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MANAGEMENT SAMENVATTING
De COB-commissie E110 heeft onderzoek gedaan naar de financieeleconomische en maatschappelijke aspecten van meervoudig/ondergronds
ruimtegebruik. Het onderzoek ‘Waardering van de ondergrond’ is geboren
vanuit het idee dat er bij meervoudig ruimtegebruik-projecten meestal een
onderscheid kan worden gemaakt tussen de Financiële Waarde, de
Economische Waarde en de Maatschappelijke Waarde, het zogenaamde
drie-waardenmodel.
Private financiers, ontwikkelaars of beleggers zijn primair geïnteresseerd in
de financiële waarde van bouwwerken: het bedrijfseconomisch rendement.
De Economische Waarde ontstaat doordat het meervoudig/ondergronds
bouwen ook een indirecte economische waarde vertegenwoordigt voor
indirect belanghebbenden in de omgeving, bijv. de bewoners van naburige
panden die profiteren van een stijging van de vastgoedwaarde van hun
woning, de winkeliers die hun omzet zien stijgen, en dergelijke. De
Maatschappelijke Waarde ontstaat doordat projecten niet alleen van nut zijn
voor de directe en indirecte belanghebbenden, maar tevens een
maatschappelijke meerwaarde betekenen voor de maatschappij als geheel.
Het maatschappelijk nut van meervoudig/ondergronds bouwen kan gelegen
zijn in de extra benutting van schaarse ruimte, meer ruimte voor groei,
verhoging leefbaarheid van of extra kwaliteit voor de stad, duurzaamheid,
natuurwaarden, e.d. Beslissingen omtrent ondergrondse of bovengrondse
aanleg zijn juist vaak politiek van aard, en gestoeld op afwegingen omtrent
het maatschappelijk nut.
De Financiële Waarde wordt meestal bepaald met behulp van de Netto
contante waarde methode. De Netto contante waarde is de meest voor de
handliggende maatstaf bij het bepalen van de haalbaarheid van een project.
Maar in hoeverre spelen de indirecte economische en maatschappelijke
meerwaarden een rol bij de beslissing een project te gaan starten en in welke
mate kunnen deze twee waarden als opbrengstpotentieel worden aangewend
voor de financiering van het project? Dat vormde de centrale vraag bij het
onderzoek E110.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is aansluiting gezocht bij de
methodiek van de maatschappelijke kosten-batenanalyse volgens de OEEIsystematiek
(Onderzoeksprogramma
Economische
Effecten
van
Infrastructuur) van het Centraal Planbureau. De OEEI-methodiek geeft een
stappenplan voor het bepalen van de maatschappelijke kosten en baten,
waarbij de Maatschappelijke Waarde de optelsom is van de financiële
waarde, de indirecte economische waarde en de maatschappelijke
meerwaarde. De eerste stap is dat er projectvarianten of –alternatieven
gedefinieerd worden (bijvoorbeeld een ondergronds en een bovengronds
alternatief), alsmede een nulalternatief. Het nulalternatief is de meest
waarschijnlijk te achten economische ontwikkeling die zal plaatsvinden in
geval het te beoordelen project niet wordt uitgevoerd (dit hoeft niet te
betekenen dat er dan niets gedaan wordt). Vervolgens worden de effecten
van ieder van die varianten/alternatieven geïdentificeerd, met een
onderscheid naar direct bedrijfseconomische effecten, indirect economische
effecten en externe effecten.
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De volgende stap is het, waar mogelijk, in geld waarderen van de effecten.
De directe bedrijfseconomische effecten (waartoe de investerings- en
exploitatiekosten behoren) worden via de traditionele Netto contante waarde
