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Voor u ligt het onderzoeksverslag van het afstudeeronderzoek, wat het afsluitende 
onderdeel vormt van de masterstudie Construction Management & Urban 
Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

In dit onderzoeksverslag worden de stappen uit één gezet, die ik als onderzoeker 
tijdens het afstudeerproces genomen heb en worden de resultaten en bevindingen 
beschreven die leiden tot de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen. Dit verslag 
kan gezien worden als vervolg op de literatuurstudie, getiteld Waardecreatie door 
investeringen in infrastructuur, de meerwaarde van een metrostation in stedelijk 
gebied, die in november 2007 is afgerond. Deze literatuurstudie vormt de voor 
wetenschappelijk onderzoek vereiste theoretische beschrijving, die voor dient te 
gaan aan de feitelijke uitvoering van het onderzoek. In dit verslag zult u dan ook, 
ter onderbouwing van de casestudy en de aanbeveling, een samenvatting van de 
theorie uit het verslag terug vinden. 

Mijn dank gaat uit naar de verschillende deskundigen die hun kennis hebben willen 
delen via interviews en gesprekken en mijn begeleiders voor hun betrokkenheid en 
het kundige advies. Ook wil ik IBA en de TUle bedanken voor hun geldelijke 
bijdrage aan de casestudy. Hiernaast wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor 
hun steun en de af en toe hoognodige afleiding. In het bijzonder wil ik Dion 
Alderden bedanken voor zijn altijd aanwezige steun en goede raad en mijn vader, 
Frans Hilgers, voor het meedenken en zijn nuttige suggesties. 

Dit rapport bestaat uit een onderzoeksverslag met bijlagen. Indien het lezen vragen 
oproept, ben ik graag bereid deze te beantwoorden. 

Tessa Hilgers 

Amsterdam, maart 2008 . 
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Investeringen in een gebied, zoals stedelijke vernieuwingsprojecten en de aanleg 
van infrastructuur, verhogen de kwaliteit van het gebied en hebben naar 
verwachting ook een waardevermeerderend effect op het omliggende vastgoed en 
de grond. In Nederland is de financiering van infrastructuur en gebiedsontwikkeling 
over het algemeen een overheidstaak, maar er zijn niet altijd middelen beschikbaar 
om aan alle projecten doorgang te geven. De financiering van deze vaak complexe 
en binnenstedelijke projecten is over het algemeen risicovol en onrendabel en 
daardoor moeilijk rond te krijgen. 

Omdat deze investeringen naar verwachting een meerwaarde opleveren voor de 
omgeving, is het interessant om te kijken of er iets met deze meerwaarde gedaan 
kan worden. Het onderzoek laat zien dat waardestijgingen in een gebied zich 
voornamelijk uiten in grond- en vastgoedprijzen. Degenen die profiteren van deze 
waardestijging zijn logischerwijze de eigenaren van het omliggende vastgoed, vaak 
private partijen, zoals beleggers en ontwikkelaars. Een interessante vraag is dan 
ook of het niet mogelijk en eerlijk is om deze private partijen te laten bijdragen aan 
de aanleg van de openbare ruimte en infrastructuur. 

In dit onderzoek is gekeken naar de waardestijging als gevolg van investeringen in 
infrastructuur en specifiek door een metrostation . En op welke manier deze 
waardestijging vooraf gebruikt kan worden voor diezelfde investeringen, het 
zogenaamde Value Capturing. Belangrijk om te weten hierbij is hoe groot de 
waardestijging als gevolg van een investering is en hoe private partijen hierbij 
betrokken kunnen worden. 

Om tot de beantwoording van deze vragen te komen zijn er meerdere onderwerpen 
behandeld in de vorm van een literatuur- en expertstudie. De belangrijkste 
onderwerpen zijn stedelijke vernieuwing, waardekenmerken en waardebepaling en 
uiteindelijk is toegewerkt naar bereikbaarheid en infrastructuur. 
Een interessante conclusie uit het theoretische gedeelte is dat waardekenmerken 
tot 50% de prijs van een woning kunnen bepalen. Hoe meer een buurt voldoet aan 
de eisen en wensen van een potentiële koper, hoe aantrekkelijker dit zal zijn. 
Verschillen in huizenprijzen tussen steden kunnen op deze manier verklaard 
worden. Investeren in een waardekenmerk zou dus logischerwijze een stijging van 
de huizenprijzen moeten betekenen. 

De rode draad in het theoretische gedeelte van het onderzoek is de meerwaarde 
van een metrostation in stedelijk gebied. Hoe kan dit meetbaar gemaakt worden en 
welke conclusies kunnen hieraan verbonden worden? Door middel van een 
casestudy is er geprobeerd antwoord te geven op deze vragen. De methode die 
gebruikt is om deze waardegroei te bepalen is de hedonische prijs methode. 
In de omgeving van twee metrostations in Schiedam, die in 2002 zijn opgeleverd, 
zijn de transactieprijzen geanalyseerd. Het blijkt dat er een positieve invloed uitgaat 
van de komst van de metrostations en de verbeterde bereikbaarheid. Er is echter 
geen eenduidig antwoord op de vraag hoe hoog deze waardestijging is. Dit zal per 
situatie onderzocht moeten worden en is afhankelijk van de omstandigheden en 
andere waardekenmerken. Een maatschappelijke kosten baten analyse zou hier 
meer inzicht in kunnen geven. 

Duidelijk is wel dat naarmate de meerwaarde groter wordt, de mogelijkheden voor 
Value Capturing toenemen. Meerwaardecreatie kan ook actief bevorderd worden . 
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'" Het ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit (bijvoorbeeld ondertunneling 
van de infrastructuur) en de scope (hoeveel winst- en verliesgevende 
omgevingselementen worden betrokken in de meerwaardecreatie en Value 
Capturing) spelen een belangrijke rol. Dit eerste wordt ook ondersteund door de 
casestudy. 

Value Capturing is een verzamelnaam van verschillende instrumenten, die gebruikt 
kunnen worden om de meerwaarde te "vangen". Het blijkt dat de vrijwillige en 
minnelijke vormen van Value Capturing de grootste kans maken in Nederland. Dit 
betekent dat de volgende instrumenten potentieel een financiële bijdrage kunnen 
leveren aan publieke projecten. 
• Benefit sharing 
• Ontwikkelaarbijdrage 
• Ontwikkelingsrechten 
Maar ook Value Capturing met overheidsingrijpen maakt kans in Nederland, 
bijvoorbeeld een actief grondbeleid. 

Wel zijn er meerdere punten waar rekening mee gehouden dient te worden en 
zullen er zaken moeten veranderen, wil Value Capturing op grote schaal ingezet 
kunnen worden in Nederland. Enkele van deze zaken zijn: 
• Er moet vooral van de kant van de overheid een meer commerciële manier van 

denken gevolgd worden. Denken in termen van waarde in plaats van kosten. 
• Er moeten meer publieke bevoegdheden komen om private winsten af te romen. 

De nieuwe grondexploitatiewet is een stap in de goede richting. 
• Value Capturing moet in businesscase meegenomen worden . Er moet dus in een 

vroeg stadium met alle partijen aan tafel gezeten worden. 
• Er wordt te veel los van elkaar plannen gemaakt. Er zou slimmer omgegaan 

moeten worden met de samenwerking tussen verschillende overheden. Er 
worden op deze manier veel kansen verspeeld om effectiever en dus met meer 
waarde projecten te ontwikkelen. 

• Bij de inrichting van een gebied worden mobiliteitsvoorzieningen vaak pas in 
latere fases meegenomen. Er is dan nog maar weinig ruimte voor innovatieve 
plannen. 

• Er moet op een andere manier naar de risico's gekeken worden. Omdat de 
marktdruk zo groot is en bijna alle projecten tegenwoordig complex zijn (de 
vinex- en uitleglocaties zijn op), moeten beleggers hun investeringscapaciteit 
benutten. Dit betekent dat investeringen en ontwikkelingen plaats vinden in 
bebouwde gebieden, waardoor anderen ook profiteren van deze investeringen. 
Dit heeft tot gevolg dat de mogelijkheden voor Value Capturing toenemen. 

Uit ervaring van deskundigen is gebleken dat private partijen ook interesse hebben. 
Zij hebben andere redenen om te willen investeren, zoals de waardevermeerdering 
van hun vastgoed. 

Concluderend kan gezegd worden dat er voldoende mogelijkheden en kansen zijn 
voor de implementatie van Value Capturing in Nederland, vooral bij projecten waar 
actief gestreefd wordt naar meerwaardecreatie. 

Maar Value Capturing is geen manier om de financiële gaten van alle 
verliesgevende projecten te dichten. Het kan wel een geschikte manier zijn om de 
kwaliteit van projecten op een hoger niveau te tillen en de financiële haalbaarheid 
van projecten te verbeteren. Bij de bouw van grote infrastructurele projecten is het 
al een heel mooi resultaat als 10% gefinancierd kan worden uit Value Capturing. 
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Als afronding van de Masteropleiding Construction Management & Engineering 
wordt er een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en een bijbehorend verslag 
geschreven. De basis van dit onderzoekverslag ligt in de hieraan vooraf gaande 
literatuurstudie, Waardecreatie door investeringen in infrastructuur, de meerwaarde 
van een metrostation in stedelijk gebied. De tijdens dit literatuuronderzoek 
gevonden informatie, wordt in het theoretische deel van dit afstudeeronderzoek 
samengevat. Voor een uitgebreidere omschrijving van de informatie wordt u 
verwezen naar het volledige literatuurverslag. 

Investeringen in een gebied, zoals stedelijke vernieuwingsprojecten en de aanleg 
van infrastructuur, verhogen de kwaliteit van de betreffende omgeving en hebben 
daarmee ook een waardevermeerderend effect op het omliggende gebied. In 
Nederland is de financiering van infrastructuur en gebiedsontwikkeling over het 
algemeen een overheidstaak, maar er zijn niet altijd middelen beschikbaar om aan 
alle projecten doorgang te geven. De financiering van deze vaak complexe en 
binnenstedelijke projecten is over het algemeen risicovol en onrendabel en 
daardoor moeilijk rond te krijgen. 

Omdat deze investeringen naar verwachting een meerwaarde opleveren voor de 
omgeving, is het interessant om te kijken of er iets met deze meerwaarde gedaan 
kan worden. Waardestijgingen in een gebied uiten zich voornamelijk in grond- en 
vastgoedprijzen. Degenen die profiteren van deze waardestijging zijn logischerwijze 
de eigenaren van het omliggende vastgoed, meestal private partijen, zoals 
beleggers en ontwikkelaars. Een interessante vraag is dan ook of het niet mogelijk 
en eerlijk is om deze private partijen te laten bijdragen aan de aanleg van de 
openbare ruimte en infrastructuur. 
In dit onderzoek wordt gekeken naar waarde en waardestijging als gevolg van 
investeringen in infrastructuur en specifiek door een metrostation. En op welke 
manier deze waardestijging vooraf gebruikt zou kunnen worden voor diezelfde 
investeringen, het zogenaamde Value Capturing. Belangrijk om te weten hierbij is 
hoe groot de waardestijging als gevolg van een investering is en hoe private 
partijen hierbij betrokken kunnen worden. 

Naast de theoretische basis door middel van een literatuurstudie en interviews met 
deskundigen uit de praktijk, is er een casestudy uitgevoerd om de meerwaarde van 
een metrostation in de praktijk te onderzoeken. Op basis van de gevonden 
literatuur en uitkomsten van de casestudy worden er conclusies getrokken over de 
te verwachte waardegroei na een investering in infrastructuur. Vervolgens wordt er, 
met behulp van de gevonden informatie, dieper ingegaan op de mogelijkheden van 
Value Capturing. 

1.1 Doel rapport 

Het doel van dit rapport is het methodisch uiteenzetten van de gevonden informatie 
over de onderwerpen van dit afstudeeronderzoek. Het eindresultaat zal een 
verzameling van informatie en kennis zijn, wat zal leiden tot aanbevelingen over 
het gebruiken van de meerwaarde, die wordt gecreëerd door investeringen in 
infrastructuur. Dit wordt gebaseerd op de theorie uit het literatuuronderzoek, de 
resultaten van de casestudy en de verschillende interviews. De aanbevelingen zijn 
gericht aan het afstudeerbedrijf IBA en daarmee ook aan de gemeente Amsterdam. 
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Dit onderzoeksverslag is als volgt opgebouwd. Deel A is een inleiding in het 
onderzoek en beschrijft onder andere de aanpak, de doelstellingen en de gebruikte 
onderzoeksmethoden. 

Deel B behandeld het theoretische gedeelte van het onderzoek door middel van 
bestaande literatuur en interviews met deskundigen uit de praktijk . Hierop worden 
conclusies gebaseerd voor het vervolgonderzoek. Ook wordt de aanpak van de 
casestudy besproken. 

In deel C is de casestudy over de meerwaarde van een metrostation in stedelijk 
gebied uitgewerkt. De verkregen data wordt besproken en resultaten van de 
toegepaste analyse worden geïnterpreteerd. Op basis hiervan worden er conclusies 
getrokken. 

Uiteindelijk wordt in deel Ode verkregen informatie uit de voorgaande 
hoofdstukken gebruikt, om dieper in te gaan op het begrip Value Capturing. Om 
meer informatie en de mogelijkheden van Value Capturing te achterhalen, is er 
gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en diepte 
interviews met deskundigen. 
Deze informatie zal leiden tot een eindconclusie over het onderzoek en tot een 
aanbeveling voor het afstudeerbedrijf over het gebruik van meerwaarde bij het 
financieren van infrastructurele projecten. Ook worden er discussiepunten en 
eventuele vervolgonderzoeken besproken en wordt er gereflecteerd op het verloop 
van het afstudeeronderzoek. 

Waardecreatie door investeringen in infrastructuur 3 



TUle 
2 Onderzoekskader 

2.1 Onderwerp 

Onderzoeksverslag 

x 
)( 
)( 

Waardekenmerken, waardecreatie, Value Capturing en meerwaarde als insteek bij 
investeringen in stedelijk gebied. Bereikbaarheid, infrastructuur en specifiek een 
metrostation, als waardekenmerken. 

Titel en subtitel: 
Waardecreatie door investeringen in infrastructuur. De meerwaarde van een 
metrostation in stedelijk gebied. 

2.2 Probleemstelling 

Voor het onderzoek is de volgende probleemstelling opgesteld: 
In stedelijke gebieden zijn er verschillende kenmerken te benoemen, die de waarde 
van het betreffende gebied bepalen. Deze waardekenmerken kunnen als 
uitgangspunt dienen voor investeringen in stadswijken. Als er geïnvesteerd wordt in 
een specifiek waardekenmerk, zoals een metrostation, zal er verwacht worden dat 
er waardegroei optreedt. In Nederland is er echter weinig onderzoek gedaan naar 
de relatie tussen investeringen in infrastructuur en de economische waardegroei 
van het omliggende gebied. 

2.3 Doelstelling 

De doelstelling die is opgesteld voor het afstudeeronderzoek is: 
Inzicht krijgen in de relatie tussen het investeren in een nieuw metrostation en de 
waardegroei van de huizenprijzen in de betreffende woonwijk. En kennis opdoen 
over het gebruiken van deze meerwaarde voor de financiering van infrastructuur, 
het zogenaamde Value Capturing. 

2.4 Vraagstelling 

Voor het onderzoek is de volgende vraagstelling opgesteld: 
Kan de verwachte waardegroei van een gebied als gevolg van investeringen in 
infrastructuur, vooraf benut worden voor diezelfde investeringen (Value Cap tu ring) ? 

Deelvragen: 
Aan de hand van de probleem- en vraagstelling zijn er een aantal deelvragen 
opgesteld : 
• Wat zijn de waardekenmerken van stedelijk gebied? 
• Wat zijn de effecten van een investering in de functionele omgevingskenmerken 

van een stedelijk gebied? 
• Op welke manier kan de waardegroei door een specifieke investering gemeten 

worden? 
• Welke invloed heeft een metrostation op de waarde van huizen in stedelijk 

gebied? 
• Wat is Value Capturing en is dit een geschikte methode voor de financiering van 

infrastructuurprojecten in Nederland? 
• Hoe kan, gelet op waardekenmerken, de bedrijfsvoering en het investerings

beleid voor stedelijk gebied worden ingericht? 

Waardecreatie door investeringen In Infrastructuur 4 
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Om het onderzoek uitvoerbaar en interessant te houden is het van belang dat er 
afgebakend wordt. Het onderzoek heeft als insteek waardekenmerken en 
waardecreatie bij stedelijke vernieuwing. Er wordt één waardekenmerk uitgelicht 
om verder te onderzoeken. Dit onderzoek zal zich richten op de toegevoegde 
waarde van metrostations. Er zal worden gekeken naar een methode om de 
meerwaarde van een metrostation te bepalen . Ook wordt er gekeken naar manieren 
waarbij de toegevoegde waarde die behaald is door de investering, wordt gebruikt 
om de financiering rond te krijgen. 

