveau of opbrengstenniveau een bijdrage doet 
aan de kosten van de openbare ruimte (Offermans & Velde, 2004). De publieke partij gunt de private partij een 
marktconforme winstmarge waardoor de private partij bereid is tot investeren. Ook is het mogelijk om de afdracht 
(alle) winsten uit commerciele activiteiten tot een bepaald bedrag naar de publieke partij te laten vloeien. De 
overwinsten zijn dan voor de private partij. Benefit sharing wordt met name toegepast bij kleine nieuwe projecten 
op gemeentelijk niveau. Mogelijk kan benefit sharing ook in bestaande commerciële gebieden worden toegepast 
waarbij afdracht wordt gekoppeld aan omzetten. Hierdoor worden baten van de openbare ruimte betaald aan de 
hand van toegenomen omzet. Cruciaal is dan wel dat alle partijen geloven in de baten die voortkomen uit de 
openbare ruimte. 
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Financiile barrières: Geen 
Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: Geen 
or,anlsatorische barrières Publiek en private partijen dienen actief te worden betrokken om samen een 

win-win situatie te creëren. 
Toepasslopsoort Alle openbare ruimte bij (her)ontwikkeling en bij commerciële bestaande 

gebieden. 
Pilot In Nederland Ja 
Tabel 8: Barrières 'benefit sharing model' 

5.2.4 Financiering openbare ruimte door vrijwillige bijdrage ontwikkelaar 
"Ontwikkelingsbijdrage model" 

De ontwikkelingsbijdrage is een vorm van financiering die toegepast wordt in Engeland en de VS. Hierbij zijn 
private ontwikkelaars bereid om een bijdrage te betalen voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardige 
openbare ruimte. Het gaat hierbij meestal om een eenmalige bijdrage aan de openbare ruimte. In Nederland is er 
geen sprake van substantiële private bijdrage aan de openbare ruimte. Dit komt omdat in Nederland de overheid 
de ruimtelijke inrichting sterk reguleert. De openbare ruimte wordt gezien als taak van de overheid. In landen waar 
het initiatief ligt bij de private partijen voor gebiedsentwikkeling en waar minder vanzelfsprekend is dat de 
overheid de openbare ruimte verzorgt wordt dan ook vaker een ontwikkelingsbijdrage geleverd. 

Flnanciile barrières: Geen 
Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: Geen 
Organisatorische barrières Door de vrees voor de risico's verbonden met vergaande samenwerking wordt 

deze vaak beperkt tot slechts een klein deel van het ontwikkelingsproces. 
Toepassinassoort gebiedsentwikkeling 
Pilot In Nedertand Nee 
Tabel 9: Barrières 'ontwikkelingsbijdrage model' 

5.2.5 Financiering openbare ruimte door verkoop ontwikkelingsrechten "Incentive zoning 
model" 

Sinds 1961 voert de stad New Vork beleid om de aanleg van geprivatiseerde openbare ruimten te stimuleren. Dit 
gebeurt via een publiek-private samenwerkingsconstructie, waarbij de gemeente regels stelt en bonussen uitdeelt 
voor private ontwikkeling van openbare ruimten bij woongebouwen. Private ontwikkelaars ontvangen een bonus 
in vorm van toestemming voor extra te realiseren vierkante meters. Wanneer zij op maaiveld een handreiking aan 
het stedelijk leven doen. In de praktijk leidt dat tot hogere gebouwen, met een parkje, plein, arcade of brede stoep 
voor het gebouw, of een openbare doorgang of winkelgalerij in het gebouw. (Raad Landelijk Gebied, 2005) 
Het belang van de ontwikkelaars bij deze regeling is dat zij door de aanleg en onderhoud van openbare 
toegankelijke ruimten voor of in hun gebouw, extra vierkante meters verhuurbaar gebouw kunnen realiseren. 
Echter de vereisten voor de openbare ruimte waren in New Vork slecht gespecificeerd, met als resultaat dat de 
gebruikswaarde van de openbare ruimte omstreden is, en de verhoudingen tussen de investeringen in de 
openbare ruimte omstreden is, en de verhoudingen tussen de investeringen in de openbare ruimte en de 
meeropbrengsten van het vastgoed buiten proportie zijn. De letter van de wet is uiteindelijk sterker dan de geest 
ervan. Het Tivolipark in Tilburg is op deze wijze gefinancierd. Verzekeringsmaatschappij Interpolis mocht een 
nieuw kantoor bouwen op een specifieke locatie op voorwaarde dat zij ook een groenvoorziening realiseerde. Dit 
resulteerde in een kwalitatief hoogwaardig (semi-) openbaar park. Het park is van 10 uur 's ochtends tot één uur 
na zonsondergang geopend, een beperking die door de verzekeringsmaatschappij is opgelegd. (KEI, 2011). 

Financiering openbare ruimte I Afstudeeronderzoek Miehiel van den Hoek 



"Waarderen en financieren van de openbare ruimteN 

Financlile barrières: Geen 
Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: Geen 
Organisatorische barrières Er dient duidelijk gespecificeerd te worden welke bijdrage er aan de openbare 

ruimte geleverd dient te worden. Er dient gecontroleerd te worden of de 
bedragen aan de openbare ruimte ook daadwerkelijk wordt geleverd. 

Toepasslnpsoort Binnenstedelijk gebied 
Pilot In Nederland Ja 
TabellO: Barrières 'incenttve zoning model' 

5.2.6 Financiering openbare ruimte door reclame ondernemingen "Private reclame model" 

Gedurende vele jaren hebben grote bedrijven specifieke sportevenementen gesponsord of mogelijkheden om te 
adverteren op sportfaciliteiten en evenementen verworven. Deze vorm van sponsoring is ook een mogelijke 
financieringsbron voor de openbare ruimte. In de VS is men al geruime tijd bezig met het verwerven van een vaste 
inkomstenstroom door reclame in de openbare ruimte. Zo worden in de stad Chicago in de Lakefront parken 
reclameruimte verhandeld. Deze reclame ruimte heeft in het eerste jaar in 1997 al 918.000 dollar aan inkomsten 
gegenereerd. Er zijn regels opgesteld om er voor te zorgen dat de overdadige reclame geen afbreuk doet aan het 
genot van de gemeenschap van haar parken. Een te grote zichtbaarheid van deze reclame kan leiden tot sociaal
politieke weerstand. Een andere vorm van sponsoring in ruil voor naamsbekendheid die voortkomt uit de sport is 
het vernoemen van grote sportcomplexen naar de naam van de sponsor. In San Francisco werd het Candlestick 
Park hernoemt naar het 3Com Park. Ook in Nederland is deze vorm van financiering toegepast. Zo heet het Haagse 
Mariahoeveplein voortaan het AEGONplein. AEGON heef 4 miljoen euro geïnvesteerd in de herinrichting en zal 
deze de komende twintig jaar onderhouden (KEI, 2011). Passende niveaus van zichtbaarheid en betrokkenheid van 
de particuliere ondernemingen in de openbare ruime, kunnen leiden tot een aanvullende inkomsten stroom voor 
de financiering van deze openbare ruimte. 

Flnanclile barrières: Financiering van totale kosten vaak niet mogelijk 
Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: Een te grote zichtbaarheid van reclame in de openbare ruimte kan leiden tot 

sociaal-politieke weerstand. 
Organisatorische barrières De doeltreffendheid voor het genereren van inkomsten voor de openbare 

ruimte door middel van reclame hangt af van de van de organisatorische 
capaciteit en doeltreffendheid van de organisatie. 