methode geraamd. De OEEI biedt voorts een aantal instrumenten voor het
waarderen van effecten als bijvoorbeeld de reistijdwinst voor een
weggebruiker of de filekosten. Voorts zijn er de Leidraden N420 en N430
van het COB met monetariseringsgrondslagen voor specifieke ruimtelijke en
milieueffecten bij ondergronds bouwen. Indien een monetaire vertaling
ervan niet mogelijk is worden de effecten kwalitatief beschreven, teneinde
een evenwichtige besluitvorming te ondersteunen. De laatste stap is het
vervaardigen van een integrale kosten-batenopstelling.
Hoewel de OEEI nog wel ingaat op een mogelijke uitbouw naar Publiek
Private Samenwerking (PPS) en de verdeling van lasten en lusten in de PPS,
komt de vraag hoe het project gefinancierd moet worden niet aan de orde.
Daarom is aanvullend een aantal mogelijkheden beschreven om een project
(financieel) haalbaar te maken vanuit de economische en maatschappelijke
waarden.Het gaat hierbij om instrumenten als verevening (via huurwaarde,
of via grond-/vastgoedexploitatie), scope-optimalisatie en ‘value-capturing’,
heffingen (OZB, exploitatieverordening, fondsopslagen e.d), baatbelasting
en bijdragen/subsidies van derden (bijv. gelden vanuit het MIT of vanuit
geoormerkte regelingen als ICES of IPSV).
De opstellers van dit rapport denken met het drie-waardenmodel en de
methodiek van de maatschappelijke kosten-batenanalyse een decisionsupport instrument te hebben ontwikkeld waarmee over de effecten en
waarden van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik op een meer
transparante wijze kan worden gecommuniceerd. Uit een uitgevoerde
casestudie voor het Havenbedrijf Rotterdam (ondergrondse opslag voor fruit
in de Rotterdamse haven) en uit een eerdere casestudie van het COB
(spoortunnel Delft) is gebleken dat de methodiek goed bruikbaar is om de
ruimtelijke en milieueffecten van verschillende planvarianten te
identificeren, te rangschikken, te waarderen en toe te wijzen aan actoren.
Daarbij bleek het wel van belang om de ruimtelijke varianten goed af te
bakenen. De definitie van de varianten is bepalend voor de raming van
kosten en opbrengsten te behoeve van de kosten-batenanalyse.
Voorts blijken indirecte effecten, zoals stimulering van de regionale
economie, vaak lastig te ramen Monetarisering lukt vaak nog wel voor een
deel van de effecten, maar de beslissing van de overheid om financieel bij te
dragen aan het project moet ook en vooral gebaseerd zijn op een
kwalitatieve beschrijving van de maatschappelijke (externe) effecten van
meervoudig/ondergronds bouwen. Het zullen uiteindelijk politieke of
beleidsbeslissingen zijn die de doorslag geven. Een project dat vanuit zuiver
bedrijfseconomisch oogpunt niet rendabel is, wordt immers pas haalbaar als
iemand de ‘onrendabele top’ aanvult. Wanneer dit winkelbedrijven zijn die
het tekort op een ondergrondse parkeergarage nabij een winkelcentrum op
zich hebben genomen omdat zij verwachten dat hun omzetstijging (als
gevolg van deze garage) de kosten goed zullen maken, spreken we van
economische haalbaarheid. Wanneer ook de gemeente een bijdrage heeft
gedaan omdat de buurt verlost is van parkeeroverlast - wat daarmee is
aangeduid als maatschappelijk ongewenst - wordt gesproken van een
maatschappelijk haalbaar project. In deze voorbeelden zijn de mate van
financiële (on)haalbaarheid, economische haalbaarheid en maatschappelijke
haalbaarheid zelfs in euro’s uit te drukken. Ieders bijdrage bepaalt de
waarde van het project.
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1. INLEIDING