Kernwoorden 
Stedelijke vernieuwing. 
Waa rdeken merken. 
Functionele 
omgevingskenmerken. 
Waardecreatie. 
Metrostations. 
Hedonische 
prijsmethode. 
Value Capturing 
Gemeente Amsterdam. 
Casestudie: metrostation 
Rotterdam, Calandlijn. 

2.6 Context 

Waardecreatie als uitgangspunt 
voor stedelijke vernieuwing. Het 
vooraf gebruik maken van de 
meerwaarde als gevolg van een 
investering. De toegevoegde 
waarde van een metrostation in 
een stadswijk. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd 
in opdracht van het 
Ingenieursbureau gemeente 
Amsterdam en de Technische 
Universiteit Eindhoven, faculteit 
Bouwkunde, afstudeerrichting 
Construction Management & 
Engineering. 

Figuur 1: Onderzoekskader 

2.7 Resultaatverwachting 

In het eindrapport wordt antwoord gegeven op de vraagstelling. Dit houdt in dat 
het eindrapport een duidelijk inzicht geeft in de toegevoegde waarde van een 
metrostation in stedelijk gebied en de mogelijkheden van Value Capturing. Het 
onderzoek zal leiden tot een theoretische basis, die getoetst zal worden aan de 
praktijk door middel van een casestudie. De conclusies, casestudy en opgedane 
kennis zullen vertaald worden naar een aanbevel ing over het gebruiken van de 
meerwaarde van investeringen in infrastructuur. 
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Het afstudeerproject voor de opleiding Construction Management & Engineering 
bestaat uit het uitvoeren van een literatuurstudie, een casestudie en uiteindelijk 
een onderzoeksverslag. Deze documenten moeten voldoen aan de 
wetenschappelijke eisen die gesteld worden aan de Masteropleiding . Er wordt 
daarom gebruik gemaakt van verschillende analyse- en onderzoeksmethoden die 
hieronder kort zullen worden toegelicht. Tijdens het onderzoek is er gebruik 
gemaakt van de volgende analyse- en onderzoeksmethoden: 
• Mindmapping 
• Literatuurstudie 
• Expertstudie door middel van oriënterende en diepte interviews 
• KJ methode, gele briefjes 
• Casestudy 
• Waardebepalingmodellen -7 Hedonische prijsmethode 
• SWOT 

In de eerste fase van het afstudeeronderzoek is er gebruik gemaakt van de 
Mindmap methode. Mindmapping is een manier om problemen te visualiseren en 
relaties tussen verschillende onderwerpen aan te tonen. Deze methode is gebruikt 
om het afstudeeronderzoek uiteen te zetten en te bepalen wat de relatie is tussen 
de verschillende onderwerpen. Ook is met de Mindmap methode bepaald welke 
onderwerpen er tijdens het onderzoek meegenomen zouden worden. Tijdens het 
bepalen en rangschikken van de waardekenmerken is deze methode toegepast om 
te bepalen welke kenmerken bij elkaar horen. 

Een literatuurstudie is een methode om relevante data te verzamelen over het 
betreffende onderwerp. Het is een verzameling van gegevens over bepaalde 
onderwerpen, die door anderen reeds zijn vastgelegd. De literatuurstudie dient als 
theoretische basis voor het verdere onderzoek. De literatuurstudie is aangevuld met 
een expertstudie. 
Voor een goede beeldvorming en extra informatie over de onderwerpen die niet 
specifiek in de literatuur terug te vinden is, zijn tijdens de literatuurstudie enkele 
oriënterende interviews gehouden. Tijdens de uitwerking van het onderzoek zijn 
enkele diepte interviews gehouden om specifieke informatie te achterhalen. 

Tijdens de literatuurstudie is er gebrUik gemaakt de KJ methode (gele briefjes). 
Deze methode is zeer geschikt om grote hoeveelheden informatie te structureren. 
Alle relevante informatie wordt per hoofd- en deelonderwerp gesorteerd om zo een 
samenhangende literatuurstudie te verkrijgen. 

Een casestudy is een onderzoek op basis van een praktijk geval. Aan de hand van 
de theorie is er gekozen voor een casestudy over de komst van twee nieuwe 
metrostations van het metronetwerk van Rotterdam. Met behulp van een 
waardebepalingmodel (de hedonische prijsmethode) is geprobeerd te achterhalen 
wat de invloed van de nieuwe stations is op de huizenprijzen in de directe 
omgeving. 

Uiteindelijk is er een SWOT analyse gemaakt van Value Capturing, die als basis 
dient voor het advies dat als eindresultaat naar voren komt. 

2.9 Onderzoeksmodel 

In het onderzoeksmodel wordt schematisch weergegeven welke fasen er worden 
doorlopen en welke producten hieruit voort komen. Deze is terug te vinden in 
bijlage C. 
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In het theoretische deel van dit verslag worden de onderwerpen, die aanleiding 
gaven voor dit onderzoek, verkend en wordt er dieper ingegaan op aspecten die 
relevant zijn voor de uitwerking van het onderzoek. 

Stedelijke vernieuwing is een onderwerp dat al sinds de jaren '50 op de politieke 
agenda staat. In eerste instantie lag de nadruk voornamelijk op bouwtechnische 
verbetering van de woningen. Tegenwoordig is het beleid meer gericht op het 
vergroten van de leefbaarheid en creëren van waardevolle wijken. Opvallend is dat 
in al die jaren het aantal aandachtswijken grotendeels gelijk is gebleven. In 
hoofdstuk 4 wordt hier dieper op in gegaan. 

Een van de belangrijkste keuzes die burgers en bedrijven maken, is het bepalen 
van de plek waar zij zich vestigen. Mensen houden met hun woongedrag rekening 
met de omgevingskenmerken van een stad of dorp, in dit onderzoek 
waardekenmerken genoemd. Belangrijke aspecten zijn onder andere 
bereikbaarheid, veiligheid en voorzieningen. De begrippen waarde en 
waardekenmerken worden in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt. Ook wordt er in dit 
hoofdstuk dieper ingegaan op de mogelijkheden van het gebruiken van deze 
verwachte meerwaarde door middel van Value Capturing. 

Waardekenmerken kunnen tot 50% de prijs van een woning bepa len. Hoe meer een 
buurt voldoet aan de eisen en wensen van een potentiële koper, hoe aantrekkelijker 
dit zal zijn. Verschillen in huizenprijzen tussen steden kunnen op deze manier 
verklaard worden. Als er veel mensen in een aantrekkelijke stad of buurt willen 
(blijven) wonen, neemt de vraag naar huizen toe en dus de prijs. 
Door het gebruik van een methode voor waardebepaling kan worden achterhaald 
wat de invloed van een dergelijk kenmerk is op de huizenprijs. Bereikbaarheid is 
daarbij onder te delen in verschillende aspecten. In dit onderzoek zal worden 
gekeken naar de invloed van een metrostation op de huizenprijzen. Verschillende 
methoden waarmee deze meerwaarde bepaald kan worden, worden in hoofdstuk 6 
besproken . 

Bereikbaarheid is een actueel onderwerp dat een grote invloed heeft op het 
dagelijkse leven van veel mensen. De verwachting voor de toekomst is dat de 
mobiliteit zal blijven groeien, dus zal er geïnvesteerd moeten worden in de 
infrastructuur. 
De financiering van gebiedsontwikkeling en infrastructuur is in Nederland een 
verantwoordelijkheid van het Rijk. De overheid heeft alleen geen ongelimiteerd 
budget en moet daarom keuzes maken ten aanzien van de uitvoering van 
projecten. Een mogelijke oplossing voor deze problematiek zou kunnen zijn dat 
private partijen bijdragen in de kosten, maar deze zijn terughoudend met 
investeringen. In hoofdstuk 7 wordt deze problematiek nader onderzocht. 

De rode draad in het theoretische gedeelte van het onderzoek is waardecreatie door 
investeren in infrastructuur. Uiteindelijk zal er dieper worden ingegaan op de 
mogelijkheden die er zijn om deze gecreëerde meerwaarde te gebruiken bij de 
financiering van infrastructurele projecten. 
Als casestudy is er voor gekozen om te kijken in hoeverre er waardegroei plaats 
vindt als gevolg van een investering in de verbetering van het openbaar vervoer 
netwerk, in dit geval nieuwe metrostations. De case en de methode die gebruikt is 
om deze waardegroei te bepalen, worden in hoofdstuk 8 verder toegelicht. 
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Stedelijke vernieuwing is een actueel onderwerp met een lange voorgeschiedenis. 
In dit hoofdstuk wordt kort beschreven welke ontwikkelingen er in Nederland de 
afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. Ook wordt gekeken naar de huidige 
situatie en worden er enkele studies over de effecten van stedelijke vernieuwing 
besproken. Hieruit volgen conclusies over aandachtspunten en belangrijke factoren 
voor dit onderzoek. 

4.1 Beleid 

In de jaren vijftig en zestig werd het beleid ter vernieuwing van steden gekenmerkt 
door sanering, krotopruiming en reconstructie. In de jaren zeventig verandert het 
beleid . De Derde Nota Ruimtelijke Ordening introduceerde in 1973 de term 
stadsvernieuwing. Stadsvernieuwing is vooral gericht op herstel en vernieuwing van 
bestaande woningen en het directe woonmilieu. Het gaat voornamelijk om 
woningen uit de periode rond 1900, die grondig gerenoveerd worden of worden 
vervangen door nieuwbouw. Er komen subsidies op het gebied van 
stadsvernieuwing en in 1985 worden deze subsidies onder gebracht in het 
stadsvernieuwingsfonds. [Breejen et al, 2006] 

Eind jaren tachtig, begin jaren negentig komt er steeds meer kritiek op de 
stadsvernieuwing, omdat ondanks de betere woningen, de kwaliteit van de buurt 
als geheel niet wezenlijk verbetert. De wijken blijven aan de onderkant van de 
woningmarkt hangen. Ook de sociale problemen blijven bestaan in de vernieuwde 
wijken. Dit was aanleiding voor een beleid van 'sociale vernieuwing'. De aandacht 
verschuift van fysieke ingrepen in woningen, naar het beheer van de gebieden en 
de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving. [Breejen et al, 2006] 

De brede erkenning voor de problemen in de stad leidde ertoe dat in 1995 de vier 
grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), vijftien middelgrote 
steden en het kabinet een convenant ondertekenden dat de basis vormde voor het 
Grote Steden Beleid (GSB). Doel van dit beleid is de versterking van de 
economische en sociale (infra- )structuur van steden, met name gericht op de 
terreinen werk, leefbaarheid, veiligheid, onderwijs en zorg. Daarbij wordt ook 
gesproken over het tegengaan van ruimtelijke segregatie van kansarme bewoners. 
Het beleid wordt in 1997 verbreed met de vaststelling van de Nota Stedelijke 
Vernieuwing (NSV). 

Stedelijke vernieuwing kan worden gezien als opvolger van stadsvernieuwing en als 
invulling van de fysieke pijler van het Grote Steden Beleid. Het richt zich op alle 
Nederlandse gemeenten en niet alleen op de GSB gemeenten. De eerste periode 
van het GSB loopt van 1995 tot 1999. Aan het eind van deze periode moeten alle 
GSB steden (zie bijlage D) een Meerjaren Ontwikkelings
Programma (MOP) ontwikkelen waarin ze hun visie en 
strategie voor de periode 2000-2004 moeten formuleren. 
[Breejen et al, 2006] 
Ook moeten de gemeenten aangeven op welke wijze men 
het beleid wil realiseren. Daarbij gaat men uit van de drie 
Brede Doeluitkeringen (BDU), te weten een fysieke, een 
economische en een sociale, ook wel de drie pijlers van 
stedelijke vernieuwing genoemd, zie figuur 2. [VROM, 2007] 
Bijdragen van het Rijk voor infrastructurele projecten komen 
uit het BDU potje van de fysieke pijler. 

Figuur 2: 
Schematische weergave drie pijler structuur. 
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In 2000 wordt de wet Stedelijke Vernieuwing (WSV) in het leven geroepen, 
waarin de wettelijke grondslag voor de toewijzing van budgetten aan gemeenten is 
vastgesteld. Ook krijgen steden vanaf 2000 rechtstreeks van het Rijk subsidie via 
het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). Het ISV is een bundeling van 
grotendeels bestaande subsidieregelingen vanuit de ministeries VROM, EZ en LNV. 
Gemeenten ontvangen nu één integrale doeluitkering, waardoor een samenhangend 
en integraal beleid mogelijk wordt. Het Ministerie van VROM is de beheerder van de 
doeluitkering. [Boel et al, 2002] 
De bedoeling is dat de publieke investeringen een multipliereffect teweeg brengen, 
leidend tot private investeringen van vastgoedbeleggers, woningcorporaties, 
bedrijven en eigenaar/ bewoners. [Breejen et al, 2006] 

4.2 Huidige situatie 

De bouwtechnische toestand van de woningvoorraad is de laatste decennia sterk 
verbeterd . Dankzij de grote inspanning via stadsvernieuwing en particuliere 
woningverbeter,ing staat de woningvoorraad er bouwtechnisch goed voor. [Oskamp, 
2002] 
Maar de woontechnische kwaliteit en de kwalite it van de woonomgeving sluit in 
grote delen van de woningvoorraad nog steeds niet aan op de woonwensen . Er zijn 
met name na de Tweede Wereldoorlog veel eenzijdige, dichte en relatief goedkope 
wijken gebouwd. In deze wijken komen veel achterstanden en problemen voor. 
Daarnaast is er nog een groot aantal vooroorlogse wijken waarvan de 
woonomgeving matig tot slecht is. Er is in veel gevallen sprake van een 
concentratie van achterstanden en problemen in fySiek en sociaal-economisch 
opzicht. Deze aandachtswijken zijn vooral te vinden onder de stedelijke wijken van 
voor 1970 in de grote(re) steden. [Breejen et al, 2006] Een overzicht van de 40 
aandachtswijken en de bijbehorende verdeling van fondsen is te vinden in bijlage E. 
Met de beleidsinzet voor stedelijke vernieuwing in de afgelopen jaren is het aantal 
aandachtswijken min of meer op een constant niveau gehouden, maar de 
investeringen zijn onvoldoende geweest om het aantal aandachtswijken te doen 
afnemen. [Brouwer et al, 2006] 

De huidige doelstelling van het stedelijk woon beleid van het Ministerie van VROM is 
het creëren van vitale steden. Steden zijn van groot belang voor de economie. 
Menging van wonen en werken, draagvlak voor voorzieningen en aantrekkelijkheid 
van de stad als vestigingsplaats zijn daarbij essentieel. [Brouwer et al, 2006] 
Stedelijke vitaliteit moet voldoen aan alle eisen die aan een gebied worden gesteld 
door de gebru ikers. In het GSB is dit aan de drie pijlers van stedelijke vernieuwing 
gekoppeld en onderverdeeld in drie dimensies, zie figuur 3. [Buys et al, 2002] 

Sociaaleconomische vitaliteit 
- werkloosheid 
- onderwijs 
- ab9idsmar1<t (ook: inkoll1ffis, 

inkomensongeijkheicO 

Econa 11isch 

Ruimtelijk-economische vitaliteit 
- bereikbaarheid en beschikbaarheid 

b€<lrüfstooeinen 
- posillê op de woningmar1<t 
- kwaliteit en duurzaamheid 

WO<JIYTilieus 

~" 
~~ ~ . ... 

'S Rurntehlk (fysiek) 

Sociaal-ruimtelijke vitaliteit 
• veiligheid <lil vlliligl'Kiidsb&leving 

- leefOOarheid 
- sociale infrastructuur 

Figuur 3: Dimensies van stedelijke 
vitaliteit [Buys et al, 2002] 
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In de afgelopen jaren zijn er meerdere studies verricht naar de behoeften en 
effecten van het stedelijks vernieuwingsbeleid . Er zullen hier enkele relevante 
onderzoeken besproken worden. Er wordt naar de literatuurstudie verwezen voor 
meer informatie en onderzoeken over stedelijke vernieuwing. 