Toepassinpsoort Parken, Pleinen, Speeltuinen. 
Pilot In Nederland Deels 
Tabelll: Barrières 'private reclame model' 

5.2. 7 Openbare ruimte gebiedsantwikkeling verantwoording van één partij 'Valencia model' 

In de Spaanse stad werd in 1994 een nieuwe wet, LRAU genaamd, ingevoerd. Het principe van de wet is dat de 
ontwikkeling van een nieuwe bouwlocatie, inclusief alle structuur en openbare ruimte volledig bij één partij komt 
te liggen. Deze partij maakt een stedenbouwkundigplan, een ontwerpbestemmingsplan, een plan voor de 
openbare ruimte en een grondexploitatieram ing. Tevens is deze partij volledig verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de plannen. De gemeenteraad kiest uiteindelijk het beste voorstel, waarbij rekening gehouden wordt met het 
aantal dat het plan steunen. Met het kiezen van het plan worden alle noodzakelijke vergunningen voor de 
gebiedsantwikkeling in één keer afgegeven, wat tijdwinst oplevert. De ontwikkelende partij hoeft geen grond te 
bezitten in het gebied. Hierdoor worden plannen niet alleen uitgevoerd door bouwbedrijven en ontwikkelaars 
maar ook door civieltechnische, architectonische of stedenbouwkundige bureaus (Naus, 2008). Hierdoor neemt de 
concurrentie van de ontwikkeling toe. 
Alle kosten van het aanleggen van de openbare ruimte in de infrastructuur komen ten kosten van de 
grondeigenaren en worden rechtstreeks aan de ontwikkelende partij betaald. De overheid mengt zich bij deze 

Afstudeeronderzoek Miehiel van den Hoek I Financiering openbare ruimte 



"Waarderen en financieren van de openbare ruimteN 

vorm niet in het kostenverhaaL De grondeigenaren dienen deze kosten contant te betalen of via de overdracht van 
hun bouwrechten. In principe wordt er geen grond overgedragen of onteigend, de uitvoering bestaat uit 
ruilverkaveling. De grondeigenaren kunnen hierbij kiezen tussen deelname aan ruilverkaveling of onteigening op 
basis van een vergoeding op marktwaarde. Wanneer grondeigenaren niet willen mee werken kan de gemeente 
ruilverkaveling afdwingen. De ontwikkelende partij heeft dan de mogelijkheid beslag te leggen op de grond om de 
werkzaamheden te kunnen uitvoeren Doordat de ontwikkelende partij aan de werkzaamheden verdiend heeft 
deze rechtstreeks belang bij een hoge kwaliteit van de infrastructuur en openbare ruimte. Uiteindelijk krijgen 
grondeigenaren bouwrijpe kavels toebedeeld, ook als ze niet meewerken. De gemeente krijgt de ingerichte 
openbare ruimte in het bezit. Door deze methode is er meer aandacht voor de openbare ruimte. (Gelinck & Gielen, 
2006) 

Financlila barrières: Geen 
Juridische barrières: Belangrijkste juridische obstakel is het ontbreken van (afdwingbare) 

ruilverkaveling In Nederland. Tevens geeft de Nederlandse 
onteigeningswetgeving de free-riders lang hindermacht waardoor processen 
langer duren dan in Spanje. 

Sociaal- politieke barrières: Door model wordt er veel gebouwd waardoor milieuorganisaties aantasting van 
landschap vreest. Rechten van grondeigenaren worden beperkt en zij kunnen 
ontwikkelingen niet tegenhouden 

Orpnisatorische barrières Geen, ontwerpbureaus kunnen de organisatie ook oppakken 
Toepasslnpsoort (Her) ontwikkelingsgebieden 
Pilot In Nederland Nee 
Tabel12: Barrières 'Valencia model' 

5.2.8 Openbare ruimte gefinancieerd door oormerken bestaande belastingen 'incrementele 
belasting model' 

Daar waar invoering van nieuwe belastingen niet mogelijk is kan op lokaal niveau bestaande belastingen benut 
worden. Een voorbeeld hiervan is de redevelopement agency in Californie. Hier is een speciale wet aangenomen 
waarmee voor achterstandsgebieden redevelopement agency kunnen worden ingericht. In deze gebieden dient 
eerst door een onafhankelijk consulaat aangetoond te worden of er in de betreffende buurt of wijk sprake is van 
verval. Voor het gebruik van een redevelopment agency moet het plangebied minimaal met 50% aan ongunstige 
fysieke of economische omstandigheden te kampen hebben. Wanneer verval aangetoond is dient het stadsbestuur 
in te stemmen met de aanwijzing van de redevelopment project areas (Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 2003). Na dit besluit kan de agency aan de slag met het gebied. De 
redevelopment project areas bestaan uit twee soorten gebieden: bedrijventerreinen en woongebieden. Bij een 
herontwikkeling van een bedrijventerrein mag de agency zelf belasting heffen bij de bedrijven volgens door het 
stadsbestuur opgestelde voorwaarden. Dit levert de gebruikers van het gebied geen extra kosten op omdat het 
gaat om een deel van de vastgoedgerelateerde belastingen die normaal gesproken naar de stad of de provincie 
gaan. Deze belastingen worden geoormerkt aan de ontwikkeling van het gebied. De agency gebruikt het geld dat 
bedrijventerreinen oplevert vervolgens voor een groot deel voor buurt en wijk projecten. Hierdoor komt de 
belastingsopbrengst door de waardestijging van het onroerend goed geheel ten goede aan het gebied zelf. Tevens 
kunen op basis van dat vooruitzicht leningen bij banken en andere financiers worden gesloten om de ontwikkeling 
te betalen die normaal niet verstrekt zouden worden. Omdat de opbrengsten niet samenvallen met de behoefte 
aan kapitaal worden vaak obligaties gekocht met de toekomstige belasting opbrengsten als dekking. 
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Flnandêle barrières: Door het oormerken van belastingopbrengsten bestaat er een onzekerheid over 
de werkelijke waardestijging en daarmee over het innen van het bedrag. Tevens 
is in Nederland alleen de OZB gekoppeld aan de waarde van vastgoed. Oe 
opbrengsten van de OZB zijn hiervoor te laag en zouden hierom verhoogd 
moeten worden. 

Juridische barrières: Er is geen juridische wet voor het afwingen van het oormerken van de OZB 
Sociaal- politieke barrières: Geen. Immers het gaat om het benutten van bestaande belastingen, zonder 

belastingpercentages aan te passen. Wel Is bij de toepassing het nodig om de 
OZB te verhogen. Hier zal grote sociaal-politieke weerstand tegen bestaan. 

Organisatorische barrières In Nederland bestaat een vereveningssystematiek voor de OZB tussen de 
verschillende gemeenten. Deze zou aangepast moeten worden. 

Toepassinassoort Alle bestaande gebieden waar OZB op van toepassing is. 
Pilot In Nederland Nee .. Tabel13: Barneres 'Incrementele belastmg model' 

5.2.9 Openbare ruimte gefinancierd door ontwikkelingsheffing "Baatbelasting model" 

Het concept achter ontwikkelingsheffing is dat nieuwe bebouwing verdere druk legt op de bestaande openbare 
ruimte. Voor de verhoogde kosten voor onderhoud of uitbreiding wordt daarom een bijdrage geëist van de 
eigenaar, bezitter of beperkt gerechtigde van een onroerende zaak. Oe belasting (ook wel baatbelasting genoemd) 
die gegeven wordt is gebaseerd op het directe (individuele) profijt van de openbare voorziening (Offermans & 
Velde, 2004). In de Verenigde Staten wordt deze heffing veelvuldig toegepast. Deze heffing is het beste toepasbaar 
bij economische sterk groeiende gebieden. Ondanks de wettelijke mogelijkheden wordt in Nederland deze 
methode minder toegepast. Dit omdat er door de gemeente een duidelijk causaal verband aangetoond dient te 
worden tussen investeringen en individuele baathebbers. Bij dit instrument is dit juridisch lastig te bewijzen 
(Wagteveld, 2007). 
Om baatbelasting te kunnen heffen, dient er naast een bekostigingsbesluit een belastingverordening door de 
gemeente te worden vastgesteld. Dit dient te geschieden twee jaar nadat de voorziening is getroffen. Of en in 
welke mate er daadwerkelijk sprake is van baat moet echter al een jaar na gereedkomen van voorzieningen 
worden vastgesteld. Verder is de omvang van de heffing beperkt tot de netto door de gemeente gedragen kosten 
(Kiaasen, 1998). 