1.1. ACHTERGROND VAN DE STUDIE
Ondergronds bouwen is duurder dan bovengronds bouwen. Ondergronds
ruimtegebruik is daarom eigenlijk alleen financieel rationeel bij hoge grondprijzen
(of bij een gebrek aan bebouwbare grond). Wanneer ondergrondse bouwwerken
financieel niet haalbaar zijn, kunnen zij mogelijk worden gerechtvaardigd op grond
van economische en maatschappelijke overwegingen.
Door integraal te kijken naar alle voor- en nadelen van een ondergrondse
ruimtegebruik variant, en aan deze voor- en nadelen een ‘waarde’ te verbinden, kan
de keuze om ondergronds te bouwen rationeler en meer weloverwogen worden
gemaakt.
Het besef dat beslissingen over ruimtelijke ingrepen váker ten gunste van
ondergronds bouwen zouden kunnen vallen wanneer er integraal naar alle aspecten
van planalternatieven wordt gekeken ontstond reeds begin jaren negentig. Het
vormde de basis van de studies naar integraal afwegen door de Stuurgroep
Ondergrondse Vervoersinfrastructuur (SOVI) in 1993. In drie casestudies (passage
A4 en HSL Leiden, Sophiatunnel Betuweroute, en verdubbeling spoorlijn Delft)
heeft de SOVI integraal naar de technische, milieukundige/maatschappelijke,
economische en procedurele aspecten van ondergronds bouwen gekeken. In Bijlage
1 is een samenvatting van de (monetaire) resultaten voor de casestudie Delft
opgenomen. De SOVI heeft een systematiek aanbevolen voor integrale afweging van
infrastructurele ingrepen. Volgens deze systematiek wordt zoveel mogelijk
kwantitatief inzicht gegeven in de effecten van alle aspecten die van belang zijn.
Vervolgens wordt zichtbaar gemaakt wat de financiële gevolgen zijn van de
voorgenomen beslissing. En tot slot wordt duidelijk gemaakt hoe de lusten en de
lasten over de verschillende actoren verdeeld zijn.
De SOVI deed diverse aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Deze aanbevelingen
zijn door het Centrum Ondergronds Bouwen opgepakt binnen het COB-1programma. In het Plan van Aanpak Integrale Afweging, 1995 (spoor 2: uitwerking
SOVI-methodiek) zijn vanuit het COB diverse voorstellen gedaan voor
vervolgstudies naar het monetariseren van effecten. De N400 projecten (1998-1999)
zijn hieruit voortgekomen, met als eindproducten de Leidraad Monetarisering
Ruimtelijke Effecten, de Leidraad Monetarisering Leefbaarheid en Milieu en de
Leidraad Quick Scan. In deelproject N440-01 is de Leidraad Quick Scan toegepast
op de spoorverdubbeling te Ede, en in deelproject N440-02 is de Leidraad
Monetarisering Ruimtelijk Effecten toegepast op de spoorverdubbeling te Delft (zie
eveneens Bijlage 1 voor een samenvatting van de resultaten van deze laatste
casestudie).
Binnen de Programmacommissie Economie & Processen van het COB-2 programma
is het onderwerp ‘Integrale Afweging’ wederom op de agenda gezet.
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Alvorens met een eventuele verdere ontwikkeling en verfijning van
afwegingsmodellen verder te gaan werd besloten eerst te inventariseren in hoeverre
systematieken voor integraal afwegen in de praktijk überhaupt gebruikt worden en
in hoeverre er behoefte is aan nieuwe modellen. Dit gebeurde in de projecten J610
(Inventarisatie integrale afwegingsmodellen, 2000) en J620 (Behoefte-scan
modellen/systemen in het besluitvormingsproces, 2001). Uit de inventarisatie blijkt
dat er in de praktijk wel de wens is, en noodzaak wordt gevoeld, om effecten
integraal zichtbaar te maken. Maar men heeft minder de behoefte aan
modellen/instrumenten om integraal af te wegen. Veelal zijn deze
modellen/instrumenten maatwerk per project/situatie en afhankelijk van onder
andere de belangen van de partij(en) die het model gebruikt(gebruiken), en mate
waarin deze partij(en) haar(hun) belangen in het model een rol wil(len) laten spelen.
Er is dus in de praktijk wel de behoefte om de effecten van ruimtelijke ingrepen
integraal zichtbaar te maken. Dit geldt met name voor effecten als
milieu/duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, regionale economie en dergelijke bij
grootschalige stedelijke projecten. Eén van de suggesties die uit de J620-studie naar
voren kwam is een (standaard voor een) maatschappelijke kosten-batenanalyse te
ontwikkelen voor stedelijk gebied, vergelijkbaar met de OEEI-systematiek
(Onderzoekprogramma Economische Effecten van Infrastructuur).
Het huidige onderzoeksproject E110 is zowel bedoeld als nadere concretisering van
deze suggestie (om te komen tot een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor
ruimtelijke ingrepen) als om tegemoet te komen aan de wens binnen de
programmacommissie Economie & Processen van het COB om meer inzicht te
verschaffen
in
de
specifieke
financieel-economische
aspecten
van
meervoudig/ondergronds ruimtegebruik. Het project is geboren vanuit het idee dat er
bij meervoudig ruimtegebruik-projecten meestal een onderscheid kan worden
gemaakt tussen financiële waarden, de economische waarden en de
maatschappelijke waarden, het zogenaamde drie-waardenmodel. De (directe)
financiële waarde, bijvoorbeeld uitgedrukt in een Netto contante waarde, is de
meest voor de handliggende maatstaf bij het bepalen van de haalbaarheid van een
project, maar in hoeverre spelen de indirecte economische en maatschappelijke
waarden een rol bij de beslissing een project te gaan starten en in welke mate kunnen
deze twee waarden als opbrengstpotentieel worden aangewend voor de financiering
van het project?
Gaandeweg de studie bleek het idee van het drie-waardenmodel goed aan te sluiten
bij de bovengenoemde OEEI-systematiek, waarin het ook gaat om het in geld
waarderen van bedrijfseconomische effecten, indirecte economische effecten en
externe (maatschappelijke) effecten. Besloten is daarom om de OEEI-systematiek
als uitgangspunt te nemen voor het drie-waardenmodel.
1.2. DOEL VAN DE STUDIE
Het doel van de studie is tweeërlei:
> het geven van inzicht in de specifieke financieel-economische aspecten
van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik;
> het vertalen van de OEEI-systematiek (maatschappelijke kostenbatenanalyse voor infrastructuurprojecten van nationaal belang) naar
meervoudig/ondergronds ruimtegebruik projecten, ter bepaling van de
Financiële Waarde, de Economische Waarde en de Maatschappelijke
Waarde van dergelijke projecten.
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De studie dient antwoord te geven op de volgende vragen:
> wat zijn de financiële, economische en maatschappelijke waarden van
meervoudig/ondergronds bouwen?
> hoe bepaalt men deze drie waarden?
> hoe kan men de drie waarden benutten ten behoeve van de financiering van
het project?
1.3. DEFINITIES