In opdracht van VROM heeft de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) een 
onderzoek gedaan naar de kosten en baten van stedelijke vernieuwing. Dit 
onderzoek laat een effect zien van stedelijke vernieuwing. De belangrijkste baten 
zitten in de waardetoename en het toegenomen consumenten surplus 
(betalingsbereidheid van consumenten) van nieuwe woningen en van woningen in 
de nabijheid. Uit de onderzochte casus bleek dat de WOZ waarden van bestaande 
woningen in de wijk, sterker stegen dan het gemiddelde in de stad en ook sterker 
dan in vergelijkbare wijken waar nog geen stedelijke vernieuwing was ingezet. 
Daarnaast is de toename van het woongenot als gevolg van betere en meerdere 
woningen van belang. Andere effecten die niet in de prijs terugkomen zijn relatief 
klein (verbetering voorzieningenniveau) of moeilijk inschatbaar (andere 
beleidsterreinen, andere buurten). [Breejen et al, 2006] 

In het onderzoek "Behoefte aan stedelijke vernieuwing" van ABF research, wordt 
gewerkt met verschillende toekomstscenario's en hoe het beleid voor stedelijke 
vernieuwing en stedelijke uitleg voor de periode 2010-2019 hierop aangepast zou 
moeten worden. Interessant voor dit onderzoek is de vIsie op de 
waardeontwikkeling van woningen. Er wordt gesteld dat de waardeontwikkeling van 
woningen wordt bepaald door de kwaliteit van de woning, de woonomgeving en de 
marktsituatie. De geschatte woningwaarden bij de verschillende scenario's zijn 
positief. Niet alleen door de toevoeging, maar ook door de uitstraling van de 
vernieuwing op de omgeving en de daling van het aantal aandachtswijken, neemt 
de waarde toe. Per woning gaat het om 5% tot 10% toename. Dat lijkt niet veel 
maar over de voorraad woningen bezien gaat het om vele miljarden . Er is nog 
weinig ervaring met het benutten van dit type effecten. De investeringen in 
stedelijke gebieden en stedelijke uitleg genereren waarde. Daardoor ontstaat 
investeringsruimte voor meer partijen. [ABF, 2007] 

4.4 Conclusie 

Bij stedelijke vernieuwing gaat het om concrete veranderingen in de bebouwing en/ 
of de bebouwde omgeving. Gebleken is dat alleen het aanpakken van de 
bouwtechnische kwaliteit niet voldoende resultaat oplevert. Uit onderzoek komt 
naar voren dat er geen vermindering van het aantal aandachtswijken heeft 
plaatsgevonden. Het huidige beleid is dan ook meer gericht op de totale 
leefbaarheid van de wijken. De doelstelling is het creëren van vitale wijken . Hierbij 
horen naast fysieke investeringen ook investeringen in sociale en economische 
aspecten. Voor de uitvoering van deze projecten moet voldoende draagvlak 
gecreëerd worden onder de betrokken actoren. Doordat er zo veel actoren bij 
betrokken zijn, is dit een kostbaar en langdurig proces. Daarom moet er voldoende 
geld beschikbaar zijn om de plannen te kunnen uitvoeren. De overheid draait 
grotendeels op voor deze kosten. Als aangetoond kan worden dat de investeringen 
voor alle actoren uiteindelijk waardevermeerdering oplevert, kan dit proces 
misschien versneld worden. In hoofdstuk 5 wordt hier dieper op in gegaan. 
Dit onderzoek richt zich op fysieke/ economische pijler van stedelijke vernieuwing. 
De fysieke pijler bestaat uit meer dan alleen de bouwtechnische kwaliteit van de 
woningen. De waardekenmerken die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van een 
woning en de stad of wijk zullen in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt 
worden. 
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Waarde is een belangrijk aspect van stedelijke vernieuwing. In de aandachtswijken 
blijft de waarde van de wijken achter op de gewenste waarde. In dit hoofdstuk 
wordt gekeken naar het begrip waarde en welke factoren een rol spelen bij de 
waarde van een stedelijke wijk. Vervolgens wordt gekeken naar wat waardecreatie 
is en op welke manier er gebruik kan worden gemaakt van de gecreëerde 
meerwaarde. 

5.1 Waarde en prijs 
Voor veel mensen zijn de begrippen prijs en waarde synoniem van elkaar. Ze 
worden vaak door elkaar gebruikt, maar zijn theoretisch gezien niet hetzelfde. 
[Have, 2002] Het verschil is in figuur 4 schematisch weergegeven. 

Prijs 
De prijs van een object wordt gedefinieerd als de daadwerkelijke marktprijs die tot 
stand is gekomen bij een transactie tussen een verkoper en een koper. Dit is een 
vastgelegd en vaststaand feit, dat door marktwerking wordt bepaald. Prijzen zijn 
daarom het beste bewijs voor de huidige marktsituatie. Een prijs is de resultante 
van alle risico- en rendementoverwegingen van een potentiële koper. Prijzen 
kunnen daardoor significant afwijken van waarde. [Kessel, 2007] 

Waarde 
Waarde is minder gemakkelijk te definiëren en te bepalen dan de prijs. Waar de 
prijs door de markt wordt bepaald, is de waarde een schatting van de meest 
waarschijnlijke verkoopprijs, in feite dus een simulatie van de markt. In de 
taxatieleer wordt het begrip waarde als volgt gedefinieerd: 
'Waarde is de meest waarschijnlijke prijs die voor het gehele object tot stand kan 
komen in een open marktsituatie, gegeven de fysieke, economische, sociale en/ of 
juridische kwaliteit van dat object' [Have, 2002] 

Waarde is subjectief, tijdsgebonden, veranderlijk, situationeel en ordinaal. Met 
andere woorden: hetzelfde goed of object kan in andere omstandigheden een 
waardeverandering ondergaan. [Groeneveld, 2006] 
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Figuur 4: Verschil tussen kosten, waarde en priis. rCoenen, 20041 

5.2 Waardekenmerken 

GOducen~ 

In het onderzoek 'De prijs van de plek' van het Ruimtelijk Plan bureau is onderzoek 
gedaan naar de invloed van de omgevingsfactoren op de waarde van een object. 
Een van de conclusies is, dat de kwaliteit van een woonomgeving een belangrijke 
invloed heeft op de prijs van koopwoningen. Met name in de stad, maar ook op het 
platteland, bepaalt de omgeving voor meer dan de helft de prijs van een woning per 
vierkante meter. [Dam et al, 2006] 
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~ De factoren die de waarde van een woning bepalen, worden in dit onderzoek 

waardekenmerken genoemd. Deze waardekenmerken spelen een grote rol in de 
aantrekkelijkheid van een buurt of wijk en dus de woning. Waardekenmerken zijn 
op verschillende manieren onder te delen. In dit onderzoek wordt de opdeling van 
het Ruimtelijk Plan Bureau [Dam et al, 2006] gehanteerd, zie ook figuur 5: 
e Fysieke woningkenmerken 
e Fysieke omgevingskenmerken 
e Functionele omgevingskenmerken 
e Sociale omgevingskenmerken 

8erei~baarhel d 

Aistand tot voorziemngen 

Afstand hUIs lot welk 

Demografisc he gegevens 

Werkeloosheldscljrer 

Gemiddeld Inkomen 

Functionele 
omgevingskenmerken 

SoçlAle 
omgevingskenmerken 

Figuur 5: Waardekenmerken [Dam et al, 2006] 

Woninglype 

Fysieke woning kenmerken / Oppervlaktel inhoud 

Fylleke 
omgevingskenmerken 

\ Staat van onderhoud 

Groen en water 

Bebouwingsdichtheid 

Openbare ruimte 

Bebpuwde omgeving 

Voor een uitgebreide omschrijving van de waardekenmerken wordt verwezen naar 
de literatuurstudie en bijlage F. 

5.3 Waardecreatie 

Het doel van stedelijke vernieuwing is het verhogen van de maatschappelijke en 
economische waarde van een wijk. Dit kan worden omschreven als waardecreatie. 
In de managementsector wordt waardecreatie als volgt gedefinieerd : 
Het resultaat is bij waardecreatie hoger dan op basis van de input verwacht mag 
worden. Waardecreatie vindt plaats door kerncompetenties uit te buiten. [Daft, 
2006] 

Toegepast op gebiedsontwikkeling kun je zeggen dat waardecreatie twee kanten 
heeft; een opbrengstenkant en een kostenkant. Investeringen in wijken laten zich 
terugverdienen met hogere prijzen voor huur, koop en dienstverlening . Ook kan in 
'gezonde wijken' bespaard worden op beheer, toezicht, zorg ed. [Leent, 2006] 
Waardecreatie is dus het uitvoeren van activiteiten en investeringen om sociale, 
economische en fysieke meerwaarde aan een gebied toe te voegen. 
De marktkant van waardeontwikkeling en waardecreatie is voor dit onderzoek het 
meest relevant. Hierbij wordt gekeken naar de economische ontwikkeling van een 
wijk. Dit uit zich in de woning- en grondprijzen. Woningprijzen geven een duidelijk 
beeld van hoeveel mensen bereid zijn te betalen om in een huis en dus ook de wijk 
te wonen (Willingness to pay). 

5.4 Value Capturing 

De vraag is nu of deze waardegroei gebruikt kan worden voor investeringen in het 
gebied. Figuur 6 laat zien op welke manieren waarde een rol kan spelen bij het 
financieren van projecten. Dit wordt Value Capturing genoemd, "het pakken/ 
afromen van de meerwaarde". In dit onderzoek wordt met publieke investeringen, 
investeringen in de infrastructuur bedoeld. 

Value Capturing is een verzamelnaam voor instrumenten die het mogelijk maken 
waardevermeerdering van grond en onroerend goed, ontstaan door publieke 
investeringen, direct dan wel indirect af te romen en aan te wenden voor die 
activiteiten die deze waardestijging veroorzaken. [Offermans et al, 2004] 
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, Figuur 6: Value Capturing 
[Raad V&W, 2004] 

Value Capturing is dus een manier om de meerwaarde die ontstaat door publieke 
investeringen, te gebruiken als (aanvullende) financieringsbron, naast algemene 
belastingen en directe inkomsten van verkeersdeelnemers en reizigers als 

parkeergelden, mobiliteitsbeprijzing en 
Direct -7lnfrastructuurgebrulker opbrengsten uit kaartverkoop. 

, Gebruikersbijclrage 

Indirect -7 Vastgoedmarkt 

, Value capturîng van onw!kkelaars 

·Ben.efit sharlng 
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Overheids- ~ 
Ingrijpen 

·Ont,,1kkelaarbijdrage 

·Onr.'/ikkelingsrechten 

>- 'Verbindlngsheffing 

'Actief grondbeleid 

-Adminfstrative guidance 

'Exploltatievergunning 
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., Value capturing van grond- en vastgoedeigenaren 
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'Impact fee 

'Incrementele belasting 

'Loonheffing 
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s.s Relevante publicaties 

De verschillende instrumenten om de 
waardevermeerdering te 'vangen' 
kunnen onderverdeeld worden in 
instrumenten die zich richten op de 
(infrastructuur) gebruikers of 
instrumenten die zich richten op de 
vastgoedmarkt. Figuur 7 geeft een 
overzicht van de verschillende 
mogelijkheden. 
Niet alle instrumenten komen in 
aanmerking voor toepassing in 
Nederland. In bijlage G en de 
aanbevelingen wordt dieper ingegaan 
op de mogelijkheden en de 
verschillende instrumenten van Value 
Capturing. 

Figuur 7: Overzicht van verschillende Value 
Capturing instrumenten. [Offermans et al, 2004] 

Financiering van de infrastructuur is in Nederland hoofdzakelijk een overheidstaak. 
De overheid heeft alleen geen ongelimiteerd budget en moet keuzes maken, 
waardoor projecten geen doorgang vinden of in een uitgeklede versie uitgevoerd 
worden. Het financieringsgat dat ontstaat, zou door middel van Value Capturing 
kunnen worden opgevuld. De Raad voor Verkeer & Waterstaat (V&W) heeft een 
advies geschreven, waarin deze manier van financieren van infrastructuurprojecten 
onder de aandacht wordt gebracht. [Raad V&W, 2004] 

In het onderzoek "Value Capturing, Potentieel financieringsinstrument voor 
Nederland" wordt er dieper in gegaan op de term Value Capturing. Ook worden er 
casus bekeken in binnen- en buitenland waar Value Capturing op een bepaalde 
manier is toegepast. Vooral aan de totstandkoming van de metro van Kopenhagen 
kan Nederland een voorbeeld nemen, omdat Denemarken op sociaal, economisch 
en juridisch vlak relatief veel gemeen heeft met Nederland. [Offermans et al, 2004] 
Voor meer relevante informatie en publicaties over Value Capturing wordt verwezen 
naar de literatuurstudie en bijlage G en H. 

Waardecreatie door Investenngen In infrastructuur 14 



TU I 
5.6 Conclusie 

Onderzoeksverslag 

x 
)( 
)( 

Uit het voorgaande blijkt dat omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in de 
waarde en prijs van een vastgoed object. Omdat waarde subjectief is, is het lastig 
om te bepalen welke factor een waardestijging of daling veroorzaakt. In hoofdstuk 
6 wordt gekeken naar de verschillende methoden, die gebruikt kunnen worden bij 
het bepalen van de waarde van vastgoed en daarmee de eventuele waardestijging. 

In dit onderzoek wordt specifiek gekeken naar het functionele omgevingskenmerk 
bereikbaarheid. Omdat bereikbaarheid een vrij algemeen begrip is, zal dit in 
hoofdstuk 7 verder uitgediept worden en zal er worden ingezoomd op de 
meerwaarde van een goede bereikbaarheid van woningen in stedelijk gebied. 
Kantoren, bedrijfsruimten en winkelpanden zullen buiten beschouwing gelaten 
worden. Om het nog verder af te bakenen, zal specifiek gekeken worden naar 
koopwoningen. De woningprijs is namelijk een goede indicator van waarde. Dit 
geeft aan hoeveel men bereid is te betalen om op die specifieke plek te wonen. De 
ontwikkeling van het huizenprijsniveau maakt het mogelijk te meten of de kwaliteit 
van de woningvoorraad en het woonmilieu in de stad in de perceptie van de 
mensen verbeterd is en of ze zich daar ook naar gedragen hebben. [Oskamp, 2002] 

De WOl waarde zou ook voor de ontwikkeling van het prijsniveau op de 
woningmarkt gebruikt kunnen worden. Aan deze indicator zitten echter twee 
nadelen. De WOl waarde wordt maar eens in de twee jaar bepaald. En bovendien is 
de WOl waarde gebaseerd op een waardetaxatie van woningen op basis van niet 
altijd even recente verkoopdata van andere woningen uit de omgeving. De woning 
wordt niet geïnspecteerd en de omgevingsfactoren worden hier niet expliciet in 
meegenomen. De WOl waarde komt dus niet per se overeen met de werkelijke 
marktwaarde. [Ili/ariet et al, 2005] 

De conclusie die getrokken kan worden uit het voorgaande is, dat als mensen een 
bepaalde woonwijk aantrekkelijker vinden, ze bereid zullen zijn meer voor een huis 
te betalen. Investeringen in waardekenmerken, die een omgeving aantrekkelijker 
maken om in te wonen, moeten dan ook een waardevermeerderend effect hebben 
op de wijk. Een verbeterde bereikbaarheid zal naar verwachting tot uitdrukking 
komen in een grotere prijsstijging op de woningmarkt . 
Interessant is ook of deze investeringen in bereikbaarheid (mede) gefinancierd 
kunnen worden met de verwachte waardestijging. Uit de literatuur blijkt dat Value 
Capturing in het buitenland met succes wordt toegepast, maar in Nederland nog 
niet op grote schaal geaccepteerd en geïmplementeerd wordt. De Value Capturing 
instrumenten die in aanmerking komen voor Nederland liggen voornamelijk in de 
vrijwillige en minnelijke sfeer. [Holt, 2008] In deel D van dit rapport wordt hier 
dieper op in gegaan. 

Enkele vragen die voor dit onderzoek interessant zijn: 
• Kan je van te voren bepalen hoeveel waardegroei een investering oplevert? 
• Op welke manieren kan de te verwachte waardegroei aangesproken worden voor 

investeringen in het stedelijke gebied? (Value Capturing) 

Investeringen Opbrengsten 

• Figuur 8: Opbrengsten van waardecreatie gebruiken voor investeringen in stedelijk gebied? 

De opbrengsten van waardecreatie zijn nog onder te delen in opbrengsten tijdens 
de looptijd, exploitatiewinsten en opbrengsten aan het einde van de looptijd. 
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Het bepalen van de waarde speelt in verschillende vakgebieden een rol. In de 
vastgoedsector zijn waardebepaling en waardeontwikkeling cruciale aspecten, 
waarbij de verschillende waardekenmerken van het betreffende object en de 
omgeving meegenomen worden. Hierbij wordt gekeken naar de economische 
waarde. Deze wordt gekenmerkt door verwachting, risico en onzekerheid. 
In dit hoofdstuk wordt gekeken naar verschillende methoden van waardebepaling, 
waarbij specifiek wordt gezocht naar een methode om de waardestijging als gevolg 
van een investering in infrastructuur (een nieuw metrostation) te bepalen. 