Financlile barrières: De uitvoeringskosten relatief hoog (de bewijslast voor de baat ligt bij de 
gemeente). 

Juridische barrières: In de praktijk is het lastig om baten juridische aantoonbaar te maken Tevens 
kunnen kleine fouten de hele juridische basis voor de heffing doen laten vallen. 

Sociaal- politieke barrières: De heffing van baatbelasting ligt politiek gevoelig. 
OrJanlsatorlsche barrières Geen 
Toepassinassoort Wanneer baat van investering aangetoond kan worden 
Pilot In Nederland Ja 
Tabel14: Barrières 'baatbelasting model' 
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5.2.10 Openbare ruimte als onderdeel van het private domein 'San )ose model' 

In het buitenland zijn voorbeelden te vinden waarbij de openbare ruimte onttrokken wordt aan het publieke 
domein, terwijl het wel openbaar toegankelijk is. Een voorbeeld hiervan is het woon- en winkelgebied Santana 
Row in San Jose (Californie). Dit een laagwaardig sterk verouderd winkelgebied waarvan de grond is opgekocht 
door een investment group, Federal Realty lnvestement Trust (FRIT). Bij het gebied is de openbare ruimte een 
onderdeel van het programma waarbij variatie centraal staat (Naus, 2008}. Elke stap brengt je in een andere 
omgeving. Het gebied was pas geopend toen de inrichting van de openbare ruimte en het programma voor een 
groot gedeelte gereed was. Door het plaatsen van volwassen bomen is er direct in het gebied een hoogwaardige 
sfeer gecreëerd. De openbare ruimte is niet teruggegeven aan de gemeente, maar FRIT maakt wel tegen betaling 
gebruik van gemeentelijke diensten zoals vuilophaal, beveiliging, brandweer enz. Doordat FRIT die rol speelt als 
vastgoedbelegger en zich richt op resultaten van beleggingsproducten heeft zij belang bij de waardestijging van het 
gebied. De waardeontwikkeling van het gebied door het meenemen van de openbare ruimte als totaalonderdeel 
van het plan is de drijver voor het investeren in de openbare ruimte. De grondexploitatie gekoppeld aan de 
vastgoedontwikkeling is iets wat in Nederland niet gebruikt wordt.Bij het praktijk voorbeeld van Santana Row 
wordt aangetoond dat private partijen het belang zien van investeren in publieke ruimtes. Doordat FRIT die rol 
speelt als vastgoedbelegger en zich richt op resultaten van beleggingsproducten hebben zij belang bij de 
waardestijging van het gebied. De waardeontwikkeling van het gebied door het meenemen van de openbare 
ruimte als totaalonderdeel van het plan is de drijver voor het investeren in de openbare ruimte (Naus, 2008}. 
Hierdoor is anders dan in Nederland (paragraaf 5.1.3} de grondexploitatie gekoppeld aan de vastgoedontwikkeling. 

Financiêle barrières: In Nederland verouderen woon- winkelgebied niet zo sterk dat het rendabel 
wordt om deze door private partijen op te kopen. 

Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: Het is niet mogelijk om bij de gemeente apart te betalen voor diensten zoals 

vuilophaal, beveiliging. brandweer enz. Belastingen dienen per vastgoed object 
betaald te worden. Deze belastingen zijn niet geoormerkt voor het leveren van 
een dienst 

OI'Janisatorische barrières Eigendomsverhoudingen zijn vaak versnipperd waardoor het lastig is een heel 
gebied op te kopen. 

Toepasslnpsoort (Her) ontwikkelingsgebieden, woon- winkelgebieden 
Pilot In Nederland Nee 
Tabel15: Barrières 'San Jose model' 

5.2.11 Financiering door piivate schenkingen "Particuliere sponsoring model" 

Private schenkingen worden in de VS bij de financiering van parken veelvuldig gebruikt. Uit voorbeelden blijkt dat 
hiermee meer dan de helft van de kosten van een park kunnen worden gefinancierd. Door middel van een 
uigebreide mediacampagne onder leiding van een lokale corporatie en een pr-bedrijf wordt dit onder de aandacht 
gebracht. Zo was de stad Bellevue in Washington in staat om 1,7 miljoen dollar te verkrijgen voor het financieren 
van een park (6% van de totale kosten). Het Mill Race Park in Columbus lndiana werd zelfs voor 63% op deze wijze 
gefinancierd. Ook andere vormen van openbare ruimte kunnen worden gefinancierd door schenkingen en giften. 
Zo werd er door middel van een inzamelingsactie meer dan 80% van de kosten van een speeltuin in Kansas City 
Missouri gefinancierd. Het succes komt voort uit een strategie die gericht is op fondsenwerving van organisaties en 
stichtingen die direct profiteren van het park of speelplaats, waaronder bijvoorbeeld gezondheidszorg in de buurt . 
Ook in Nederland zijn er voorbeelden van financiering van soorten openbare ruimte door giften en schenkingen. 
Het investeren van private partijen in de openbare ruimte is dan ook niets nieuws. In 1864 nam een groep 
vermogende Amsterdammers het initiatief tot de aanleg van het huidige Vondelpark. Vanwege een ingrijpende 
renovatie kunnen particulieren sinds kort weer toetreden bij de financiering van het Vondelpark. Van de totale 
kosten van 25 miljoen hebben de gemeente Amsterdam en verschillende partijen 20 miljoen bijeen gebracht. De 
stichting Hart voor het Vondelpark is opgericht om de resterende 5 miljoen bij elkaar te krijgen. Sinds kort kunnen 
particulieren vanaf het bedrag van 10 euro een stukje gras, water, wandelpad of elementen als een boom of een 
bankje in het Vondelpark kopen. De kopers krijgen hiervoor een eigendomscertificaat en worden vernoemd op de 
bijbehorende website (KEI, 2011). 
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Financlile barrières: Financiering van totale kosten vaak niet mogelijk 
Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: Geen 
Organisatorische barrières De doeltreffendheid voor het genereren van inkomsten voor de openbare 

ruimte door middel van giften en schenkingen hangt af van de van de 
organisatorische capaciteit en doeltreffendheid van de fondsenwervende 
organisatie. 