1.3.1.

MEERVOUDIG/ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK

In dit rapport wordt uitgegaan van een projectsituatie waarbij sprake is van
meervoudig ruimtegebruik met gebruikmaking van de ondergrond, ofwel het
combineren van functies met behulp van de derde dimensie1.
Er wordt dus niet gekeken naar ondergronds ruimtegebruik sec, maar altijd in
samenhang met wat er bovengronds gebeurt.
De effectbeschrijving van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik projecten kan op
verschillende schaalniveaus gebeuren:
> binnen dezelfde fysieke grenzen als de ondergrondse ruimte (dubbel
grondgebruik, meerverdiepingsgebouwen)
> het bouwperceel
> het project
> de buurt, de gemeente
Afhankelijk van het gekozen schaalniveau treden er andere effecten of
schaalvoordelen op.
1.3.2.

DRIE WAARDEN

Het begrip ‘waarde’ neemt in de studie een centrale plaats in. De veronderstelling is
dat door middel van meervoudig of ondergronds ruimtegebruik extra waarde wordt
gecreëerd die niet wordt meegewogen in een traditionele bedrijfseconomische
rentabiliteitsanalye, zoals een analyse waarbij de netto contante waarde van de
kasstromen van een project (die optreden bij zowel de realisatie als de exploitatie en
de uiteindelijke afstoting van het project) wordt bepaald .
In deze studie wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen de begrippen
Financiële Waarde, Economische Waarde en Maatschappelijke Waarde. Private
financiers, ontwikkelaars of beleggers zijn primair geïnteresseerd in de Financiële
Waarde van bouwwerken.
De bedrijfseconomische theorie zegt dat de beste methode om deze waarde te
bepalen, de bovengenoemde Netto contante waarde methode is. Het financieel
rendement van een project kan worden bepaald door de interne rentevoet en/of de
terugverdientijd te berekenen. In de vastgoedsector worden ook andere methodes
toegepast die een indicatie kunnen geven waarmee de waarde en het rendement van
projecten kunnen worden bepaald, zoals de BAR methode (Bruto Aanvangs
Rendement). Hierop wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan.