6.1 Doel waardebepaling 

Voordat er wordt gekeken naar verschillende methoden voor bepalen van waarden, 
is het noodzakelijk dat het doel van de waardebepaling duidelijk is. De 
uitgangspunten en veronderstellingen die gehanteerd worden, moeten namelijk in 
overeenstemming zijn met het doel waarvoor de waarde bepaald moet worden. 
Aangezien deze zaken per doelstelling kunnen verschillen en tot andere waarden 
kunnen leiden, is het belangrijk een goed inzicht in de achtergrond van de 
waardering te krijgen. Voorbeelden zijn [Geer, 2006]: 
• Nemen van investeringsbeslissing 
• Financiering 
• Verslaglegging 
• Fiscale doeleinden 
• Inzicht 

6.2 Waarderingsmethoden 
De waarderingsmethoden die in aanmerking komen voor het onderzoek worden in 
deze paragraaf doorgenomen. Hierbij is vooraf al een selectie gemaakt op 
relevantie. Voor meer informatie over de geselecteerde methoden wordt verwezen 
naar bijlage I en de literatuurstudie. 
In tabel 1 van paragraaf 6.4.1 is een vergelijking gemaakt op basis van voor het 
onderzoek belangrijke kenmerken . Op basis van deze tabel, waarin de kenmerken 
en methoden tegen elkaar uiteen zijn gezet, is de definitieve keuze gemaakt. Voor 
alle methoden geldt dat het waarderen valt of staat met de aanwezigheid van de 
benodigde data of marktinformatie. 

De meest voorkomende methoden in de Nederlandse vastgoedmarkt kunnen als 
volgt worden gegroepeerd [Kessel, 2007]: 
• Comparatieve benadering 
• Inkomstenbenadering 
• Kostenbenadering 
Ook zijn er nog twee andere waarderingsmethode bekeken, namelijk: 
• Leefbaarheidonderzoekj enquête. 
• Maatschappelijke kosten baten analyse, (MKBA). 

Binnen de MKBA zijn er zes gangbare economische waarderingsmethoden te 
onderscheiden, namelijk [Wikipedia, 2007]: 

• Contingent Value Method (CVM)j Willingness to pay (WTP) 
• Reiskosten Methode (TCM) 
• Productie Factor Methode (PFM) 
• Adverting Behaviour Method (ABM) 
• Schaduwkosten Methode 
• Hedonische Prijs Methode (HPM) 
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De verschillende manieren van waardebepaling uit de vastgoedsector zijn in 
meerdere onderzoeken tegen het licht gehouden. [Kasteel, 2004; Beuken, 2005; 
Kessel, 2007; Geer, 2006; Wetten, 1996; Breejen et al, 2006] Algemeen kan 
geconcludeerd worden dat het kiezen van de juiste waarderingsmethode afhangt 
van de beschikbaarheid van data en het doel van de waardebepaling. 

6.4 Conclusie 

De keuze voor de juiste waarderingsmethode hangt voornamelijk af van het doel 
van de waardering en de beschikbare informatie. Het doel van dit onderzoek is 
inzicht krijgen in het effect van een nieuw metrostation op een woonwijk. Het is dus 
belangrijk om een waarderingsmethode te gebruiken, die de van invloed zijnde 
omgevingsfactoren op de huizenprijzen meeneemt. Vanwege het belang voor het 
onderzoek van de juiste waarderingsmethode is hieronder een vergelijking van de 
onderzochte methoden gemaakt. Op basis van deze tabel is besloten welke 
methode er toegepast zal worden. 

6.4.1 Vergelijking waarderingsmethoden 

De geselecteerde waarderingsmethoden zijn hieronder vergeleken op kenmerken 
die van belang zijn voor het onderzoek. Hierbij is al een voorselectie gemaakt naar 
de in aanmerking komende methoden. 
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Eenvoudig toepasbaar + + + - - - 0 - 0 0 
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~llarktgeri eh t + + + + 0 0 - + + -

Toekomstgericht - 0 0 + - - - + + -
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BrUikbaar voor vv'aarderin.,g ornge\jingsfactoren + - - 0 - - 0 - + 

+ is van toepassing, 0 is beperkt van toepassing, - is niet van toepassing 
Tabel 1: Vergelijking waarderingsmethoden 
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Tabel 1 geeft op basis van de gestelde kenmerken aan, dat de meest geschikte 
waarderingsmethode voor het bepalen van de toegevoegde waarde van een 
metrostation, de HPM is. Ook de comparatieve methode lijkt in aanmerking te 
komen, maar het probleem is dat er voldoende vergelijkingsmateriaal beschikbaar 
moet zijn. In het geval van woonwijken met metrostations is de data in Nederland 
redelijk beperkt en wordt deze methode om die reden niet gekozen. Ook kun je met 
deze methode niet expliciet de meerwaarde van een metrostation meten. 
Een enquête om leefbaarheid in kaart te brengen lijkt ook een optie, maar aan het 
meten van subjectieve waardering kleven methodologische problemen. Hierbij 
bestaat het risico dat mensen strategisch gaan antwoorden. De bereidheid van 
mensen om te betalen voor een aantrekkelijkere woonwijk, geeft een betere 
indicatie voor de waarde die mensen daadwerkelijk hechten aan de kwaliteit van de 
woning en de woonomgeving. Daarom wordt in dit onderzoek gekeken naar 
economische waarde en niet naar gevoelswaarde. In hoofdstuk 8 zal de HPM verder 
worden besproken en zullen enkele andere relevante studies worden aangehaald. 

Waardecreat ie door investeringen in infrastructuur 17 



TU le 
7 Bereikbaarheid 

Onderzoeksverslag 

x 
)( 
)( 

Bereikbaarheid en infrastructuur zijn kritieke onderdelen van de economie en van 
grote invloed op het dagelijkse leven van veel mensen. Sommige mensen rekenen 
dagelijks op railverbindingen om naar het werk te gaan en anderen zijn afhankelijk 
van de hoeveelheid congestie op de wegen. Een verkorting van de reistijd levert 
winst op voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Er is dus veel tijd en 
economische winst te behalen met verbeterde bereikbaarheid en infrastructuur, 
vooral in stedelijke gebieden. Een definitie van bereikbaarheid is: 
De (kwaliteit van de) bereikbaarheid van een locatie is omgekeerd evenredig aan de 
hoeveelheid tijd, geld en moeite die het gebruikers kost om zich vanuit hun 
herkomstlocatie naar die locatie (en terug) te verplaatsen ten behoeve van hun 
activiteit op die locatie. [Bereikbaarheid, 2003] 

7.1 Infrastructuur en OV 

Goede (verkeers)infrastructuur en openbaar vervoer zijn belangrijke aspecten van 
de bereikbaarheid van een stedelijke omgeving. Om het fileprobleem tegen te gaan, 
is het beleid van de landelijke en regionale overheid gericht op mensen uit de auto 
te krijgen door het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. 
Dit onderzoek zal zich richten op de metro en de meerwaarde van een metrostation 
voor een woonwijk. In Nederland zijn er twee steden met een metronetwerk; 
Amsterdam en Rotterdam. In deel C van dit onderzoeksverslag zal verder op dit 
onderwerp in worden gegaan. 

7.2 Beleid 

De Wet personenvervoer 2000 (Wp2000) heeft het initiatief voor OV-beleid 
neergelegd bij de OV-autoriteiten. Deze OV-autoriteiten zijn [KpVV, 2007]: 
• De 12 provincies 
• 7 stadsregio's te weten: 

- Regio Amsterdam (Stadsregio Amsterdam), 
- Regio Rotterdam (Stadsregio Rotterdam), 
- Regio Den Haag (Stadsgewest Haaglanden), 
- Regio Utrecht (Bestuur Regio Utrecht), 
- Regio Arnhem en I\lijmegen (Knooppunt Arnhem en I\lijmegen), 
- Regio Enschede en Hengelo (Regio Twente) en 
- Regio Eindhoven en Helmond (Samenwerkingsverband regio Eindhoven) 

De OV autoriteiten moeten met het beleid verschillende doelen nastreven. Onder 
andere het verbeteren van de bereikbaarheid, het verbeteren van de leefbaarheid 
en bijdragen aan de sociale functie. Ook bepaalt de Wp2000 dat de OV autoriteiten 
het regionale openbare vervoer aansturen. [KpW, 2007] 

Naast de Wp2000 zijn er nog andere beleidsplannen die van invloed zijn op de 
bereikbaarheid en het openbaar vervoer. Enkele van deze plannen zijn: 
• Nota mobiliteit 
• Provinciaal verkeers- en vervoersplan 
• Gemeentelijke OV visie. 

Voor meer informatie over infrastructuur en het OV-beleid wordt verwezen naar de 
literatuurstudie en bijlage J. 
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De exploitatie van het openbaar vervoer is de verantwoordelijkheid van de 
vervoerbedrijven, maar de aanleg en het onderhoud van de speciale infrastructuur 
voor het openbaar vervoer is de taak van de overheden. 
De decentrale overheden kunnen voor de aanleg van infrastructuur aanspraak 
maken op de BDU. De rijksoverheid verstrekt in principe geen projectsubsidies 
meer. Een uitzondering wordt gemaakt voor projecten met een raming van meer 
dan 112,5 miljoen euro. In de vier grote stadsregio's geldt het dubbele bedrag als 
ondergrens. [KpVV, 2007] Het openbaar vervoer wordt betaald uit 5 componenten: 

een subsidie van de OV-autoriteiten 
een berekend aandeel uit de verkoop van nationale vervoerbewijzen 
voorverkoop van regionale kaartjes en verkoop 'op de wagen' 
een berekend aandeel uit de OV-studentenkaart 
eigen inkomsten uit commerciële activiteiten. 

7.4 Toekomstverwachting 
Uit verschillende modelberekeningen van meerdere partijen blijkt dat de mobiliteit, 
vooral in de Randstad, de komende 15 jaar fors zal toenemen, zie figuur 9. Als deze 
groei zich in dezelfde mate verdeeld over auto, fiets en OV als nu, leidt dit tot het 
(nog verder) dichtslibben van de wegen in en rond de grote steden en komt de 
bereikbaarheid nog meer in het geding dan nu al het geval is. Het is dus zaak om 
het aantal OV gebruikers te vergroten ten opzichte van de mensen die per auto 
reizen. Dit is met name van belang op zogenaamde intraregionale verbindingen. 
Omdat mensen uiteindelijk zelf beslissen welk vervoermiddel zij gebruiken, moet 
het OV een aantrekkelijker, zo niet volwaardig, alternatief voor de auto worden. 
Hiervoor is een kwaliteitssprong over de hele linie noodzakelijk. [OV visie, 2007] 

ov 
Fiels 

Auto 

2004 2020 

2004 2020 
Aantal MO<lal spltt Aantal Modalsplit 

178.000 37.... 243.000 43% 

92.000 19% 95.000 17% 

217.000 44% 223.000 40% 

Figuur 9: Verwachte mobiliteitstoename in Amsterdam [OV visie, 2007] 

7.5 Actoren 
Bij het OV-beleid zijn meerder belanghebbende partijen betrokken, de zogenaamde 
actoren. De belangrijkste worden hieronder genoemd. [KpVV, 2007] 
• Europa 
• Rijksoverheid 
• Provincies en stadsregio's 
• Gemeenten 
• OV bedrijven 
• Toezichthouders 
• Consumentenorganisaties 
Voor meer informatie over de betrokken actoren wordt verwezen naar bijlage J. 
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Het fileprobleem is de laatste jaren verergerd en de steden worden steeds drukker. 
De huidige aanpak van de problemen leidt niet tot een structurele verbetering van 
de situatie. Bijna dagelijks wordt er geschreven over de problemen, die het 
toenemende verkeer veroorzaakt en er worden veel studies naar de oorzaken en 
eventuele oplossingen gedaan. Enkele voor dit onderzoek relevante studies worden 
hier besproken. Meer informatie is te vinden in het literatuurverslag . 

In het onderzoek 'Effectiviteit van het Grotestedenbeleid' wordt geconcludeerd dat 
het verstandig is om in de toekomst verder in te zetten op fysieke maatregelen. 
Daarbij hoort ook het verbeteren van de bereikbaarheid. Ook kan daarmee in de 
toekomst naar verwachting nog een succesvol economisch stimuleringsbeleid 
worden gevoerd. Want hoewel het verbeteren van de bereikbaarheid van GSB
steden een van de doelstellingen was van GSB-II, blijkt dat de relatieve filedruk 
voor het bedrijfsleven in de GSB-steden in de periode 2000-2004 niet minder is 
toegenomen, dan voor het bedrijfsleven in de niet-GSB-steden. 
In hetzelfde onderzoek wordt een sterke relatie gevonden tussen bereikbaarheid en 
de huizenprijs. Ook in modellen met andere verklarende variabelen, als de kwaliteit 
van de woningvoorraad en het voorzieningenniveau, blijft bereikbaarheid een 
belangrijke verklarende variabele. [Marlet et al, 2005] 

Infrastructurele aanpassingen en/ of uitbreidingen, kunnen daarentegen een 
negatief effect hebben op de prijzen van woningen die hier dicht in de buurt staan. 
De precieze invloed van de toegang en afstand tot snelwegen, het openbaar 
vervoer en de verkeerskundige aard van een buurt op de woningprijzen is in 
Nederland nauwelijks onderzocht. [Dam et al, 2006] 

7.7 Conclusie 
Uit de voorgaande hoofdstukken kan geconcludeerd worden, dat bereikbaarheid een 
belangrijk aspect is van waarde van wijken. Het verbeteren van de leefbaarheid en 
het creëren van vitale steden is in het huidige stedelijk vernieuwingsbeleid een 
belangrijk aandachtspunt. De leefbaarheid vergroten in stadwijken door aandacht 
voor de verkeersproblematiek, lijkt dus een waardevolle investering. De wijken 
zullen aantrekkelijker worden en de leefbaarheid zal vergroot worden, waardoor 
verwacht kan worden dat de waarde van de woningen zal stijgen. 

In meerdere steden in Nederland, zoals Amsterdam en Rotterdam, wordt 
momenteel geïnvesteerd in het openbaarvervoer netwerk. In Amsterdam wordt 
gewerkt aan de Noord-Zuidlijn en in Rotterdam wordt er geïnvesteerd in de 
vernieuwing van verouderde stations en zijn er plannen om het huidige 
metronetwerk uit te breiden. Ook is recent de RandstadRail in gebruik genomen. De 
RandstadRail verbindt de regio's Rotterdam en Den Haag door middel van een 
lightrail verbinding, waardoor de bereikbaarheid van deze regio's er sterk op vooruit 
gegaan is. 

Wat de exacte relatie is tussen investeringen in infrastructuur en de waardestijging 
van stedelijk gebied, is in Nederland nog niet op grote schaal onderzocht. De 
invloed van de verschillende aspecten van verkeersinfrastructuur kunnen in dit 
onderzoek niet allemaal meegenomen worden, dus moet er een keuze gemaakt 
worden. Op basis van de argumenten en bevindingen uit de voorgaande 
hoofdstukken en persoonlijke interesse, is er voor gekozen om specifiek te kijken 
naar de invloed van een metrostation op de waarde van stedelijk gebied. In het 
volgende hoofdstuk wordt besproken op welke manier dit uitgewerkt zal worden. 
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In dit hoofdstuk zal er dieper in worden gegaan op het theoretische deel van de 
casestudy. Zo zal de HPM worden uitgediept en zal de benodigde data voor de 
casestudy besproken worden. Verder worden er enkele publicaties besproken, die 
de invloed van railverbindingen op huizenprijzen onderzocht hebben met behulp 
van de HPM. 

8.1 Hedonische prijsmethode 

De HPM gaat uit van het idee dat een woning diverse karakteristieken heeft, die 
bijdragen aan de waarde van die woning. Met een meervoudige regressieanalyse 
wordt geprobeerd de invloed van elke verklarende variabele op de huizenprijs te 
achterhalen. 
In dit onderzoek wordt de HPM gebruikt om huizenprijzen in een buurt met een 
metrostation te vergelijken, met huizenprijzen in hetzelfde gebied verder weg van 
de metroverbinding. Door het corrigeren van alle andere relevante factoren die 
invloed hebben op de woning prijs kan het effect van een metrostation op de 
woningprijs uit alle factoren geïsoleerd en berekend worden. Op deze manier is dus 
een schatting te maken van de externe baten van de aanwezigheid van een 
metrostation. 
De HPM is te classificeren als een 'revealed preference' methode. Het feitelijke 
gedrag van de consument op de woningmarkt onthult de voorkeur met betrekking 
tot de karakteristieken van een woning en dus ook met betrekking tot 
omgevingsfactoren, zoals de aanwezigheid van een metrostation. 