Toepassinpsoort Parken en speelplekken 
Pilot In Nederland Ja 
Tabel 16: Barrières 'particuliere sponsoring model' 

5.2.12 Openbare ruimte private gefinancierd en beheerde door bewoners "VVE/ stichting model" 

Bij deze wijze van financiering wordt de openbare ruimte van meet af aan gefinancierd en beheerd door de 
eigenaren/bewoners van een gebied. Bij deze constructie kan de vergelijking gemaakt worden met een horizontaal 
trappenhuis. Hierbij is ook geaccepteerd dat deze privaat en zelfs gesloten is. Echter bij het WE model is de 
openbare ruimte in bijna alle gevallen vrij-toegankelijk. In Nederland zijn er enkele voorbeelden te vinden waarbij 
dit model is toegepast. Zo is de Golf Residentie Dronten bestaand uit 450 woningen en een geïntegreerde golfbaan 
een stereotiep voorbeeld van een privaat gefinancierde en beheerde woonwijk (Aarts, During, & Jagt, 2006). Vanaf 
het begin af aan is het voor de gemeente niet aan de orde geweest dat zij het beheer van de openbare ruimte na 
oplevering terug zouden nemen. Voor de openbare ruimte is een "Vereniging van Eigenaren" opgericht. Elke 
bewoner is 1/450 deel mede eigenaar van de openbare ruimte en het golfterrein. De gemeente hanteert wel op 
het terrein het gemeentelijke beleid omtrent de huisvuilinzameling, politie, GGD en brandweer. Er dient door de 
bewoners hiervoor gemeentelijke heffingen te worden betaald gelijk aan omliggende wijken. Overige diensten die 
normaliter door de gemeente worden verzorgd zoals beheer en onderhoud van infrastructuur, riolering, 
straatverlichting en plantsoenbeheer vallen onder de verantwoordelijkheid van de WE. Voor de WE dient elke 
bewoner 365 euro per kwartaal te betalen. Maar ook de gebruikelijke OZB dient betaald te worden waardoor 
bewoners het idee hebben dat ze dubbel moeten betalen voor dezelfde diensten. Bij het project Stadstuin 
Amersfoort is dit anders geregeld. Bewoners hebben bij aankoop van hun woning het beheer van de openbare 
ruimte voor 50 jaar afgekocht. De beheerskosten voor de huurwoningen zijn verwerkt in de huurprijs. De 
gemeente stopt jaarlijks het gemeentelijke budgetbeheer in het zelfde fonds. Een stichting is belast met het 
beheer van de openbare ruimte. Ook in Park Roozendaal in Leusden is dit model toegepast. Niet alleen de 
inrichting van de woonomgeving maakte deel uit van het ontwerp, ook het beheer werd vanaf het begin 
georganiseerd. De woonbuurt heeft een aantal collectief beheerde voorzieningen: een openluchtzwembad en 
tennisbanen. Tot op heden functioneren deze voorzieningen uitstekend en zijn een gemeenschapsvormend 
element. De bewoners zijn lid van de groenstichting die samen met de gemeente het beheer regelt van het 
openbare gebied. Bewoners betalen daarvoor een vaste bijdrage per maand (KEI, 2011). Met het uitgeven van de 
openbare ruimte ontstaat er enerzijds meer vrijheid voor een afwijkende inrichting en anderzijds financieel meer 
ruimte. Doordoor kan de openbare ruimte hoogwaardiger worden ingericht (Aarts, During, & Jagt, 2006). 

Financiële barrières: Geen 
Juridische barrières: Geen 
Sociaal- politieke barrières: OZB en gemeentelijke heffingen dienen soms als nog betaald te worden (zijn niet 

geoormerkt) waardoor bewoners het gevoel hebben dat ze dubbel betalen voor 
de geleverde diensten. 

Organisatorische barrières Publieke en private partijen dienen actief te worden betrokken om samen een 
win-win situatie te creëren. 

Toepassingssoort Constructie wordt reeds toegepast bij woongebieden. Echter dit model zou ook 
toegepast kunnen worden bij winkelgebieden en kantoorgebieden. 

Pilot in Nederland Ja 
Tabel17: Barrières 'VVE/stichtmgmodel' 
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5.3 Resumé financieren 
In dit hoofdstuk staat de wijze van financieren van de openbare ruimte in Nederland centraal. Het aanleggen en in 
stand houden van de openbare ruimte wordt in Nederland door de overheid in zijn geheel gefinancierd omdat de 
openbare ruimte als basis taak van de overheid wordt gezien. Bij het verkrijgen van middelen wordt er door de 
gemeenten onderscheil gemaakt tussen bestaande gebieden waarbij alleen de openbare ruimte aangepakt wordt 
en gebiedsontwikkeling van nieuwe gebieden waarbij het gehele gebied wordt herontwikkeld. Bij het aanleggen en 
in stand houden van bestaande openbare ruimte worden de kosten gedekt met middelen verkregen uit 
belastingen, rijkssubsidies en eigen inkomsten. Onder de belastigen vallen: OZB (78%), Parkeerbelasting (14%), 
Toeristenbelasting (4%) en overige belastingen zoals bijvoorbeeld hondenbelasting. Opvallend hierbij is dat geen 
enkele belasting geoormerkd is aan een bepaald gebied of uitgaven. Dit wil zeggen dat belastingen niet direct 
gebonden zijn aan een uitgaven of dienst. Doordat belastingen niet geoormerkt zijn is het voor de betalende 
burger niet duidelijk waarvoor zij betaalt en hoe deze belastingen besteed worden . 

Bij de herontwikkling van totale gebieden wordt de financiering van de openbare ruimte verkregen via de 
grondexploitatie. De grondexploitatie kan zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk worden ingevuld. Bij het 
traditioneel privaatrechtelijk model probeert de gemeente alle gronden te verkrijgen. Waneer alle gronden in het 
bezit zijn worden de gronden bouwrijp gemaakt, worden de bouwkavels uitgegeven aan private partijen en maken 
zij de gronden woonrijp(inclusief openbare ruimte). De openbare ruimte wordt betaald uit de opbrengsten van de 
uitgegeven gronden. Andere vormen van privaatrechtelijke invullingen zijn: bouwclaim model, joint-venturemodel 
en consessiemodeL Allen een vorm van Publiek-Private samenwerking. Bij zowel het joint-venturemodel als het 
concessiemodel hebben private partijen meer invloed op de invulling van de openbare ruimte. In alle gevallen 
betalen de ontwikkelende private partijen mee aan de openbare ruimte. Wanneer financiering van de openbare 
ruimte niet privaatregelijk geregeld kan worden kan er overgestapt worden op een publiekrechtelijke aanpak via 
de grondexploitatiewet. Hierbij worden de kosten van de openbare ruimte geïnd bij private ontwikkelende partijen 
door middel van zogenaamde exploitatiebijdrage. In het exploitatieplan staat een berekening van de 
exploitatiebijdrage die de grondeigenaar dient te betalen voor de diensten van openbaar nut. De kosten die de 
gemeente mag verhalen zijn gelimiteerd volgens een lijst vastgegesteld in het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro). 
Op deze lijst staan ook maatregelen voor de totstandkoming van de openbare ruimte. Het moment waarop de 
bijdrage betaald dient te worden is het moment van aanvraag van de bouwvergunning. 

Door de hoge verwervingskosten en dure sanering bij herontwikkeling in binnenstedelijk gebied is de 
grondexploitatie nauwelijks tot nul te brengen . Hierdoor is een nieuwe ontwikkeling vaak afhankelijk van 
verschillende subsidies (gemeenten, Rijk). Om een ontwikkeling toch mogelijk te maken wordt er beknibbeld op de 
inrichting van de openbare ruimte. In Nederland is de grondexploitatie losgekoppeld van de vastgoedexploitatie. 
Via de residuele grondwaardeberekening (positieve verschil tussen verkoopprijs en de kostprijs van het vastgoed) 
wordt de GREX sluitent gemaakt. Er kan dus gesteld worden dat een hogere marge voor de ontwikkelaar op het 
verkopen van vastgoed (zijnde een kostprijsverhoging), ten koste gaat van de residueel berekende 
grondopbrengst. Minder grondopbrengst betekent dat minder geld beschikbaar is voor de openbare ruimte. 
Hierbij wordt niet gekeken naar het toekomstige redement van de investering in de openbare ruimte. Beslissingen 
gemaakt in de exploitatiefase kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de waardecreatie in de toekomst. 
Partijen die investeren in de vernieuwing van de openbare ruimte zullen zich dan ook veel sterker moeten richten 
op de kritische 'consument' . 