1
Onder meervoudig ruimtegebruik verstaan Lagendijk & Wisserhof (1999):
> intensivering van ruimtegebruik (efficiencyverbetering van het ruimtegebruik van een functie);
> verweving van ruimtegebruik (gebruik van dezelfde ruimte door meerdere functies);
> de derde dimensie van ruimtegebruik (gebruik van ondergrondse en/of bovengrondse ruimte);
> de vierde dimensie van ruimtegebruik (volgtijdelijk gebruik van dezelfde ruimte door meerdere
functies)
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De Economische Waarde van meervoudig/ondergronds bouwen behoeft niet alleen
de financier-ont-wikkelaar toe te vallen. Ook indirect belanghebbenden in de
omgeving kunnen ervan profiteren, bijv. door verhoging van de vastgoedwaarde, de
grondprijs en/of de onroerendzaakbelasting. Deze effecten zijn deels meetbaar en
kunnen worden meegenomen in de bepaling van de projectwaarde.
De Maatschappelijke Waarde van meervoudig/ondergronds bouwen ontstaat doordat
projecten niet alleen een financiële/economische waarden vertegenwoordigen voor
de directe en indirecte belanghebbenden, maar tevens van nut kunnen zijn voor de
maatschappij als geheel. Het maatschappelijk nut van meervoudig/ondergronds
bouwen kan gelegen zijn in de extra benutting van schaarse ruimte, meer ruimte
voor groei, verhoging leefbaarheid van of extra kwaliteit voor de stad,
duurzaamheid, natuurwaarden, en dergelijke. Beslissingen omtrent ondergrondse of
bovengrondse aanleg zijn juist vaak politiek van aard, en gestoeld op afwegingen
omtrent het maatschappelijk nut. Indien een monetaire vertaling ervan niet mogelijk
is, kan een kwalitatieve benadering (beschrijving) van deze effecten wenselijk zijn
om evenwichtige besluitvorming te ondersteunen.
In de volgende structuur wordt dit gevisualiseerd:

Figuur 1: de drie waarden van een ruimtelijk project, met onderscheid naar
Financiële Waarde,
Economische Waarde (=financiële waarde + indirecte
economische waarde) en Maatschappelijke Waarde (=Economische Waarde +
maatschappelijke meerwaarde).
1.3.3.

PROJECTEFFECTEN

Een project brengt effecten met zich mee. De OEEI-systematiek onderscheidt de
volgende typen projecteffecten:
> Direct bedrijfseconomisch effect: projecteffect dat toevalt aan de eigenaar of
exploitant of aan de gebruikers van transportdiensten
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> Indirect economisch effect (ook: Afgeleid effect): projecteffect dat indirect het
gevolg is van de aanleg of het gebruik van de infrastructuur of het vastgoed.
Een
vastgoedof
infrastructuurproject
zal
niet
alleen
voor
projecteigenaar/exploitanten, gebruikers en omwonenden gevolgen hebben.
Ook op de rest van de economie van het in beschouwing genomen gebied (de
gemeente, de regio etc.) is een doorwerking te verwachten. Onder indirecte
effecten vallen ook veranderingen in het vestigingspatroon. De wervende
werking van het project bestaat, hetzij omdat een bedrijf als afnemer van
projectdiensten efficiëntiewinsten kan realiseren, hetzij omdat het project
leidt tot zodanige veranderingen in de relatieve prijzen dat vestiging in de
nabijheid van het project voor een bedrijf aantrekkelijk wordt.
> Extern effect: ongeprijsde effecten op het welzijn van anderen dan de direct
bij het project betrokken projecteigenaars/exploitanten en gebruikers. Ze zijn
over het algemeen negatief van aard. Niet alle effecten op derden worden tot
de echte externe effecten gerekend. Dat de effecten zelf ongeprijsd zijn,
houdt natuurlijk niet in dat ze geen geprijsde gevolgen hebben. Zo kan
geluidhinder, die zelf ongeprijsd is, tot gevolg hebben dat de prijzen van
huizen dalen. Verwarrend genoeg worden de geprijsde effecten op derden wel
financiële of pecuniaire externe effecten genoemd. Deze geprijsde effecten
worden in de OEEI-leidraad tot de indirecte, geprijsde effecten gerekend.
Tussen deze drie typen effecten en het drie waarden model bestaat de volgende
relatie:

Figuur 2: Relatie tussen projecteffecten en waarden
Samenvatting van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor een fictief project (het ondergronds brengen van
een spoorlijn in een stad)
Bedragen in netto contante waarden (in euro’s)
FINANCIEEL

GEPRIJSDE EFFECTEN
KOSTEN
Directe effecten
- Investering
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(- =kosten, + =
opbrengsten)
-900 à -700 mln

BETREFT

- Onderhoud
- Exploitatie
Totaal kosten
BATEN
Directe bedrijfseconomische effecten
- Exploitatie-inkomsten spoorlijn
- Opbrengsten dubbel grondgebruik en parkeerheffing
Totaal directe bedrijfseconomische baten

-180 à -140 mln
-180 à -140 mln
-1260 à -980 mln

+550 à +720 mln
+90 mln
+640 à + 810 mln

Saldo directe bedrijfseconomische baten – kosten

-620 à - 170 mln

‘Financiële Waarde’

Indirecte/strategische welvaartseffecten
(Stijging vastgoedwaarde, omzetstijging winkeliers,
toeristenbelasting, aantrekkelijker vestigingsklimaat)
Totaal baten
Saldo totale baten – kosten

+50 à + 80 mln

‘indirecte
economische waarde’

meer
+690 à + 890 mln
-570 à - 90 mln

ONGEPRIJSDE EFFECTEN
Vermindering barrièrewerking, verbetering leefbaarheid
(500 gehinderden minder langs het tracé)

++

Vermindering ruimtebeslag

++

(2000 m2 minder ruimtebeslag)
Onverzekerde veiligheidsrisico’s
(grotere veiligheidsrisico’s voor reizigers bij treinongeluk in tunnel
)
Saldo ongeprijsde effecten

‘Economische
Waarde’

-

++

‘maatschappelijke
meerwaarde’

SALDO GEPRIJSDE EN ONGEPRIJSDE EFFECTEN

-570 à -90 mln
‘Maatschappelijke
++ maatschappelijke Waarde’
meerwaarde
Conclusie: In het pessimistische scenario is de Economische Waarde negatief (-570 mln). In de politieke
afweging dient dit te worden afgewogen tegen de moeilijk in geld uit te drukken maatschappelijke
meerwaarde.
1.3.4.

FINANCIERINGSMODEL

Daar waar de financiële waarde (uitgedrukt in de Netto Contante Waarde als
resultante van een cashflowschema) van het project zelf onvoldoende is om het
project (financieel) haalbaar te maken, kan getracht worden economische en
maatschappelijke waarden te vertalen in een financieringsstroom ter dekking van het
financiële tekort.
Aldus ontstaat de volgende relatie tussen ‘waarden’ en ‘financiering’, zie figuur 3:
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Figuur 3: Relatie tussen ‘waarden’ en ‘financiering’
Mogelijke financiering van het fictieve project (spoorlijn ondergronds brengen in stad)
Bedragen in netto contante waarden (in euro’s)

Prorail
Gemeente

FINANCIEEL

BETREFT

720 à 550 mln
150 à 100 mln

uit exploitatieinkomsten spoorlijn
uit opbrengsten dubbel grondgebruik en parkeren, en
gekapitaliseerde stijging van OZB-inkomsten en toeristenbelasting

Winkeliers
Ministerie VROM
Ministerie VROM
Ministerie V&W
Provincie

20 mln
100 à 90 mln
60 à 50 mln
190 à 150 mln
20 mln

TOTAAL

1260 à 980 mln

verwachte omzetstijging
pot stedelijke vernieuwing
intensief ruimtegebruik
bijdrage voor ruimtelijke inpassing infrastructuur
Provinciale bijdrage ruimtelijke investeringsprojecten

Conclusie: op grond van de maatschappelijke meerwaarde financiert de rijksoverheid (Min.VROM en
V&W) in dit geval een groot deel van het saldo van kosten en baten.