Maar de HPM kent ook nadelen [Lijesen et al, 2006]: 
1. De HPM meet uitsluitend de gebruikswaarden . De niet-gebruikswaarden, zoals 

intrinsieke waarden, worden in deze methode niet gemeten. 
2. Een vereiste voor het schatten van de invloed van een kenmerk op de 

woningprijs is dat alle relevante factoren gecorrigeerd moeten worden. Indien 
niet alle relevante factoren meegenomen worden in het schatten van de 
hedonische prijsfunctie, kan dit leiden tot foutieve schattingen en daardoor 
foutieve waarderingen. Bij het uitvoeren van de HPM moet er dan ook voldoende 
data beschikbaar zijn. 

3. De HPM veronderstelt dat consumenten beschikken over volledige informatie en 
dus bewust kiezen voor een bepaalde koopwoning. 

Bij het uitvoeren van een HPM spelen een aantal aspecten een rol. Ten eerste is het 
zo, dat de HPM verwachtingen van huishoudens meet. Als men bijvoorbeeld een 
nieuw metrostation in de buurt van de eigen woning verwacht in de nabije 
toekomst, wordt een hieruit voortvloeiend positief of negatief effect op de 
woningprijs gemeten, al enige tijd voordat het metrostation een feit is. Om dit te 
voorkomen moet men data gebruiken van voor het definitieve besluit dat het 
station gebouwd zal worden. 
Een ander aspect is, dat de theorie geen functionele vorm voor de hedonische 
prijsfunctie voorschrijft. De onderzoeker is hier dus vrij in en maakt, op basis van 
data en inzicht in het verband tussen de karakteristieken en de transactieprijs, een 
keuze. [Ljjesen et al, 2006] 

In dit onderzoek is gekozen voor de HPM methode, omdat er de beschikking is over 
de benodigde (ruimtelijke) data en deze methode het feitelijk gedrag van mensen 
meet. Verder kan de HPM relatief goedkoop en snel worden uitgevoerd. 
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Bij het gebruik van de HPM is het belangrijk dat er genoeg data aanwezig is, anders 
hoef je deze methode niet te proberen. [Vries, 2007] Het is dus essentieel om over 
voldoende en de juiste data te beschikken. De data die nodig is voor de uitvoering 
van dit onderzoek wordt hieronder uiteen gezet en in hoofdstuk 11 verder 
uitgewerkt. Het gaat hierbij voornamelijk om kenmerken van de woningen, de 
transactieprijs en de aanwezige voorzieningen en kenmerken van de wijk. Uit 
eerdere onderzoeken naar de invloed van omgevingsfactoren op huizenprijzen, 
komt naar voren dat het gebruiken van databestanden een heleboel werk bespaart. 
Voor dit onderzoek komen verschillende databestanden in aanmerking, namelijk: 
• GIS, Geografisch Informatie Systeem 
• Kadaster 
• NVM, Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen 
• CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek 
Meer informatie over deze datasystemen is te vinden in de literatuurstudie en 
hoofdstuk 11 van dit onderzoeksverslag. 

8.3 Relevante publicaties 
De HPM wordt in verschillende studies toegepast. Niet alleen de invloed van fysieke 
omgevingsfactoren op huizen- of grondprijzen kan worden gemeten met deze 
methode, maar ook de invloed van milieueffecten, zoals stank- en geluidsoverlast, 
kan met de HPM geanalyseerd worden. Vooral in het buitenland, maar ook in 
Nederland zijn studies uitgevoerd naar het effect van de vervoerskwaliteit op 
woningprijzen, met behulp van een hedonische prijsanalyse. Enkele studies die 
relevant zijn voor dit onderzoek zullen hieronder besproken worden. Voor meer 
relevante publicaties en informatie wordt verwezen naar de literatuurstudie. 

In het onderzoek van Bajic zijn de effecten van de bouw van een nieuwe metrolijn 
(Spadina lijn) in Toronto, Canada op de huizenprijzen onderzocht. [Bajic, 1983] De 
directe baten van de nieuwe metro blijken voornamelijk de besparing van reistijd 
door de snellere verbinding te zijn . Met behulp van de HPM is aangetoond dat dit is 
terug te vinden in een stijging van huizenprijzen. 

In Florida is de Miami metrorail onderzocht. [Gatzlaff et al, 1993] Het bleek dat de 
aankondiging van de komst van een nieuwe metrolijn nauwelijks effect heeft gehad 
op de huizenprijzen. Na de komst van de metro zijn de prijzen in de buurt van de 
stations wel gestegen, met 5% meer dan de rest van Miami. Duurdere buurten 
hebben zelfs meer baat van de betere bereikbaarheid, dan goedkopere buurten. 

In zijn onderzoek naar de effecten van de San Francisco Bay Area metro (BART), 
heeft Robert Cervero geconcludeerd, dat woningen binnen een straal van een kwart 
mijl (ongeveer 400 meter) een hogere waardestijging hadden, dan vergelijkbare 
woningen verder weg. [Cervero,1996] Buiten de straal van een kwart mijl heeft het 
station geen effect gehad op de woningprijzen. 

In de regio Tyne en Wear in Groot-Brittannië is met behulp van GWR 
(Geographically Weighted Regression), een vorm van de hedonische prijsanalyse, 
een onderzoek gedaan naar de relatie tussen toegankelijkheid van transport, een 
metrolijn, en de huizenprijzen in de nabijheid van de stations. De hoofdvraag die 
gesteld wordt is: "Tot op welke hoogte kan transportinfrastructuur de waarde van 
land verhogen?" Geconcludeerd wordt dat de nabijheid van een metrostation een 
positief effect heeft op de huizenprijzen. Dit effect is het grootst binnen een straal 
van 200 m. [Du & Mulley, 2007] In de conclusie van dit rapport wordt op dit 
onderzoek terug gekomen. 
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In Londen is, met behulp van de HPM, de invloed van de nieuwe metrolijn .., 
(London Underground) op huizenprijzen onderzocht. [Gibbons et al, 2005] Deze 
metrolijn is aan het eind van de jaren '90 verbeterd en doorgetrokken naar Zuid 
Oost Londen, de Docklands. Resultaten laten zien dat er een substantiële stijging is 
van woningprijzen in de buurt van de nieuwe stations. 

In Nederland is een onderzoek gedaan door het Tinbergen instituut, naar de invloed 
van een treinstation op woningprijzen. [Debrezion et al, 2006] Er wordt verwacht 
dat huishoudens bereid zijn een hogere prijs te betalen om dicht bij een station te 
wonen, omdat ze geld besparen op het gebied van reiskosten en tijd. Ook wordt er 
verwacht dat de prijscurve een negatieve helling heeft, als de woning verder van 
het station af staat. Het onderzoek laat zien dat de mate van service, de 
verbindingsmogelijkheden, de frequentie van het treinverkeer en de faciliteiten van 
een station een grote rol spelen in de mate van de invloed van het station op de 
huizenprijzen. Het blijkt zelfs dat een klein station dichterbij, minder van invloed 
kan zijn op de prijs van een huis, dan een groter en meer compleet station verder 
weg. Resultaten van de HPM van dit onderzoek laten zien dat woningen dichtbij een 
station tot 25% duurder zijn dan huizen meer dan 25 kilometer weg van een 
station. 

8.4 Conclusie 
De HPI...., is meerdere malen met succes toegepast om de invloed van 
omgevingsfactoren op huizenprijzen aan te tonen. Belangrijk hierbij is het gebruik 
van de juiste en voldoende data. Ook is uit het voorgaande duidelijk geworden dat 
er geen eenduidige conclusie uit de verschillende onderzoeken getrokken kan 
worden over de invloed van een (metro)station op de waarde van woningen. 

Uit eerdere studies komen twee belangrijke verklarende variabelen naar voren. De 
afstand tot een station of halte en de mate van service, voorzieningen en frequentie 
van het openbaar vervoer. De effecten hiervan op woningprijzen kunnen zowel 
positief als negatief zijn. 

In Hong Kong en Londen betekent een korte afstand tot openbaar vervoer een 
hogere woningprijs, maar een zeer korte afstand tot een snelweg, station of 
bushalte leidt er tot een lagere woningprijs, vanwege de grotere geluidsoverlast en 
luchtvervuiling. De afstand is dus weliswaar een belangrijke variabele maar 
vertoont niet noodzakelijk een lineair verband met de woningprijs. 

De invloed van de mate van service, voorzieningen en de frequentie van het 
openbaar vervoer op huizenprijzen komt naar voren in het onderzoek van het 
Tinbergen Instituut. Wel gaat het hierbij om treinstations. Deze kunnen niet één op 
één vergeleken worden met metrostations. Bij metroverbindingen wordt er vanuit 
gegaan dat de wachttijd niet langer is dan enkele minuten. Men gaat dus op een 
willekeurig tijdstip naar het station. Bij treinstations gaat men over het algemeen 
voor een bepaalde trein op en bepaald tijdstip, omdat de frequentie lager is. Andere 
verschillen zijn de mate van geluidsoverlast en de aanwezigheid van voorzieningen. 

Het is dus niet vooraf met zekerheid te zeggen of een nieuw metrostation een 
positief dan wel negatief effect heeft op de woningprijzen in de buurt. En er is een 
duidelijk verschil tussen een bovengronds en ondergronds station. In ieder geval is 
het bij de uitvoering van een hedonische prijsanalyse van belang dat de belangrijke 
waardebepalende factoren meegenomen worden. 
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In het voorgaande literatuuronderzoek komen verschillende belangrijke conclusies 
naar voren. Hieronder worden de belangrijkste kort herhaald. De uitgebreide 
omschrijving is terug te vinden in het literatuurverslag. 

• Het aantal aandachtswijken is de laatste jaren, ondanks veel inspanningen, 
nauwelijks af genomen. 

• Stedelijke vernieuwing moet zich meer richten op leefbaarheid, de waarde van 
de woonomgeving en de behoeften van bewoners en minder op de 
bouwtechnische kwaliteit van woningen. 

• Het huidige beleid van stedelijke vernieuwing is meer gericht op waardevolle en 
vitale wijken. 

• De overheid draait door middel van subsidies en ISV gelden, grotendeels op voor 
de kosten van stedelijke vernieuwing. 

• Omgevingsfactoren spelen een belangrijke rol in de waarde of prijs van een wijk 
en van een vastgoedobject. Factoren die bijdragen aan de waarde van een 
woning worden in dit onderzoek waardekenmerken genoemd. 

• Woningprijzen zijn een goede indicatie van wat men bereid is te betalen om op 
een bepaalde plek te wonen. Hierin worden dus ook omgevingsfactoren mee 
genomen. 

• Het wordt steeds drukker op de wegen. De mobiliteit neemt de komende jaren 
alleen maar toe. 

• Economische groei is noodzakelijk en daarmee investeringen in de mobiliteit. 
• Bereikbaarheid van de stad en de parkeerproblematiek moet worden aangepakt 

wil de stad aantrekkelijk bli,jven voor bewoners en bedrijven. 
• Onderhoud en investeringen in de infrastructuur lopen achter. 
• Investeringen in het wegennetwerk en het openbaar vervoer zijn noodzakelijk. 
• Het budget van de overheid is niet oneindig . Value Capturing kan een manier zijn 

om de tekorten aan te vullen . 
• In het buitenland worden verschillende Value Capture instrumenten met succes 

geïmplementeerd. 
• In Nederland hebben de minnelijke vormen van Value Capturing de grootste 

kans van slagen. 
• De HPM is een goede manier om de invloed van een omgevingskenmerk op een 

woningprijs te bepalen . 
• Het beschikken over voldoende data is essentieel voor de HPM. 
• Het is van belang om de effecten van andere waardebeïnvloedende factoren op 

de transactieprijzen te beheersen. 
• Uit eerdere studies komt geen sluitend antwoord naar voren over de 

toegevoegde waarde van een railverbinding (metrostation) voor een stadswijk. 

De casestudy is uitgevoerd om de theorie aan de praktijk te toetsten. In deel C van 
dit onderzoekverslag worden de uitgevoerde stappen beschreven . 
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Om de theorie en de verwachting naar aanleiding van de literatuurstudie te toetsen 
aan de praktijksituatie, wordt een casestudy uitgevoerd. Op basis van de 
onderzochte literatuur en persoonlijke interesse, is er voor gekozen om de 
meerwaarde van een metrostation in een woonwijk te onderzoeken met behulp van 
de HPM. Allereerst dient er een geschikte locatie voor de casestudy gekozen te 
worden, waarna de benodigde data verzameld moet worden. In dit hoofdstuk wordt 
de keuze van de locatie en de situatie beschreven. 

10.1 Keuze locatie 
De casestudy zal zich richten op de invloed van een nieuw metrostation op de 
huizenprijzen in een woonwijk. In Nederland zijn er twee steden met een 
metronetwerk; Amsterdam en Rotterdam. Rotterdam is als eerste begonnen met de 
aanleg van een metronetwerk. In 1968 reed de eerste metro van het Centraal 
Station Rotterdam naar het Zuidplein. Bijna 10 jaar later, in 1977, reed de eerste 
metro in Amsterdam vanaf het Weesperplein naar Amsterdam Zuidoost. In de jaren 
hierna is het metronetwerk van beide steden verder ontwikkeld. 

Omdat dit afstudeeronderzoek binnen de gemeente Amsterdam wordt uitgevoerd, 
was de keuze voor een locatie voor de casestudy in eerste instantie gevallen op één 
van de metrostations van Amsterdam. Het probleem hierbij was echter dat de enige 
metrolijn, de Oostlijn; de metrolijn vanaf centraal station richting Amsterdam Zuid 
Oost, al uit de jaren '70 stamt. Het vergaren van voldoende relevante data hierover 
is lastig en bewerkelijk, mede omdat deze data niet digitaal beschikbaar is. Ook 
loopt de metrolijn door wijken waar in die periode veel onrust ontstond door de 
aanleg van de nieuwe metro. Hierdoor is het eventuele waardevermeerderende 
effect van een metrostation lastig te bepalen. 
Wel is in de jaren '90 een sneltram gebouwd rondom Amsterdam, de Ringlijn. Deze 
lightrail verbinding is in 1997 voltooid. Het blijkt echter dat de gemeente 
Amsterdam en specifiek de wijken rondom de metrostations relatief weinig 
koopwoningen hebben (zie bijlage K). Hierdoor wordt het databestand te klein voor 
een accuraat en representatief onderzoek. Een casestudy binnen de gemeente 
Amsterdam was voor dit onderzoek niet haalbaar. 

De andere mogelijkheid voor een casestudy is het metronetwerk van Rotterdam. 
Hier hebben, sinds de aanleg van de eerste metrolijn in de jaren '60, meerdere 
uitbreidingen plaats gevonden. Inmiddels zijn ook de randgemeenten met het 
centrum van Rotterdam verbonden. En met de komst van de Randstadrail is ook 
Den Haag op het metronetwerk van Rotterdam aangesloten. 
Bij de keuze van de casestudy is het van belang dat er voldoende informatie 
beschikbaar is (met andere woorden relatief recent aangelegd is) en dat het 
metrostation in een stedelijke woonwijk ligt. In Rotterdam en de omliggende wijken 
en gemeenten zijn ongeveer 50 stations aangesloten op het metronetwerk. Na 
analyse van het Rotterdamse metronetwerk, bleek dat de aanleg van twee stations 
in Schiedam in 2002 het meest in aanmerking komen voor deze casestudy. 

10.2 Situatie 
In Rotterdam is het metronetwerk, sinds de opening in 1968, in fasen uitgebreid. 
De buitenwijken van Rotterdam en de omliggende gemeenten zijn door middel van 
nieuwe metroverbindingen met het centrum van de stad verbonden. Zie afbeelding 
13 op de volgende pagina en bijlage M. 
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Figuur 13: Metronetwerk Rotterdam 
met de metrostations Troelstralaan 
en Parkweg te Schiedam omcirkelt. 
(bron: Wikipedia) 

De Calandlijn en de Erasmuslijn zijn de hoofdaders van het metronetwerk van 
Rotterdam. Bij de aanleg van het metronetwerk van Rotterdam is er van uit gegaan 
dat de randgemeenten ook aangesloten zouden worden op het netwerk. Een van de 
meest recente uitbreidingen is de verbinding van Rotterdam met Schiedam en 
Pernis. In 1996 is het besluit genomen over de verbinding van Schiedam op het 
netwerk en de komst van de nieuwe metrostations. [Boersma, 2007] 
De metrostations van Schiedam zijn op 4 november 2002 in gebruik genomen. De 
verbinding van Schiedam met Rotterdam en omliggende gemeenten is met de 
komst van de metro aanzienlijk verbeterd. De verwachting is dat dit heeft bijdragen 
aan de aantrekkelijkheid van Schiedam als woonomgeving en tot uiting zal komen 
in de huizenprijzen. Dit is ook als argument gebruikt om de aanleg van de metro 
rond te krijgen. [Boersma, 2007] 

Figuur 14: Kaart Schiedam met 
de betreffende metrostations. 
(bron : GoogleMaps) 

De stationslocaties zijn geschikt voor het uitvoeren van de casestudy. Er zijn 
voldoende koopwoningen (zie bijlage K), de stations zijn eind 2002 opgeleverd en 
tijdens de bouw is de buurt grotendeels hetzelfde gebleven. Wel zijn in de 
omgeving van de Troelstralaan ook investeringen gedaan in het kader van 
stedelijke vernieuwing. In het onderzoek zal geprobeerd worden de 'ruis' die 
ontstaat door andere omgevingsinvloeden uit de resultaten te filteren. 