De overheid ziet het financieren van de openbare ruimte, via belastingen en de grondexploitatie, als basistaak. 
Door het niet oormerken van belastinggeld en het residueel rekenen tijdens de grondexploitatie kan er een 
mismatch ontstaan tussen de gene die betalen(kosten) en de gene die profiteren (baten). Ook bepaalt de 
gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte en niet de eindgebruiker (baathebber). De vraag is dan ook of de 
gemeente op deze wijze in de openbare ruimte moet blijven voorzien. 
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In het buitenland heeft men ervaring met andere wijze van financieren van de openbare ruimte. Bij de 
totstandkoming van de financiering kan men onderscheid maken tussen vrijwillige bijdrage en overheidsingrijpen. 
Tevens is er een onderscheid tussen publiek of privaat bezit na de oplevering van de openbare ruimte. Enkele 
financieringsmethoden zijn reeds gebruikt als pilot binnen Nederland. In Figuur 9 zijn per financieringsmethode de 
barrieres (financieel, juridisch, sociaal-economisch, organisatorisch) en hun potentie aangegeven. 

+++zeer grote potentie 

++potentie aanwezig 

+kleine potentie 

o geen potentie 

Figuur 9: Barrieres en potentie financieringsmodellen 

Bij de openbare ruimte gefinancierd door vrijwillige bijdrage en eigendom van gemeente na oplevering heeft het 
'heffingsdistricten model' de meeste potentie. Per gebied wordt er na gezamenlijk besluit van alle 
vastgoedeigenaren door te stemmen, door de gemeente extra belasting geheven en in een fonds gestort. Met 
deze middelen worden extra ingrepen in de openbare ruimte gefinancieerd. Doordat het gaat om een proefwet is 
het niet duidelijk of hiervoor in de toekomst een juridische barriere gaat ontstaan. Omdat meer dan de helft van 
de eigenaren in een gebied moet instemmen met de investering is een goede organisatie van belang. De andere 
modeten (dublin model, benefitsharing model en ontwikkelingsbijdrage model) hebben minder potentie echter zijn 
mogelijk toch bruikbaar. Het Dublin-model is gebaseerd op opbrengsten uit omzetgerelateerde huur. Hierbij 
bestaat de kans dat de gemaakte kosten niet kunnen worden terugverdiend. Tevens dienen panden door de 
gemeente worden aangekocht. Bij het benefitsharing-model en ontwikkelingsbijdrage-model dienen private 
partijen het belang van de openbare ruimte te zien (baten) en hiervoor ook te willen betalen. Bij alle modellen 
betaalt de consument indirect voor de openbare ruimte. Dit via de prijs van het onroerende goed of doorberekend 
in de prijs van de producten. 
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Bij de Openbare ruimte gefinancierd door vrijwillige bijdrage en in eigendom van gemeente of private partij na 
oplevering heeft het private reclame model de meeste potentie. Bij deze wijze van financieren wordt financiering 
gevonden door reclame voor een merk of bedrijf. Het kan hierbij gaan om zichtbare reclame in de openbare ruimte 
en het vernoemen naar van een gebied naar het merk of bedrijf. De opbrengsten zijn vaak niet dekkend voor de 
totale kosten. Tevens kan grote zichtbaarheid leiden tot sociaal-politieke weerstand. De kosten worden betaald 
door ondernemingen die belang hebben bij reclame of een goede openbare ruimte (b.v. verzekeringen). Het 
incentive zoning model heeft minder potentie maar kan mogelijk ook teegpast worden. Bij deze methode wordt in 
ruil voor de bouwvergunning extra openbare ruimte gerealiseerd. Het is echter lastig om vooraf te detineren welke 
kwaliteit deze openbare ruimte dient te hebben en de private partij hier ook aan te houden. 

Bij de openbare ruimte gefinancieerd door overheidsingrijpen en in eigendom van gemeente na oplevering heeft 
de het incrementle belasting model de meeste potentie. Hierbij wordt de OZB geoormerkd aan een gebied en het 
geld wordt gebruikt voor het financieren van de openbare ruimte. Hierdoor komt de belastingsopbrengst door de 
waardestijging van het onroerend goed geheel ten goede aan het gebied zelf. Nadeel is dat er geen wetgeving is 
om oormerken van OZB af te dwingen. Tevens zijn de opbrengsten van de OZB vaak te laag om deze te kunnen 
gebruiken en bestaat er in Nederland een vereveningssystematiek voor de OZB onder gemeenten. Bij deze 
methode wordt de openbare ruimte betaald door de eigenaren van omliggend vastgoed. Bij het baatbelasting
model wordt belasting gegeven gebaseerd op het directe (individuele) profijt van de openbare ruimte. Doordat de 
bewijstlast bij de gemeente ligt zijn de uitvoeringskosten relatief hoog. Tevens is het lastig om bewijslast aan te 
tonen. Hierdoor heeft dit model minder potentie. Het Valencia model heeft geen potentie in Nederland omdat er 
geen wet betaat op (afdwingbare) ruilverkaveling. Tevens geeft de Nederlandse onteigeninswetgeving free-riders 
lang hindermacht. 

Bij de openbare ruimte gefinancieerd door vrijwillige bijdrage en in eigendom private partijen na oplevering heeft 
het VVE/Stichtings model de meeste potentie. Bij deze wijze wordt de openbare ruimte van af het begin af aan 
gefinancieerd en beheerd door de eigenaren. De openbare ruimte is in het bezit van een WE of stichting. 
Eigenaren betalen zelf de investeringen en onderhoud aan de openbare ruimte. Het nadeel van dit model is dat 
gemeentelijke belastingen soms nogsteeds betaald dienen te worden waardoor eigenaren voor diensten dubbel 
betalen. Er zijn gevallen bekend waarbij de gemeente het onderhoudsbudget voor het gebied in het fonds van de 
stichting stort. Bij het particuliere sponsoring model wordt de openbare ruimte gefinancieerd door schenkingen. 
Het nadeel van deze financiering is dat deze alleen kan worden toegepast bij parken en speelplaatsen waardoor 
deze minder potentie heeft. Het San Jose model heeft geen potentie. Bij deze methode wordt de openbare ruimte 
opgekocht samen met omliggend vastgoed door een vastgoed belegger. De vastgoedbelegger richt zich op de 
resultaten van beleggingsproducten hebben zij belang bij de waardestijging van het gebied. De 
waardeontwikkeling van het gebied door het meenemen van de openbare ruimte als totaalonderdeel van het plan 
is de drijver voor het investeren in de openbare ruimte. In Nederland zijn eigendomen vaak versnipperd en 
verouderen gebieden niet zo sterk zodat het prijstechnisch redabel wordt om deze op te kopen. 
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H6: Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk brent de resultaten uit de voorgaande hoofdstuken bij elkaar. Ter afronding worden dan ook in dit 
onderzoek conclussies getrokken en aanbevelingen gedaan. Ten grondslag aan de studie lag de probleemstelling 
en de onderzoeksvragen. Zij worden hier nogmaals in herinnering geroepen: 

Probleemstelling: 
Op welke wijze dient de Nederlandse openbare ruimte in binnenstedelijk gebied te worden gewaardeerd en 
gefinancierd teneinde de sociaal-maatschappelijke, ruimtelijke en economische kwaliteit van het gebied te 
verbeteren? 

Onderzoeksvragen: 
1. Wat is de context waarin het vraagstuk waardering en financiering van de openbare ruimte speelt? 
2. Op welke wijze dient de openbare ruimte te worden gewaardeerd? 
3. Op welke wijze dient de openbare ruimte te worden gefinancierd? 

In paragraaf 6.1 zullen de conclusies ten aan zien van waarderen en financieren van de openbare ruimte worden 
gegeven. Hiermee zal antwoord worden gegeven op de probleemstelling en onderzoeksvragen. Vervolgens zal er 
in paragraaf 6.2 middels aanbevelingen adviezen worden gegeven over hoe verder om te gaan met het waarderen 
en financieren van de openbare ruimte. Er wordt in paragraaf 6.3 afgesloten met een slotbeschouwing. 
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6.1 Conclusie 
Mede door de Nederlandse traditie van verzorgingstaat is de openbare ruimte vrijwel altijd in handen geweest van 
de overheid waardoor zij ook verantwoordelijk werden gehouden voor de financiering van de openbare ruimte. In 
dit onderzoek komt naar voren dat bij investeringen in de openbare ruimte door de overheid er alleen wordt 
gekeken naar de kosten maar niet wat deze investeringen daadwerkelijk opleveren. Mede door beperkte 
overheidsbudgetten heeft dit in veel gevallen geleidt tot het in stand gehouden van de bestaande capaciteit van de 
openbare ruimte en is onderhoud tot het minimum beperkt. Echter in de loop der tijd is het belang van de 
openbare ruimte groter geworden. Uit dit onderzoek blijkt dat de openbare ruimte de volgende functies vervult 
onderverdeelt in de fysieke, ecologische, economische, sociale en culturele dimensies: 

• Fysieke dimensie: Waterberging, waterafvoer, waterkering, verkeer, parkeren, bereikbaarheid, 
communicatie, riolering en energievoorziening. 

• Ecologische dimensie: Natuur, Ecologie en biodiversiteit. 
• Economische dimensie: Concurrentiepositie steden, vestingklimaat, toerisme, verkoopbaarheid en 

waardeontwikkeling vastgoed en citymarketing. 
• Sociale dimensie: Ontmoetingen, sociale interactie, beleving, recreatie en ontspanning. 
• Culturele dimensie: Identiteit van de stad. 

Tevens blijkt uit dit onderzoek dat de kwaliteit van de openbare ruimte van belang is voor de mate waarin de 
ecologische, economische, sociale en culturele functies optreden. Deze functies bestaat bij de gratie van zijn 
gebruikers. Er is sprake van ruimtelijke kwaliteit als maatschappelijke waarden door de functies worden 
ondersteund, wat tot uiting komt in de waardering van het gebied door zoveel mogelijk verschillende groepen 
gebruikers gedurende een lange periode. Voor de fysieke functies blijkt dat de kwantiteit van belang is voor het 
optreden van de functies niet de kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is dan ook de mate waarin 
de gebruikskwaliteit, belevingskwaliteit en toekomstkwaliteit in een ruimtelijk plan zijn vertegenwoordigd en zo de 
functie van de openbare ruimte op de dimensies (fysiek, economisch, ecologisch, sociaal en cultureel) vervult. Uit 
dit onderzoek komt voort dat de ruimtelijke kwaliteit de volgende omgevingskwaliteiten heeft welke als opstap 
dienen voor de waardering van de openbare ruimte: 

• Gebruikskwaliteit: Bereikbaarheid, imago/identiteit, toegang, keuzemogelijkheden, schoon milieu, 
veiligheid en culturele verscheidenheid . 

• Belevingskwaliteit vallen de: Profilering, aantrekkelijkheid, verbondenheid, leefbaarheid, rust, ruimte, 
schoonheid der natuur en eigenheid. 

• Toekomstkwaliteit: Flexibiliteit, diversiteit, verscheidenheid, ecologische voorraden, erfgoed en culturele 
vernieuwing. 

Uit dit onderzoek blijkt dat bij alle private en publieke partijen een besef is van het belang van een kwalitatief 
hoogwaardige openbare ruimte. Zij dienen immers allen de eindgebruiker. In dit onderzoek komt naar voren dat 
door marktfalen zoals de 'split incentive' problematiek (baten van investeringen strijken niet neer bij investerende 
partijen), het versnipperd eigendom (veel verschillende eigenaren met elk hun mening) en de 'free-riders' 
problematiek (niet iedereen is bereid om te investeringen maar het collectief ondervindt wel allen baat bij de 
investering) de financiering voor de openbare ruimte door private partijen in veel gevallen niet van de grond komt. 
Dit als gevolg van een monopolie van de overheid op de openbare ruimte welke deze financiert met belastingen en 
subsidies. Private partijen hebben anders dan publieke partijen een bedrijfsvoering met winstbejag. Hierdoor 
worden ze afgerekend door de markt en dienen deze partijen de kosten door te berekenen aan de eindgebruiker. 
De eindgebruiker betaalt al voor de openbare ruimte via algemene belastingen waardoor zij niet bereid is dit 
nogmaals te doen bij de aankoop van een woning, product of dienst. 
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6.1.1 Conclusie ten aanzien van het waarderen van de openbare ruimte 
Uit de onderzochte waarderingsmetheden is gebleken dat de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) de 
enige mogelijk toepasbaar methode is voor de waardering van de openbare ruimte. De MKBA geeft een overzicht 
van alle voor- en nadelen van een project voor alle partijen in de samenleving, zoveel mogelijk op geld 
gewaardeerd. Dit doet men door de positieve en negatieve welvaartseffecten die het project teweeg brengt met 
elkaar te vergelijken. Door het ontwikkelen van de MKBA voor de openbare ruimte wordt er niet alleen gekeken 
naar de kosten maar ook naar de baten. Aan de hand van deze methoden kan bepaald worden of de waarde van 
de publieke goederen en diensten opwegen tegen de investeringskosten. Zo kan de politiek nagaan wat de 
eindgebruiker (burger) bereid is te betalen voor de geleverde dienst. Uit dit onderzoek blijkt dat welvaartseffecten 
bij de openbare ruimte zeer versnipperd zijn. Deze zitten verscholen in de marktprijzen van onroerend goed en de 
besparing van kosten op andere beleidsterreinen dan ruimtelijke ordering. Via de omgevingskwaliteiten hiervoor 
vermeldt kunnen fysieke effecten en welvaartseffecten worden onderzocht. In dit onderzoek zijn, zoals vernoemd 
in Tabel 18, maatregelen en bijbehorende welvaartseffecten van voor de openbare ruimte vanuit de bestaande 
literatuur gevonden. 

Tabel18: Conclusie omgevingskwaliteiten, maatregelen en welvaartseffecten 
Omgevingskwaliteiten Maatregelen Welvaartseffect 

~dlmtmsle 

Toegankelijkheid & Aanleg van nieuwe verbindingen of aansluiten van bestaande Reistijdreductie Uitgespaarde 

Bereikbaarheid verbindingen (voor fiets, auto, tram, metro) kosten door aansluiting 

bestaande verbindingen 

Verhoging aantal ritten reistijdreductie & vermindering 

wachttijden 

Verkeersmaatregelen ter bevordering van doorstroming(bv .. Reistijdreductie 

ongelijkvloerse kruispunten of capaciteitsvergroting (bv .. extra rijbanen) 

Snelheidsmaatregelen, maatregelen bevordering overzichtelijkheid, Voorkoming van gevolgschade 

scheiden verkeersstromen enz. 