Voor meer foto's en kaarten van de metrostations Troelstralaan en Parkweg wordt 
verwezen naar bijlage L en M. 
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Figuur 15: Kaart onderzoeksgebied (Bron plattegrond : www .viamichelin .com) 

Figuur 15 geeft de kaart van het onderzoeksgebied van de casestudy weer. Binnen 
de grenzen is er data verzameld betreffende de woningen, zoals tabel 2 en 3 van 
hoofdstuk 11 laten zien. De cirkels hebben een onderlinge afstand van 100 meter 
en geven de afstand van de woningen tot het metrostation aan. Per honderd meter 
afstand van één van de stations wordt gekeken wat de invloed is van het 
betreffende station op de woningprijzen. 
Het gebied buiten de cirkels wordt ook meegenomen om te kijken hoever de invloed 
merkbaar is en om de gemiddelde stijging van de huizenprijzen in Schiedam mee te 
nemen in de hedonische prijsanalyse. In hoofdstuk 11 wordt de werkwijze verder 
toegelicht. 

Waardecreatie door investeringen in infrastructuur 28 



TUle Onderzoeksverslag 

11 Hedonische prijsmethode 

)( 
)( 
)C 

Een van de meest lastige aspecten van de casestudy is het controleren van de 
effecten van andere waardebeïnvloedende factoren op de transactieprijzen. Om 
deze 'ruis' te beperken, moeten de juiste variabelen in de hedonische prijsanalyse 
meegenomen worden. De gebruikte variabelen zijn gebaseerd op verschillende 
andere onderzoeken, waaronder 'Prijs van de plek' [Dam et al, 2006]. Ook blijkt dat 
het gebruik van databestanden een hoop werk kan besparen. [Ampe et al, 2007] In 
dit hoofdstuk worden de gebruikte databestanden en variabelen kort toegelicht. 
Ook worden de resultaten van de casestudy bekeken en worden hier de eerste 
conclusies aan verbonden ter voorbereiding op deel D van dit onderzoeksverslag. 

11.1 Data 

11 .1 .1 Kadaster 
Het Kadaster verzamelt gegevens over registergoederen in Nederland, houdt deze 
bij in openbare registers en op kadastrale kaarten en stelt deze gegevens 
beschikbaar aan particulieren, bedrijven en andere belanghebbenden. Tot 
'registergoederen' behoren niet alleen onroerende zaken, zoals huizen, maar ook 
roerende zaken als schepen en luchtvaartuigen. [Kadaster, 2007] 
Het Kadaster registreert naast transactieprijzen ook kenmerken van de woningen, 
zoals het woningtype, de oppervlakte van de woning, eventuele beperkingen zoals 
bescherming door de monumentenwet, erfpacht en dergelijke. De afhankelijke 
variabele en dus belangrijkste variabele van de HPM is de transactieprijs . Samen 
met de woningkenmerken zijn dit de belangrijkste variabelen voor de casestudy en 
daarom is het databestand van het Kadaster uitermate geschikt. Het kadaster is 
opgedeeld per regio. Schiedam valt onder regio Zuid Holland. Particulieren moeten 
een vergoeding betalen om deze gegevens in te mogen zien. 

11.1.2 GIS 

In een GIS (Geografisch Informatie Systeem) worden ruimtelijke gegevens en 
informatie over geografische objecten (geo- informatie) opgeslagen, beheert, 
bewerkt, geanalyseerd en/ of gepresenteerd. Tot het GIS in ruimere zin worden ook 
de procedures, de organisatie, het personeel en de data gerekend van dit 
informatiesysteem. Een GIS afdeling in een organisatie houdt zich (bedrijfsbreed) 
bezig met de geo-informatie voorziening. [Jongsma, 2007] 
Binnen de gemeente Schiedam wordt er niet specifiek gewerkt met een GIS. Wel 
zijn er via het internet GIS bestanden beschikbaar, zoals Google Earth. In dit 
Geografisch systeem kan er ingezoomd worden op plaatsen en kan de afstand van 
A naar B gemeten worden. Hierbij gaat het vooral om de afstand van een woning 
tot de metrostations, de afstand tot het centrum en de afstand tot de afritten naar 
de snelweg. Deze afstandsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de HPM. 

11.1.3 CBS 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek verzamelt data over verschillende 
onderwerpen. De informatie die het CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke 
aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en 
consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Maar 
ook omgevingsvariabelen, zoals de bevolkingsdichtheid, het genormaliseerde aantal 
detailhandelzaken, de afstand tot zowel het dichtstbijzijnde station als de 
dichtstbijzijnde op- en af rit van snelwegen . Deze gegevens worden ook gezien als 
waardebepalende variabelen en zijn ook van belang voor het onderzoek. 
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11.2 Variabelen 

N=1044 Variabele Definitie 

Fysieke Transactieprijs De transactieprijs van de woning 
woning 
kenmerken 

Transactiejaar Voor metro: 1995 - 1996 
Na metro: 2002 - 2003 

Woningtype Appartement 
Hoekwoning 
Twee-onder-een-kap 
Wonen met bedrijvigheid 
Onbekend 
Tussenwoning 
Vrijstaande woning 

Kadastraal Oppervlakte kadastraal perceel 
oppervlak 
Erfpacht 1 indien erfpacht, anders 0 

Eigendom 1 indien eigendom, anders 0 

Cultuurcode Wonen, wonen appartement, wonen 
met bedrijvigheid. 

Indien meer Indien meer onroerend goed 
onroerendgoed betrokken bii transactie. 
Belemmeringcode Aanschrijving woningwet, 

gemeentelijk monument, 
kwalitatieve verbintenis, mandelig 
perceel (gemeenschappelijke 
voorzieningenL beschermd 
monument, voorkeursrecht 
gemeenten wet bodembescherming. 

Functionele Postcodegebied (7x) 3111,3112,3114,3116,3117, 
omgeving 3118, 3119. 
kenmerken 

Afstand tot Afstand in 100 m tot station 
metrostation Troelstralaan. 1 =0-100m, 2=100-
Troelstralaan 200m, 3=200-300m, 4=300-400m, 

5=400-500m, 6=500-600m, 7=600-
BOOm B=BOO-1000m 9= >1000m 

Afstand tot Afstand in 100 m tot station 
metrostation Parkweg. 1 tjm 9 . 
Parkweg 
Afstand tot centrum Afstand in 100 m tot het 

stadscentrum. 1 tjm 9. 
Afstand tot afrit 1 Afstand in 100 m tot op-j afrit 
(zie figuur 15) snelweg. 1 tjm 9 . 
Afstand tot afrit 2 Afstand in 100 m tot op-j afrit 
(zie figuur 15) snelweq. 1 t/m 9. 
Afstand tot afrit 3 Afstand in 100 m tot op-j afrit 
(zie figuur 15) snelweq. 1 tjm 9. 

Sociale % allochtonen Percentage allochtone inwoners in 
omgeving wijk. 
kenmerken 

x 
)( 
)( 

Eenheid 

Euro 

o of 1 

o of 1 

m 2 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

o of 1 

0/0 

Tabel 2: Gebruikte variabelen . Mede gebaseerd op aangeleverde data Kadaster en relevante 
publicaties [Dam et al, 2006] [Debrezion et al, 2006] [Du & Mullev, 2007] 
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In tabel 3 is een overzicht gegeven van het aantal woningtransacties in periode 
1995/1996 en 2002/2003, die gebruikt zijn voor de casestudy. Er is gekozen voor 
data over geheel 1995, januari tot en met juni 1996, juli tot en met december 2002 
en geheel 2003 in verband met de besluitvorming over de komst van de metro en 
start van de bouw in 1996 en de uiteindelijke oplevering in 2002. 

Postcode Wijk binnen gemeente Aantal transacties Aantal transacties 
gebied Schiedam voor komst na komst 

metrostation metrostation 

3111 Centrum Brandersbuurt 55 72 
3112 Oost 107 123 
3114 De Gorzen 122 164 
3116 Omg. Stadhouderslaan 39 53 
3117 Omg. Vlaardingerdijk, 124 115 

Westfrankelandsestraat 
3118 Nieuwland-zuidwest, 7 25 

Harga omg. Troelstralaan 
3119 Bijdorp, Nieuwland- 10 28 

noordoost 
Totaal 464 580 

Tabel 3: Aantal gebruikte transacties per wijk, totaal databestand 1044 transacties (n= 1044) 

Het databestand dat geleverd is door het Kadaster bevat meer transacties dan er 
uiteindelijk gebruikt zijn, vanwege enkele missende gegevens. De oppervlakte van 
de woning is bijvoorbeeld een essentiële variabele en de data zonder deze gegevens 
zijn niet meegenomen. Uiteindelijk is er een databestand overgebleven van 1044 
woningtransacties waarvoor de afstand tot de verschillende punten bepaald is, zoals 
aangegeven in tabel 2. 

11.4 Toepassen HPM 

De variabelen weergegeven in tabel 2 zijn meegenomen in de uitvoering van de 
HPM. De fysieke woningkenmerken komen uit het databestand van het Kadaster. 
De afstanden tot de metrostations, het centrum en de afritten zijn gemeten met 
behulp van Google Earth en het percentage allochtone inwoners is met behulp van 
het CBS programma Statline opgevraagd. [CBS, 2008] De afstanden zijn door 
middel van een steekproef over 10% van de data gecontroleerd op eventuele 
invoerfouten. Er is een foutpercentage geconstateerd van 0,16%. 
Om de data te kunnen analyseren is deze eerst gecodeerd . De afstanden zijn 
bijvoorbeeld niet in meters aangegeven, maar in groepen opgedeeld. 1 is een 
afstand van 0 tot lOOm van het punt, 2 is 100 tot 200 m en zo verder. In tabel 2 is 
aangegeven welke verschillende coderingen er per variabele gebruikt zijn. Ook zijn 
er zogenaamde dummy variabelen gebruikt. Dit wil zeggen dat er met een 1 (ja) of 
o (nee) is aangegeven of het betreffende kenmerk van toepassing is of niet. Deze 
dummy's zijn praktisch, omdat men hiermee met één regressieanalyse over het 
gehele databestand verschillende groepen kan vertegenwoordigen . 

De hedonische prijsmethode is in feite een meervoudige lineaire regressieanalyse 
en is dus een statistische techniek om de data mee te analyseren. Met een 
regressieanalyse kunnen verbanden tussen variabelen aangetoond worden, dus ook 
de invloed van een metrostation op de prijs van koopwoningen in de omgeving van 
de stations . Er is gewerkt met het statistisch analyse programma SPSS, versie 11.5. 
Nadat alle verzamelde data gecodeerd is, kan het programma de analyse toepassen 
en de invloed van de nieuwe metrostations op de koopwoningen meten. 
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Het hedonische prijsmodel (meervoudig lineair regressiemodel) : 

)C 
)( 
)( 

Met Ei normaal verdeelt; N(O,l) 

Een onderdeel van de output van de HPM is de Pearson correlatie. Deze geeft de 
verhoudingen en samenhang tussen de verschillende variabelen ten opzichte van de 
afhankelijke variabele weer, in dit geval de transactieprijs . De HPM gaat er van uit 
dat de verschillende onafhankelijke variabelen bij elkaar opgeteld samen de 
afhankelijke variabele vormen, de transactieprijs. Zo kan worden berekend hoeveel 
procent van de transactieprijs toegerekend kan worden aan de verschillende 
kenmerken die zijn meegenomen in de vergelijking. Deze verhoudingen laten dus 
ook zien hoeveel procent van de stijging van de transactieprijs toe te schrijven is 
aan de komst van de metrostations. 

11.5 Resultaten casestudy 
De meest relevante en opvallendste resultaten van de casestudy worden in tabel 4 
weergegeven en in de volgende paragraaf besproken. Voor de overige resultaten 
wordt verwezen naar bijlage O. De interpretatie van de resultaten van de HPM en 
de hier uit voort vloeiende conclusies en aanbevelingen worden in deel D 
beschreven. 

Afstand Invloed op transactieprijs Gemiddelde invloed metro 
woning tot op transactieprijs 

Troelstralaan 

O-lOOm -3,66% 0,18% 
lOO-200m -1,29% 0,52% 
200-300m -4,59% 1,01% 
300-400m -4,10% 1,12% 
400-S00m 2,36% 1,76% 
SOO-600m 6,14% 3,98% 
600-800m 15,76% 8,58% 
800-l000m 17,47% 11,05% 
>lOOOm -13,63% -11,60% 
Parkweg 

O-lOOm 4,01% 
lOO-200m 2,34% 
200-300m 6,62% 
300-400m 6,35% 
400-S00m 1,15% 
SOO-600m 1,82% 
600-800m 1,40% 
800-l000m 4,63% 
>lOOOm -9,56% 

Tabel 4: Resultaten Casestudy 
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11.6 Conclusie 
De resultaten van de hedonische prijsanalyse laten een duidelijke invloed zien van 
de komst van de nieuwe metrostations in Schiedam, zoals duidelijk wordt in tabel 
4. Maar bij de twee metrostations zijn de prijsinvloeden niet hetzelfde. Bij station 
Troelstralaan is tot en met 400 m een negatief effect op de prijs zichtbaar na de 
bouw van de stations. Bij station Parkweg daarentegen is er meteen een stijging 
zichtbaar. Maar bij beide stations is de prijsstijging niet recht evenredig met de 
afstand waarop het metrostation van het meetpunt af ligt. Er kan dus geen 
algemeen geldende conclusie worden getrokken over de prijsstijging van vastgoed 
naar aanleiding van de komst van een nieuw metrostation in stedelijk gebied. 

TroelsIralaan 

20,00% 

15,00% 

10,00% 
.... 
. !: 

'" 5.00% c 
.6> 
:= 
en 

0,00% 

0-100 

-5,00% 

-10,00% 

Alsland tot metrostation 
Figuur 16: Invloed Troelstralaan op transactieprijzen omgeving. 

Wel zijn er enkele verklarende factoren die meegenomen moeten worden bij de 
interpretatie van de resultaten. Zo heeft een Schiedammer makelaar [Zuidam, 
2007] verklaard dat er rond station Troelstralaan bouwtechnische problemen zijn 
ontstaan met betrekking tot verzakkingen van woningen door de bouw van dit 
station. Kopers en verkopers zijn hierdoor waarschijnlijk niet meteen door de 
voordelen van een betere bereikbaarheid beïnvloed, maar hebben de nadelen 
zwaarder laten wegen. Het is mogelijk dat op een meting op een later tijdstip wel 
een stijging laat zien. De data van deze casestudy is van direct voor en na de 
oplevering van de stations waardoor de lange termijn gevolgen niet gemeten zijn. 

Parkweg 
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Afstand tot metrostation 

Figuur 17: Invloed Parkweg op transactieprijzen omgeving. 

De resultaten tonen wel aan dat er rond station Parkweg een duidelijke stijging in 
het gebied heeft plaatsgevonden, wat door de analyse toegeschreven is aan de 
komst van het metrostation. Ook hier is een andere verklaring mogelijk wat de 
interpretatie van de resultaten beïnvloed. 
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Er hebben in de periode van de bouw van het metrostation ook ingrepen plaats 
gevonden op het gebied van stedelijke vernieuwing in de wijk Nieuwland [Boersma, 
2007], zie figuur 15 van bijlage M. Deze ingrepen in de wijk zijn waarschijnlijk ook 
van invloed op de resultaten van de analyse, maar aannemelijk is dat een deel van 
de prijsstijging weldegelijk toegeschreven kan worden aan de komst van het 
metrostation. 

Een andere verklaring voor de verschillen tussen de twee metrostations is dat 
station Parkweg ondergronds is aangelegd en station Troelstralaan verdiept met 
een gedeeltelijke overkapping. Op de foto's in bijlage L is dit zichtbaar. 
Geluidsoverlast kan een verklarende factor zijn. In het onderzoek van CPB [Lijesen 
et al, 2006] is aangetoond dat geluid van 45dB of hoger een negatieve invloed 
heeft op huizenprijzen. Het is dus mogelijk dat de kwalitatief mindere oplossing 
voor station Troelstralaan een negatief effect heeft op de waarde. 

<F
.5 

Gerriddelde invloed metro op transactiepriis 
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0 ,00% +. --==::;:::=:.....----.,...------------,----1 
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Afstand tot metrostation 

Figuur 18: Gemiddelde invloed van metrostations Troelstralaan en Parkweg te Schiedam op de huizenprijzen. 