Imago/identiteit Het verbeteren van specifieke kenmerken zoals bereikbaarheid, Meerwaarde grond en vastgoed 

zichtbaarheid en uitstraling 

Het verbeteren van woongenot Meerwaarde grond en vastgoed 

Aantrekkelijkheid Toevoeging van hoogwaardige groene, blauwe en rode Toename vastgoedwaarde 

i nrichti ngsele menten 

Flexibiliteit Dubbele bestemmingen gronden bv .. natuur, waterberging Extra kosten indien aparte 

gerealiseerd 

Vergroting capaciteit infrastructuur/openbare ruimte Vermeden kosten van o.a. sloop 

bij latere aanleg 

Srlctc*cflmenlle 
Toegang Toevoegen of verbeteren van ontmoetingsplaatsen zoals pleinen met Vermeden kosten van 

meubels vereenzaming 

Keuzemogelijkheden Maatregelen die de openbare ruimte laten aansluiten bij omliggende Uitgespaarde leegstandskosten 
woningen en op de woningvraag 

Leefbaarheid . Het bouwen in hofjes, het kleinschalig dimensioneren van openbare ? 
ruimte 

Overkappingen, bomen en planten e.d.Geen weerkaatsende materialen Minder gezondheidsklachten. 

en neonverlichting e.d. Beschut begeven in de openbare 

ruimte . Besparingenergie 

Maatregelen terverbetering van de sociale veiligheid bv .. verbeteren Materiele schade per delict. 

overzichtelijkheid, straatverlichting e.d. Emotionele schade per persoon 

Toevoegen of verbeteren van speelvoorzieningen Minder gezondheidsklachten 

kinderen nu en in de toekomst & 
betere ontwikkeling 
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Tabel18: Conclusie omgevingskwaliteiten, maatregelen en welvaartseffecten (vervolg) 
Omgevi ngskwaliteiten Maatregelen Welvaartseffect 

Culturele dimensie 
Erfgoed/ Eigenheid Aanwijzen en in standhouden van beschermd stads- en dorpsgezichten Belevingswaarde & woongenot 
Culturele vernieuwing/ Toevoegen van stijlkenmerken in bouwwerken en openbare ruimte Belevingswaarde & woongenot 

verscheidenheid ........ 
Schoon milieu Overdracht maatregelen (geluidswallen), bronmaatregelen (geluidluw Gevolgschade 

asfalt) maatregelen bij ontvanger dove gevel) 

Bronmaatrelen aan verkeer, infrastructuur en industrie Volksgezondheid & Zichthinder 

smog) 

Voorkomen van vervuiling (diverse maatregelen), Zuiveren en beheer (bv Woongenot, Verervingswaarde 

helofytenfilters, baggeren, maaien), Scheiden van schoon en vuile schoon water & volksgezondheid 
waterstromen (gesloten stadswaters'{steem) & doorspoelen zwemmers 

Veiligheid Verkleinen risico doorvergroting bergingscapaciteit of afvoercapaciteit Reductie van verwachte 

overstromingsschade 

Verkleinen risico doorvergroting ontwateringsdiepte door drainage of Reductie van verwachte schade 
ophoging lgrondwateroveriast 

Bouwrijp maken mlddeis integraal ophogen afname risico verzakking tuinen 
en wegen 

Rust en ruimte Toevoeging van groengebieden Regulatiewaarden bv 

denitrificatie & Recreatieve 

belevingswaarde 

Realiseren of significant verbeteren van reisgenot voor recreanten 

groencorridors/schakeling/verbindingszones 

Maatregelen die de openheid van een gebied vergroten zoals Belevingswaarde & woongenot 
verwijderen of in toom houden van hoge begroeing 

Maatregelen die rust in groene gebieden, zoals het verbieden van actieve Recreatieve belevingswaarde 
recreatie 

Schoonheid der natuur Toevoeging of significant verbeteren van verschillende natuurtypen: Woongenotwaarde & 
planten en bomen in woonwijken recreati ebelevi ngswaarde 

Graven open water, inrichting oevers en waterpartijen Woongenot & Recreatie-
mogelijkheden 

Ecologische voorraden Maatregelen die bijdragen aan aaneengeslotenheid gebied, ecotopen(en Verervingswaarde 
het introduceren hiervan), herstel rust 

Het waarderen van de openbare ruimte met de MKBA kent een aantal conceptuele en praktische problemen. 
Conceptuele problemen: 

• Om de betrouwbaarheid van de MKBA te kunnen garanderen dient het verband tussen geïdentificeerde 
maatregelen, omgevingskwaliteiten en welvaartseffecten dient empirisch te worden aangetoond. 
Verbanden zijn vaak in theorie bekend echter de omvang en richting van het welvaartseffect dient te 
worden aangetoond. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. 

• De welvaartseffecten van de openbare ruimte zijn zeer versnipperd. Waardoor er veel onderzoek nodig is 
om al deze kleine welvaartseffecten om te zetten naar een grote baat. 

• Er kunnen onzekerheden optreden over de omvang van effecten en de prijs hiervan. Deze onzekerheden 
worden wel inzichtelijk gemaakt met de gevoeligheidsanalyse. 

Praktische problemen: 
• Door de complexiteit dient de MKBA gemaakt te worden door een expert, wat de MKBA een dure 

aangelegenheid maakt. 
• Het is lastig vooraf te bepalen welke welvaartseffecten en daarmee kosten en baten er optreden. 

Hierdoor is er kans op onvolledigheid of dat er juist niet geldelijke effecten wel worden meegenomen wat 
het systeem gevoelig maakt voor het toeschreven van politiek wenselijke oplossingen. 

• Er bestaat het gevaar voor het idee dat de uitkomst in geld ook de waarheid is. Uitkomsten dienen dan 
ook gecontroleerd te worden. 
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• Het model heeft alleen nut als gebruikers ook meedenken, hierdoor moeten gebruikers vertrouwd zijn 
met het MKBA model wat lastig is door zijn complexiteit. 

De MKBA dient als hulpmiddel om problemen te structuren en niet op te lossen. Het realiseren van een 
hoogwaardige openbare ruimte levert voordelen (baten) op voor aangrenzende terreinen en gebieden. De MKBA 
geeft zicht in mogelijke baathebbenden van deze investering in de openbare ruimte. Een gevolg van de 
investeringen is dat een deel van de waarde die wordt gecreëerd weg vloeit naar gebruikers in omliggend gebied 
en niet alleen ten goede komt aan een specifiek gebied waarvoor deze bedoeld is. De MKBA leidt tot een betere 
kosten verdeling binnen verschillende actoren maar leidt niet tot direct financiering. De waardecreatie wordt op 
dit moment niet door berekend aan bezoekers van gebieden, bedrijven, bewoners en investeerders. In de 
conclusie ten aanzien van financiering hieronder zal daarom verder worden toegelicht hoe deze waardecreatie ten 
goede kan komen aan de investeringen, waardoor de baathebbende ook de uiteindelijke betaler is voor deze 
baten. 

6.1.2 Conclusie ten aanzien van financiering van de openbare ruimte 

Zoals hiervoor geconcludeerd brengt de openbare ruimte voor alle actoren welvaartseffecten en dus voort. Tevens 
zien alle actoren ook het belang van de openbare ruimte. Het financieren van de openbare ruimte door 
gemeenten voor aanleg en onderhoud van bestaande openbare ruimtes worden verkregen via belastingen, 
rijkssubsidies en eigen inkomsten (bv. Rente-inkomsten, dividenden uit deelnemingen en winsten van gemeentelijk 
grondbedrijf). 
Uit dit onderzoek blijkt dat geen enkele belasting voor de aanleg van bestaande openbare ruimte geoormerkt is 
aan een bepaald gebied of uitgaven. Dit wil zeggen dat belastingen niet direct gebonden zijn aan een uitgaven of 
dienst. Doordat belastingen niet geoormerkt zijn is het voor de betalende burger niet duidelijk waarvoor zij betalen 
en hoe deze belastingen besteed worden. Wat tevens de oorzaak is van de split-insentive problematiek 
Bij de herontwikkeling van totale nieuwe gebieden wordt de financiering van de openbare ruimte verkregen via de 
grondexploitatie. Door de hoge verwervingskosten en dure sanering bij herontwikkeling in binnenstedelijk gebied 
is de grondexploitatie nauwelijks tot nul te brengen, hierdoor is tevens een nieuwe ontwikkeling vaak afhankelijk 
van verschillende subsidies (gemeenten, Rijk). Om een ontwikkeling toch mogelijk te maken wordt er beknibbeld 
op de inrichting van de openbare ruimte. 
Nederland is de grondexploitatie losgekoppeld van de vastgoedexploitatie. Via de residuele 
grondwaardeberekening (positieve verschil tussen verkoopprijs en de kostprijs van het vastgoed) wordt de GREX 
sluitend gemaakt. Er kan dus gesteld worden dat een hogere marge voor de ontwikkelaar op het verkopen van 
vastgoed (zijnde een kostprijsverhoging), ten koste gaat van de residueel berekende grondopbrengst. Minder 
grondopbrengst betekent dat minder geld beschikbaar is voor de openbare ruimte. Hierbij wordt niet gekeken 
naar het toekomstige rendement van de investering in de openbare ruimte. Beslissingen gemaakt in de 
exploitatiefase kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de waardecreatie in de toekomst. Wat weer gevolgen 
heeft voor de verkoopbaarheid aan de kritische 'consument' 
De overheid ziet het financieren van de openbare ruimte, via belastingen en de grondexploitatie, als basistaak. 
Geconcludeerd kan worden dat door het niet oormerken van belastinggeld en het residueel reken tijdens de 
grondexploitatie ontstaat er een mismatch ontstaan tussen de gene die betalen(kosten) en de gene die profiteren 
(baten). Ook bepaalt de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte en niet de eindgebruiker (baathebber). 