Figuur 18 laat zien wat er gebeurt als de resultaten van de twee metrostations 
gemiddeld worden. Opvallend is dat de stijging na 400m groter is dan dicht bij de 
stations en dat door het middelen van de resultaten de daling bij station 
Troelstralaan gecompenseerd is. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de komst 
van een metrostation over het algemeen een positief effect heeft op de 
bereikbaarheid en daarmee op de waarde van de omgeving. Dit wordt door eerdere 
onderzoeken gestaafd. [Du & Mulley, 2007, Verbruggen et al, 2005, Dam et al, 
2006] 

Wat verder opvalt in de resultaten, is dat woningen verder dan 1000m van de 
stations, een sterke waardedaling als gevolg van de bouw lijken te vertonen, zoals 
tabel 4 laat zien. Hier is geen duidelijke verklaring voor, maar wel is bekend dat een 
groot deel van de dataset buiten de grens van 1000m van de gemeten 
bereikbaarheidspunten ligt. Deze transacties zijn samen gevoegd om een referentie 
te krijgen voor de gemiddelde waardestijging in Schiedam. Omdat dit een groot 
deel van de dataset betreft is het lastig te zeggen waar deze waardedaling door 
veroorzaakt wordt. In ieder geval is duidelijk dat een metrostation geen positief 
effect heeft op woningen verder dan 1000m. Ook is het mogelijk dat hier andere 
factoren op van invloed zijn, die niet zijn meegenomen in de HPM. 

De andere meegenomen variabelen, zoals de bereikbaarheidskenmerken als de 
afstand tot een afrit en het centrum hebben ook een duidelijke invloed op 
transactieprijzen, zoals te zien is in tabel 6 van bijlage O. In de conclusies en 
aanbevelingen van deel D van dit rapport zal hier nader naar gekeken worden. 
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Tot op welke hoogte kan verkeersinfrastructuur, of in het geval van dit onderzoek 
een metrostation, de waarde van land en vastgoed verhogen? Een algemeen 
geldend antwoord op deze vraag blijkt moeilijk te geven. Eerdere onderzoeken 
wijzen uit dat investeringen in infrastructuur potentieel een waardevermeerdering 
opleveren, maar dat er geen eenduidig antwoord te geven is op de vraag hoe hoog 
deze waardevermeerdering precies is. [Cervero, 1996, Chau et al, 1998, Debrezion 
et al, 2006, Du & Mulley, 2007, Gatzlaff et al, 1993, Gibbons et al, 2004] AI deze 
onderzoeken laten een positieve invloed zien van de verbetering van het openbaar 
vervoersnetwerk en de bereikbaarheid, maar per situatie zijn er andere factoren 
van invloed op de exacte waardeverandering. Ook de casestudy van dit onderzoek 
laat een duidelijke invloed op de huizenprijzen zien door de komst van een nieuw 
metrostation, maar geeft geen algemeen geldend antwoord op de vraag hoe hoog 
deze waardevermeerdering is. 

Het gebruik maken van deze waardestijging, die over het algemeen grotendeels bij 
private partijen terecht komt, is een interessante mogelijkheid, die een grote 
invloed kan hebben op de ontwikkeling en financiering van grote infrastructurele 
projecten . In Nederland is de inrichting van openbare ruimte hoofdzakelijk een 
overheidstaak. Dit betekent dat de aanleg van bijvoorbeeld een metrolijn 
geïnitieerd en geleid wordt door een publieke partij. Omdat deze investeringen in 
een verbeterde bereikbaarheid een meerwaarde voor de omgeving zijn, biedt dit 
mogelijkheden voor de implementatie van Value Capturing. 

12.1 Casestudy 
Uit de literatuurstudie is gebleken dat waardevermeerdering door investeringen in 
omgevingskenmerken zich uiten in grond- en vastgoed prijzen . De prijs die een 
koper voor een onroerend goed betaald, weerspiegelt ook de waardering van de 
functionele en fysieke omgevingskenmerken, zoals is beschreven is in hoofdstuk 5. 
De resultaten van de casestudy onderbouwen dit en laten zien dat de verschillende 
meegenomen bereikbaarheidsfactoren allemaal een bepaalde invloed hebben op de 
omgeving. Maar daarmee is nog geen antwoord gegeven op de vraag hoeveel de 
waardering van deze kenmerken betekent in Euro's. Hier is dan ook geen eenduidig 
a ntwoord op te geven. 

In bijlage 0 is te zien dat de afstand tot het centrum en de verschillende afritten 
van invloed zijn op de waarde van een woning in positieve en negatieve zin, maar 
hier is geen lineair verband of relatie met de afstand in te ontdekken. Hierbij moet 
er worden opgemerkt dat de onroerend goed prijs van vele waardekenmerken 
afhankelijk is, waardoor het risico aanwezig is dat niet alle relevante variabelen die 
de prijsstijging of -daling veroorzaken zijn meegenomen in het model. 
Wel kan uit de resultaten van de casestudy algemeen geconcludeerd worden dat 
een goede bereikbaarheid een stad aantrekkelijk maakt voor bewoners en 
bedrijven, wat zich uit in hogere vastgoedprijzen. Men is duidelijk bereid om meer 
te betalen voor een goede bereikbaarheid. Hier liggen dan ook mogelijkheden voor 
Value Capturing . 

Ook valt de hogere meerwaarde bij station Parkweg ten opzichte van station 
Troelstralaan op. Dit impliceert dat een ondergronds station meer waarde oplevert 
dan een verdiept station. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het toevoegen van 
extra kwaliteit zich uitbetaald in een hogere meerwaarde en dat er op een actieve 
manier naar meerwaarde gestreefd kan worden. 
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De casestudy heeft laten zien dat er als gevolg van de komst van een nieuw '" ,., 
metrostation, en dus een verbeterde bereikbaarheid, een over het algemeen 
positieve invloed merkbaar is op de waarde van vastgoed in de omgeving. Op zich 
lag dit in de lijn van verwachting, maar in Nederland is er niet eerder onderzoek 
gedaan naar het verband tussen een metro en meerwaarde voor de omgeving. Dit 
is een argument dat kan bijdragen aan de ontwikkeling en uitbreiding van het 
openbaar vervoersnetwerk in Nederland en het gebruik van Value Capturing 
instrumenten bij de financiering van infrastructurele projecten. Hier wordt in §12.3 
dieper op in gegaan. 

12.2 Vergelijking resultaten andere studies 
Om een duidelijker beeld te krijgen van de verwachte waardestijging na de aanleg 
van een metrostation, worden enkele studies naar de invloed van een verbeterde 
bereikbaarheid in deze paragraaf naast elkaar gezet. 

Studie Waar Waardestijging Opmerking 

[Bajic, 1983] Toronto, Canada Ja, $2,237 voor Vooral het verkorten van 
Invloed metrostations op een gemiddelde de reistijd spaart kosten. 
huizenprijzen. woninq 5%. 
[Cervero, 1996] San Francisco, Ja, +10-15% tot Woningen binnen 400m 
Invloed metrostations op Verenigde Staten 400m van station, van het station werden 
huurprijzen. daarbuiten geen voor $34 per maand meer 

effect. verhuurd dan 
vergelijkbare woningen 
verder weg. 

[Debrezion et al, 2006] Nederland Ja, een Prijsstijgingen zijn onder 
Invloed treinstations op treinstation kan meer afhankelijk van 
huizenprijzen. een waarde nabijheid en 

vermeerdering tot voorzieningen van het 
25% veroorzaken . treinstation en frequentie 

van de treinen. 
[Du & Mulley, 2007] Tyne & Wear, Ja, tot 200m 5 tot Er is gebruik gemaakt van 
Invloed metrostations op Groot Brittannië 31 %; 200-500m GWR, geografisch 
huizenprijzen. gemiddeld 9%; gewogen regressie. Tot 

500-1000m 200 m geen negatieve 
qemiddeld 11% effecten qemeten. 

[Gatzlaff et al, 1993] Miami, Verenigde Ja, tot 5% De aankondiging van de 
Invloed metrostations op Staten meerwaarde in komst van de metrolijn 
huizenprijzen. vergelijking met lijkt nauwelijks effect te 

de rest van hebben op de 
Miami. huizenprijzen. Duurdere 

buurten lijken meer baat 
te hebben. 

[Gibbons et al, 2004] Londen, Groot Ja, tot 9,3% Er wordt geconcludeerd 
Invloed metrostations op Brittannië hogere stijging dat men wil betalen voor 
huizenprijzen. dan wijken waar een besparing op de 

geen verandering reistijd. 
is opgetreden. 

Tabel 5: Vergelijking resultaten andere studies. 

AI deze studies laten verschillende resultaten zien en geven dus geen algemeen 
geldend antwoord op de vraag hoe hoog de meerwaarde is als gevolg van de komst 
van een metrostation. Wel laten alle studies een stijging van de huizenprijzen zien 
in de nabije omgeving van de stations, maar geen lineair verband tot de afstand. 
Hoe ver en hoe hoog deze invloed reikt is per studie verschillend. 
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Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom er geen eenduidig 
antwoord uit de publicaties en casestudy naar voren komt. Bijvoorbeeld het feit dat 
de onderzoeken in verschillende landen zijn uitgevoerd, waaronder Canada, 
Amerika en Groot Brittannië, waar andere gewoonten, andere culturen en regels 
voor het inrichten van openbare ruimte gelden. Een voorbeeld waarin zich dit uit is 
dat de invloed van een metrostation in Amerika maar tot 400m merkbaar is en in 
Europa er nog tot 1000m een invloed te zien is. Amerikanen en Europeanen hebben 
een andere opvatting over loopafstand. 
Ook is de uitvoering van de projecten niet exact hetzelfde geweest. Er zijn andere 
omstandigheden van invloed geweest, zoals de scope (aard, omvang, beperkingen) 
en uitvoering van de projecten. Dit heeft blijkbaar een invloed op de waardestijging. 
Hiernaast zijn de analyses van de verschillende onderzoeken niet exact op dezelfde 
manier uitgevoerd, onder meer door het gebruik van verschillende variabelen en 
andere modellen. 

Wel is bewezen dat een verbeterde bereikbaarheid en daarmee een verkorting van 
de reistijd een positief effect heeft op de omgeving . Ook als er tijdens de bouw 
problemen zijn ontstaan, zoals bij station Troelstralaan, waardoor er in eerste 
instantie een negatief effect meetbaar is, zal dit op lange termijn waarschijnlijk 
omslaan in een positief waardekenmerk voor de buurt. Alle onderzoeken laten een 
duidelijke positieve invloed zien als gevolg van een verbetering van het openbaar 
vervoer en de bereikbaarheid. 
Algemeen kan gezegd worden dat de hoogte van de stijging afhankelijk is van 
meerdere factoren, die per situatie geanalyseerd zouden moeten worden. De 
belangrijkste lijkt de scope van het project te zijn. Wat is er allemaal in het project 
meegenomen en wat voor beperkingen zijn er? Hiernaast spelen de aanwezige 
voorzieningen en de frequentie van het vervoer een rol. Ook is van invloed hoe 
groot de verbetering is; was er al een (goede) openbaar vervoer verbinding of niet? 
Het komt er op neer dat als er een flinke kwaliteitsverbetering heeft plaats 
gevonden op het gebied van bereikbaarheid, dit zich vrijwel zeker zal uiten in 
hogere prijzen van grond en vastgoed. 
Hoe hoog deze stijging is, is dus helaas niet met zekerheid te zeggen. Dit zal per 
situatie onderzocht moeten worden en is afhankelijk van de eerder genoemde 
factoren en waardekenmerken. Een maatschappelijke kosten baten analyse zou hier 
meer inzicht in kunnen geven. 

12.3 Value Capturing in Nederland 
Zoals in hoofdstuk 5 en bijlage G naar voren is gekomen, is Value Capturing een 
verzamelnaam voor methoden en technieken om meerwaarde, gecreëerd door 
publieke investeringen, af te romen en te gebruiken voor de (mede)financiering van 
diezelfde publieke projecten. In de bijlage zijn de verschillende Value Capturing 
instrumenten besproken. Uitgaande van een waardestijging door publieke 
investeringen is het interessant is om te kijken wat de kansen en bedreigingen zijn 
voor het implementeren van Value Capturing bij projecten in Nederland. 

Duidelijk is dat naarmate de meerwaarde groter wordt, de mogelijkheden voor 
Value Capturing toenemen. Meerwaardecreatie kan ook actief bevorderd worden. 
Het ambitieniveau ten aanzien van de kwaliteit (bijvoorbeeld ondertunneling van de 
infrastructuur) en de scope (hoeveel winst- en verliesgevende omgevingselementen 
worden betrokken in de meerwaardecreatie en Value Capturing) spelen een 
belangrijke rol. [KpVV, 2005] Dit eerste wordt ook ondersteund door de casestudy. 
De waardestijging rondom het ondergrondse station Parkweg lijkt hoger dan het 
(slechts) verdiepte station Troelstralaan. 

Waardecreatie door investenngen In infrastructuur 38 



TUle Onderzoeksverslag 

)C 
)( 
)( 

In ontwikkel projecten waarin meerwaardecreatie centraal staat, zijn met name 
de eerste twee fasen, de fase waarin de scope bepaald wordt en de fase waarin het 
concept ontwikkeld wordt, heel belangrijk. Daar vooral moet men profiteren van de 
creativiteit en het oplossende vermogen van (geld) inbrengende partijen. Vaak 
worden de inbrengende partijen pas betrokken bij het project als het vraagstuk al 
gedefinieerd, de scope bepaald en het concept vergaand ontwikkeld is. Zij worden 
dan geacht bij te dragen aan de zich aftekenende tekorten in het budget. [KpVV, 
2005] 
Er zijn vier verschillende verschijningsvormen waarin meerwaarde ontstaat door 
publiek private samenwerking [Bult-Spiering, 2003]: 
1. Inhoudelijke meerwaarde op het niveau van het project door een integrale 

benadering van de problematiek en de realisatie van verschillende elkaar 
versterkende functies. 

2. Financiële meerwaarde door verdeling van de risico's en vereveningsmogelijk
heden, waardoor een betere prijs/ kwaliteit verhouding ontstaat. 

3. Procesmatige meerwaarde door het vroegtijdig samenbrengen van 
complementaire kennis en ervaring en de afstemming van doelen en belangen: 
de samenwerking vindt plaats op basis van wederzijdse kwaliteiten. 

4. Externe meerwaarde door de afstemming van verschillende projecten of project 
initiatieven. 

Hoe meer deze vormen van meerwaardecreatie in acht worden genomen, hoe meer 
kansen er zijn voor Value Capturing. Om een duidelijk overzicht te geven van de 
mogelijkheden die Value Capturing biedt, zijn de sterkten, zwakten, kansen en 
bedreigingen in onderstaande SWOT analyse uiteen gezet. 

Positief Negatief 

Intern Sterkten: Zwakten: 
- Het denken in waarde in plaats van - Juridische beperkingen. 

kosten. - Beperkt inzetbaar; maar een bepaald 
- Rechtvaardige verdeling van winsten percentage kan door VC gefinancierd 

en risico's. worden. 
- Betere afstemming van vraag en - Opbrengsten moeten niet overschat 

aanbod door betrekking van de worden 
marktpartijen. - Regelgeving. Plannen dienen al tot 

- In vroeg stadium met alle partijen op bepaalde hoogte uitgewerkt te 
aan tafel. worden voordat markt erbij 

- Stimulatie van private creativiteit. betrokken wordt. 

Extern Kansen: Bedreigingen: 
- Actieve meerwaardecreatie. - Schommelingen op de 
- Toepasbaar bij complexe projecten. vastgoedmarkt kunnen negatieve 
- Nieuwe grondexploitatiewet biedt gevolgen hebben voor Vc. 

meer juridische mogelijkheden. - Uitkijken dat er niet in 
- Investeringen kunnen katalyserend 'doorgeslagen' wordt. 

effect hebben. - Juridische beperkingen. Strenge 
- Verevening winst en verliesgevende Europese normen en regels. 

onderdelen, waardoor betere - Koudwatervrees van de betrokken 
prijskwaliteit verhouding ontstaat partijen, vooral politiek. 

- Afstemming van meerdere projecten - Sterk regulerende planologie 
- Voorschot op de toekomst 

Tabel 6: SWOT analyse Value Capturing. [Holt, 2008, Spiering, 2008, Offermans Holt 2005, KpW, 2005] 

In hoofdstuk 5 en bijlage G is naar voren gekomen dat er verschillende Value 
Capturing instrumenten zijn. De instrumenten die in aanmerking komen voor 
Nederland liggen voornamelijk in de vrijwillige en minnelijke sfeer. [Holt, 2008, 
Spiering, 2008] 
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Dit betekent dat de volgende instrumenten potentieel een financiële bijdrage 
kunnen leveren aan publieke projecten . 
• Benefit sharing 
• Ontwikkelaarbijdrage 
• Ontwikkelingsrechten 
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Maar ook Value Capturing met overheidsingrijpen maakt kans in Nederland, 
bijvoorbeeld een actief grondbeleid. Voor een uitgebreide omschrijving van deze 
instrumenten wordt verwezen naar bijlage G. 