In dit onderzoek zijn een aantal financieringsmodellen onderzocht die gebruikt worden in het buitenland voor de 
financiering van de openbare ruimte. Tussen deze financieringsmodellen kan er onderscheidt gemaakt worden 
tussen vrijwillige bijdrage en overheidsingrijpen. Ook is een verschil tussen privaat of publiek eigendom na de 
oplevering van de openbare ruimte. Een groot aantal financieringsmodellen uit het buitenland hebben potentie 
voor het gebruik in Nederland. Er moeten dan is sommige gevallen wel een aantal organisatorische, sociaal
politieke en organisatorische barrières overwonnen worden. De financieringsmodellen met de meeste potentie 
zijn: 

• Private reclame model: Financiering door opbrengsten reclame in de openbare ruimte 
• WE/Stichting model: Financiering en beheer door private initiatieven. Openbare ruimte totaal eigendom 

bewoners en eigenaren 
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• Heffingsdistricten model: Financiering door extra belastingen verkregen uit privateninitiatieven 
• Incentive zoning model : Financiering door verkoop van ontwikkelingsrechten 

• lncrementale belasting model: Financiering door oormerken van bestaande belastingen 
• Particuliere sponseringmodel: Financiering door private schenkingen 

Opvallend is dat bijna alle financieringsmodellen (op incrementale belasting na) uitgaan van vrijwillige bijdrage. 
Doordat alle partijen belang hebben bij een hoogwaardige openbare ruimte zijn deze ook bereidt hier in te 
investeren. In het buitenland is al bewezen dat deze vormen van financiering kunnen werken . Het is dan ook 
wachten op verder pilotes in Nederland waaruit effectiviteit bewezen kan worden. 

6.2 Aanbevelingen 
Bij de aanbevelingionen zal er onderscheid gemaakt worden tussen de aanbevelingen ten aanzien van waarderen 
en financieren . 

6.2.1 Aanbevelingen ten aanzien van waarderen 

Om investeringen in de openbare ruimte te bevorderen worden de volgende conceptuele aanbevelingen gedaan: 
• Nader empirisch onderzoek doen naar de verbanden tussen maatregelen en omgevingskwaliteiten, 

omgevingskwaliteiten en welvaartseffecten. Hiervan dient de omvang en richting te worden aangetoond. 
• Verder onderzoek doen naar het monetariseren van de welvaartseffecten die volgen uit maatregelen in 

de openbare ruimte. 

• Aan de hand van bestaande informatie het ontwikkelen van een programma waarin eenheden kunnen 
worden ingevoerd zodat de het maken van de MKBA makkelijker wordt. 

• Het monitoren van nieuwe projecten voor het optreden van welvaartseffecten in de tijd . Deze gegevens 
zouden verzameld kunnen worden in een database 

Om investeringen in de openbare ruimte te bevorderen worden de volgende praktische aanbevelingen gedaan: 
• De MKBA introduceren bij private partijen zodat ze hiermee andere private en publieke partijen kunnen 

overtuigen van dit belang van investeren. De consument zal uiteindelijk hierbij leiden zijn omdat zij bereid 
moet zijn om voor het totaal pakket van vastgoed en openbare ruimte te willen betalen. 

• Het MKBA gedachtegoed verder introduceren bij bestuurders en ambtenaren zodat ze hiermee vertrouwd 
raken en de uitkomsten op de juiste wijze kunnen interpreteren. 

6.2.2 Aanbevelingen ten aanzien van financieren 

Om financiering van de openbare ruimte te bevorderen worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
• Het oormerken van belastinginkomsten aan uitgaven voor de bestaande openbare ruimte. Hierdoor 

betalen burgers voor de geleverde diensten. Wanneer zij geen baten ondervinden van deze diensten 
hoeven zij hiervoor ook niet te betalen. Dit bevordert een eerlijke verdeling van de kosten. 

• De grondexploitatie uit handen geven aan private partijen waardoor de grondexploitatie en de 
vastgoedexploitatie aan elkaar worden gekoppeld. Private partijen kunnen hierdoor ook in de openbare 
ruimte voldoen aan de wensen van de consument. Oe openbare ruimte en het bijbehorende vastgoed 
kunnen zo als een totaalpakket aan de consument worden geleverd. 

• Het stimuleren van private initiatieven door budgetten voor het financieren van de openbare ruimte vrij 
te geven aan private partijen of bewoners van een gebied. Zo kan de aanleg en het beheer van de 
openbare ruimte worden uitbesteed. Het is dan wel van belang dat er niet wederom belasting geheven 
wordt voor diensten die niet worden geleverd. 

• Indien toepasbaar het privatiseren van de openbare ruimte door verkoop aan private partijen en 
stichtingen. Te vergelijken met privatisering van woningcorporaties. Zie WEIStichtingmodel 

• Door initiatieven te ontplooien op het gebied van andere financieringvormen van de openbare ruimte en 
deze te ontwikkelen door middel van pilotes kan de effectiviteit hiervan bewezen worden . 
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• Door in te springen op de wensen van de kritische consument kan de openbare ruimte gedifferentieerd 
worden naar de wensen van de klant. Dit zorgt voor verschillende typen gebieden met de 
aantrekkingskracht van verschillende groepen waarbij keuze voorop staat. 

6.3 Slotbeschouwing 
Zowel private als publieke staan op dit moment voor de keuze hoe om te gaan met de openbare ruimte. Om 
financiering voor de openbare ruimte te kunnen verkrijgen staan publieke partijen voor het besluit om of meer 
belastingen te gaan heffen of meer aan de markt (private partijen) over te laten. Wanneer er voor gekozen wordt 
om meer belastingen te gaan heffen dienen uitgaven van de publieke partijen transparanter gemaakt te worden. 
Bij het transparant maken van investeringsbeslissingen kan MKBA kan als waarderingsinstrument hieraan 
bijdragen . Wanneer er gekozen wordt voor meer aan de markt over te laten dient de overheid zich dan ook op veel 
gebieden terug te trekken van de taak voor het verzorgen van de openbare ruimte zodat private partijen deze taak 
(deels) kunnen overnemen. Private partijen zien het belang van de openbare ruimte maar zijn niet bij machte om 
ook in de openbare ruimte te gaan voorzien door de monopolie van de publieke partijen. Echter wanneer de 
overheid bereid is verantwoordelijkheden uit handen te geven kan de private partijen hierop inspringen. Private 
partijen kunnen doorgaans efficiëntere producten op de markt zetten omdat zij winstbejag nastreven. 
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