Value Capturing is dus een truc om iets te doen met de verwachte meerwaarde. 
Veel complexe projecten sneuvelen, doordat de financiering niet rond komt. Op 
deze manier kan er alvast een voorschot op de toekomst genomen worden. In de 
praktijk blijkt dat de verschillende partijen er over het algemeen open voor staan. 
Wel moet er opgemerkt worden dat er uitgekeken moet worden voor het doorslaan 
in het gebruik van Value Capturing, met andere woorden publieke partijen die 
zoveel mogelijk geld uit de omgeving willen trekken. Vastgoed zou hierdoor 
onbetaalbaar worden. 

Concluderend kan gezegd worden dat er voldoende mogelijkheden en kansen zijn 
voor de implementatie van Value Capturing in Nederland, vooral bij projecten waar 
actief gestreefd wordt naar meerwaardecreatie. 

Ten slotte: Value Capturing is geen manier om de financiële gaten te dichten van 
alle verliesgevende projecten, maar het kan wel een geschikte manier zijn om de 
kwaliteit van projecten op een hoger niveau te tillen en de financiële haalbaarheid 
van projecten te verbeteren. Bij de bouw van grote infrastructurele projecten is het 
al een heel mooi resultaat als 10% gefinancierd kan worden uit Value Capturing. 

12.4 Beantwoording onderzoeksvragen 
Het doel van dit onderzoek is het beantwoorden van de vragen die aan het begin 
van het afstudeertraject opgesteld zijn. In dit onderzoeksverslag is geprobeerd 
antwoord te geven op de gestelde vragen. In deze paragraaf worden de vragen nog 
eens stuk voor stuk behandeld . 

Onderzoeksvraag: 
• Kan de verwachte waardegroei van een gebied als gevolg van investeringen in 

infrastructuur, vooraf benut worden voor diezelfde investeringen? 
Ja, Value Capturing is een verzamelnaam van instrumenten die het mogelijk maken 
om (een deel) van de waardevermeerdering van grond en onroerend goed, 
ontstaan door publieke investeringen, direct dan wel indirect af te romen. Deze 
gecreëerde waarde kan vervolgens geïnvesteerd worden in de activiteiten die deze 
waardestijging veroorzaken. In bijlage G is een uitgebreide omschrijving gegeven 
van de verschillende instrumenten en mogelijkheden van Value Capturing. 
Gebleken is dat vooral de instrumenten op minnelijke basis geschikt zijn voor 
toepassing in Nederland. 

Deelvragen: 
• Wat zijn de waardekenmerken van een stedelijk gebied? 
Onder waardekenmerken worden in dit onderzoek de kenmerken die bijdragen aan 
de waarde van stedelijk gebied verstaan. Deze waardekenmerken hebben invloed 
op de hoogte van grond- en vastgoedprijzen. De waardekenmerken worden in 
paragraaf 5.2 behandeld en in bijlage F is een overzicht gegeven . 
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• Wat zijn de effecten van een investering in de functionele 
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Over het algemeen kan gesteld worden dat deze investeringen zich laten zien door 
stijging van de waarde van het gebied (grondprijzen) en de vastgoedprijzen. Dit 
onderzoek heeft zich alleen op de invloed van een nieuw metrostation op de waarde 
van woningen gericht. 

• Op welke manier kan de waardegroei door een specifieke investering gemeten 
worden? 

Uit de literatuurstudie komt naar voren dat de Hedonische Prijs Methode hiervoor 
een geschikte analysetechniek is. Met deze methode kunnen de afzonderlijke 
kenmerken geanalyseerd worden en kan bekeken worden hoe groot de invloed van 
een dergelijk kenmerk is op de waarde van bijvoorbeeld koopwoningen. 

• Welke invloed heeft een metrostation op de waarde van huizen in stedelijk 
gebied? 

Uit de casestudy is naar voren gekomen dat de komst van een metrostation een 
duidelijke invloed heeft op de huizenprijzen in de omgeving, maar dat er geen 
eenduidig antwoord te geven is op de vraag hoeveel deze waardestijging is. Op de 
huizenprijzen zijn meerdere factoren van invloed, die per situatie geanalyseerd 
zouden moeten worden. 

• Wat is Value Capturing en is dit een geschikte methode voor de financiering van 
infrastructuurprojecten in Nederland? 

Value Capturing is een verzamelnaam voor instrumenten, die het mogelijk maken 
waardevermeerdering van grond en onroerend goed, ontstaan door publieke 
investeringen, direct dan wel indirect af te romen en aan te wenden voor die 
activiteiten die deze waardestijging veroorzaken. [Offermans et al, 2004] 
Het is een andere manier van denken. Het denken in termen van meerwaarde in 
plaats van kosten. Value Capturing is een manier om iets te doen met de verwachte 
meerwaarde. 
Er zijn verschillende Value Capturing instrumenten bekend, maar vooral de 
instrumenten op minnelijke basis zijn geschikt voor toepassing in de I\lederlandse 
markt. [Holt, 2008, Spiering, 2008] Voor meer informatie over de verschillende 
Value Capturing instrumenten wordt verwezen naar bijlage G. 

• Hoe kan, gelet op waardekenmerken, de bedrijfsvoering en het 
investeringsbeleid voor stedelijk gebied worden ingericht? 

Het investeren in de verschillende waardekenmerken zal naar verwachting 
waardegroei opleveren. Het analyseren van de betreffende wijk is essentieel om te 
kijken waar de kansen voor deze investeringen liggen. Het actief streven naar 
meerwaardecreatie levert naar verwachting een hogere waardestijging op. 
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Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam en heeft als doel een aanbeveling te geven over het gebruik van de 
eventuele meerwaarde ontstaan door investeringen in infrastructuur en bij te 
dragen aan argumentatie voor het implementeren van Value Capturing . 

13.1 Aanbevelingen Value Capturing 

In Nederland is de aanleg van infrastructuur en openbare ruimte hoofdzakelijk een 
overheidstaak, maar helaas is het budget van de lokale en landelijke overheid niet 
oneindig. In dit onderzoeksverslag is al eerder ter sprake gekomen dat hierdoor 
vaak projecten niet of in een uitgeklede versie uitgevoerd worden. Omdat uit 
verschillende toekomstscenario's blijkt dat de mobiliteit, vooral in de Randstad, de 
komende jaren fors zal toenemen, is het van groot belang dat de noodzakelijke 
projecten ter verbetering van de bereikbaarheid niet stuk lopen op financiën. 
Bijdragen van private partijen zouden hierbij zeer welkom zijn. Maar op welke basis 
zou deze bijdrage tot stand kunnen komen en wat krijgen de private partijen 
hiervoor terug? 

In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden van Value Capturing. Maar de 
vraag rijst waarom Value Capturing nog niet op grotere schaal wordt toegepast als 
het zoveel mogelijkheden lijkt te hebben. Uit het onderzoek komen meerdere 
redenen naar voren: 
• Er is nog veel onduidelijkheid over het rendement van de ontwikkeling en de 

terugverdienmogelijkheden voor de private partij. 
• De rol van de overheid is vaak dubbel. Ze hebben de rol van opdrachtgever maar 

ook van contractpartner. Dit zorgt voor onduidelijkheid over de rol en de 
verantwoordelijkheid van de overheid. 

• Er is nog koudwatervrees . Nieuwe manieren van financieren worden niet direct 
met open armen ontvangen. 

• Projecten benaderen vanuit de waardekant en niet de kosten kant vergt een 
andere manier van denken. Vooral overheden denken in kosten in plaats van 
waarden. 

• Politici vrezen vertraging door de integrale aanpak. Er moet vanaf de eerste fase 
met meerdere partijen aan tafel gezeten worden. 

• Planprocedures en rechtsbescherming werken opsplitsing van projecten en 
vergaande detaillering in de hand. De regelgeving is in Nederland zo dat de 
plannen voor ruimtelijke inrichting al tot op een bepaalde hoogte uitgewerkt 
dienen te worden, voordat de markt er bij betrokken wordt . Er is dan nog maar 
weinig ruimte voor private creativiteit. De ruimtelijke ontwikkeling is versnipperd 
in kleine projecten. Dit is nadelig voor de kansen van Value Capturing. 

• Bij de inrichting van een gebied worden mobiliteitsvoorzieningen vaak pas in 
latere fases meegenomen. Er is dan nog maar weinig ruimte voor innovatieve 
plannen. 

• De Nederlandse wetgeving heeft niet de instrumenten om private partijen te 
dwingen mee te werken aan publieke projecten. Het moet op een vrijwillige basis 
plaats vinden. 

• Er wordt te veel los van elkaar plannen gemaakt. Er zou slimmer omgegaan 
moeten worden met de samenwerking tussen verschillende overheden. Er 
worden op deze manier veel kansen verspeeld om effectiever en dus met meer 
waarde projecten te ontwikkelen . 

• Regels vanuit Europa over de toegestane luchtvervuiling beperken mogelijkheden 
van infrastructuur plannen. 

Waardecreatie door Investeringen in infrastructuur 42 



TUle Onderzoeksverslag 

)C 
)( 
)( 

Logischerwijze is de volgende vraag: wat moet er veranderen wil Value 
Capturing een betere kans maken? Hier zijn ook een aantal punten aan te wijzen 
die hieraan kunnen bijdragen: 
• Er moet vooral van de kant van de overheid een meer commerciële manier van 

denken gevol'gd worden. Projectontwikkelaars kijken op een andere manier naar 
projecten. Meerdere varianten worden bekeken en uiteindelijk is de meerwaarde 
die het oplevert doorslaggevend. 

• Er moeten meer publieke bevoegdheden komen om private winsten af te romen. 
De nieuwe grondexplOitatiewet is een stap in de goede richting. Bij een 
exploitatie verordening gaat er een bepaald percentage van de baat terug van 
privaat naar publiek . Een actief grondbeleid kan hier aan bijdragen. 

• Value Capturing moet in businesscase meegenomen worden . Er moet dus in een 
vroeg stadium met alle partijen aan tafel gezeten worden. Het "wij-zij denken" 
moet vermeden worden . 

• De juiste personen met beslissingsbevoegdheid moeten in een vroeg stadium bij 
het proces betrokken worden. 

• We hebben een sterk regulerende planologie in Nederland en geen ontwikkeling 
planologie. Dit moet veranderen wil Value Capturing op een bredere schaal 
ingezet kunnen worden . 

• Persoonlijk commitment aan het project is essentieel. Men moet er voor willen 
gaan. 

• Kennis van de cultuur van waaruit partijen participeren is belangrijk. Een 
gemeentelijke cultuur is anders dan die van de Overheid of commerciële partijen. 

• Er moet op een andere manier naar de risico's gekeken worden: het nieuwe 
denken. Vroeger was het hoe meer risico's, hoe minder interesse. Maar doordat 
de marktdruk zo groot is en bijna alle projecten tegenwoordig complex zijn (de 
vinex- en uitleglocaties zijn op), moeten beleggers hun investeringscapaciteit 
benutten. Dit betekent dat investeringen en ontwikkelingen plaats vinden in 
bebouwde gebieden, waardoor anderen ook profiteren van investeringen. Dit 
heeft tot gevolg dat de mogelijkheden voor Value Capturing toenemen. 

Zoals in de conclusies naar voren kwam is de Nederlandse markt geschikt voor 
verschillende Value Capturing instrumenten, maar minnelijke en vrijwillige vormen 
van Value Capturing zijn het meest succesvol. Dit moet vroegtijdig in het proces 
meegenomen worden, bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappelijke en 
integrale planontwikkeling, allianties en joint ventures. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van verevenen, waarbij risico's en winsten gedeeld worden tussen de 
betrokken pa rtijen. 
Op dwangmatige basis, zoals verschillende vormen van (baat)belastingen, werkt 
minder goed, mede omdat er hiervoor nog weinig wettelijke grondslag is. Dwang of 
onteigenen van grond kan, maar dat is een lange en moeizame weg en levert 
uiteindelijk minder op vanwege de hoge kosten die hieraan verbonden zijn. De 
nieuwe grondexploitatie wetgeving biedt wel nieuwe mogelijkheden om Value 
Capturing af te dwingen, maar een minnelijke overeenkomst levert uiteindelijk altijd 
meer op. 

Het is dan ook niet een kwestie van publiek versus privaat. Uit ervaring van 
deskundigen is gebleken dat private partijen ook erg geïnteresseerd zijn . Zij hebben 
andere redenen om ook te willen investeren, zoals de waardevermeerdering van 
hun vastgoed. Het blijkt dat er twee fasen zijn bij Value Capturing. De eerste fase 
bestaat uit een publiek initiatief, waar private partijen baat bij hebben. Dit heeft 
een katalyserend effect, waardoor private partijen nog meer investeringen in het 
gebied doen. Bij infrastructurele investeringen zijn er ook nog andere gevolgen. Als 
een gebied meer mensen trekt doordat ontwikkelaars meer gaan bouwen, zullen de 
vervoerders meer klanten hebben en er dus ook baat bij hebben. 
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Als laatste zijn er nog een paar kanttekeningen te plaatsen bij Value Capturing, ,., 
waar rekening mee gehouden dient te worden. 
• Er bestaat een gevaar dat overheden zich rijk gaan rekenen. Niet alle projecten 

zijn geschikt voor Value Capturing en de opbrengsten moeten niet overschat 
worden. 

• Vanwege de korte tijd die de politiek heeft om te scoren, krijgen projecten 
doorgang of juist niet om de verkeerde redenen. Risico's worden onderschat en 
men is geneigd opbrengsten te overschatten. 

• Value Capturing moet in de juiste context gezien worden. Het is een mogelijkheid 
om het financiële gat te vullen, vooral als dit gat ongeveer 10% van de totale 
aanneemsom bedraagt. Ai's dit meer is wordt het al moeilijker. 

• Het is afwachten of Value Capturing een hype is of dat het op lange termijn als 
financieringsinstrument ingezet gaat worden. Maar het is noodzakelijk om naar 
innovatieve manieren van investeren toe te gaan. 

• Belangrijk voor het slagen van Value Capturing is de positieve kijk op de 
ontwikkeling. Kijken naar de waardegroei in plaats van de kosten die gemaakt 
moeten worden voor de ontwikkeling. 

• De vraag die beantwoord moet worden is: wie profiteren er van de waardegroei 
en wie moeten er dus bijdragen aan de investering? Dit kan bijvoorbeeld door 
middel van maatschappelijke kosten baten analyses onderzocht worden. 

• Marktdruk is essentieel voor het implementeren van Value Capturing. 

Er zijn veel projecten in Nederland die in aanmerking komen voor Value Capturing. 
Bijna alle projecten zijn complex en hebben met meerdere actoren te maken. Ook 
de huidige marktdruk werkt positief, want er is behoefte aan investeringen. Het 
financiële gat waar veel (infrastructurele) projecten mee te maken hebben kan door 
Value Capturing gedicht worden. Waarde is een kwestie van vraag en aanbod. Er is 
nu een schaarste op het gebied van woningen en infrastructuur, dus Value 
Capturing is een interessante manier om begrotingen sluitend te krijgen. 

13.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Ter aanvulling van dit onderzoek is het nuttig om bepaalde aspecten verder te 
onderzoeken. 

Het is interessant om een inventarisatie te houden onder private partijen naar de 
bereidheid om te investeren in (infrastructurele) projecten. In Nederland is het tot 
nog toe ongebruikelijk om private partijen te betrekken bij de inrichting van de 
openbare ruimte. Met dit onderzoek is aangetoond dat Value Capturing bij zou 
kunnen dragen aan de haalbaarheid van projecten en voordelen heeft voor alle 
betrokken partijen. 

Een andere interessante mogelijkheid voor een vervolgstudie is een onderzoek naar 
de invoering van de nieuwe grondexploitatiewet die per 1 juli 2008 in werking 
treed. De nieuwe wet is vooral bedoeld als publiekrechtelijke stok achter de deur, 
maar de stok is alleen waardevol als gemeenten dit instrument ook echt kunnen 
inzetten. Hoe gaan de gemeenten hier mee om en hoe reageren private partijen 
hierop? 

Ook een uitgebreide studie naar projecten in binnen- en buitenland, waar Value 
Capturing instrumenten zijn ingezet, kan een nuttige bijdrage leveren aan de kennis 
over dit onderwerp. Het inventariseren van de positieve en negatieve kanten van 
Value Capturing kan bijdragen aan de toekomstige implementatie van dit 
financieringsinstrument. 
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