1.4. ONDERZOEKSAANPAK
Het onderzoek kent drie fasen:
> Fase 1: debat
> Fase 2: onderzoek naar de drie waarden
> Fase 3: casestudies en eindrapportage
Het debat had als doel om na te gaan of het driewaarden-model herkend wordt door
marktpartijen en of dit in de praktijk toegepast kan worden. Een verslag van het
debat is opgenomen als Bijlage 2.
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1.5. INHOUD RAPPORT
Het rapport is als volgt in gedeeld:
Hfst 2:
Identificatie van de financiële, economische en maatschappelijke
waarden bij meervoudig/ondergronds ruimtegebruik (wat zijn de
drijfveren om ondergronds te gaan en de voor- en nadelen van
ondergronds ruimtegebruik?)
Hfst. 3:
De methodiek met behulp waarvan de drie waarden bepaald kunnen
worden
Hfst. 4 t/m 6: Bepaling van de drie waarden
Hfst. 7:
Hoe kan men deze waarden benutten bij financierings-vraagstukken?
De structuur van het rapport kan als volgt worden geïllustreerd:

Figuur 4: structuur rapport
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2. DE FINANCIËLE, ECONOMISCHE
EN MAATSCHAPPELIJKE
WAARDEN VAN MEERVOUDIG/
ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK

2.1. INLEIDING
In dit hoofdstuk worden de drie waarden (financieel, economisch, maatschappelijk)
van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik geïdentificeerd.
Een inzicht in deze waarden verkrijgt men door te kijken naar de drijfveren
(redenen) en voor- en nadelen van ondergronds ruimtegebruik. Dit gebeurt in de
paragrafen 2.2. en 2.3.
Een aantal van drijfveren en voor-/nadelen is economisch van aard, terwijl anderen
meer een maatschappelijke achtergrond hebben.
Een aantal van de financiële waarden wordt nader uitgewerkt in de paragraaf 2.4.
(life-cycle kosten).
In paragraaf 2.5 wordt tenslotte ingegaan op landelijke/regionale verschillen.
2.2. DRIJFVEREN VAN ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK
Vanuit de historie beschouwd zijn er vier redenen aan te wijzen waarom men
ondergronds is gegaan (Trimbos, 1999):
1. schaarste aan grond / c.q. hoge grondprijzen
2. isolatie en bescherming
3. bovengrondse leefomgeving in stand houden / monumentenbehoud
4. locatiekenmerken
De laatste decennia zijn daar bij gekomen:
5. intensivering ruimtegebruik
6. verhogen ruimtelijke, architectonische en functionele kwaliteit van
gebouwen;
De meeste van deze redenen (1., 2., 4.) kunnen beschouwd worden als financieeleconomische drijfveren voor het ondergronds bouwen. Redenen no.’s 3., 5. en 6.
hebben soms een economische, soms een maatschappelijke drijfveer of beiden.
2.2.1. SCHAARSTE AAN GROND/C.Q. HOGE GRONDPRIJZEN
Schaarste aan grond in stedelijke gebieden, gekoppeld aan hoge grondprijzen, is een
belangrijke drijvende factor achter ondergronds ruimtegebruik. Het biedt de
mogelijkheid het hoofd te bieden aan de groei van bevolking en urbanisatie, doordat
extra ruimte wordt gecreëerd voor het onderbrengen van benodigde nieuwe
voorzieningen, zoals infrastructuur, nutsvoorzieningen, commerciële en recreatieve
functies. Wanneer de bovengrond volledig benut is, wordt de ondergrond een van de
weinig beschikbare zones voor verder ontwikkeling.
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Japan is hier een illustratief voorbeeld van. Ongeveer 80 procent van het land is
bergachtig, 90 procent van de bevolking leeft op de kustvlakten, en de economische
ontwikkeling is geconcentreerd in een betrekkelijk gering aantal economische
centra. Dit leidt lokaal tot een grote bevolkingsdichtheid. Daarnaast zijn er factoren
als de traditionele bouwstijl (laagbouw), Japanse wetten die strenge eisen voor
zonlichttoetreding bevatten, en bescherming van het vlakke landbouwgebied voor
voedselproductie. De combinatie van deze historische en politieke factoren, tezamen
met een migratie van bedrijven en personen naar de economische centra, heeft een
enorme gronddruk veroorzaakt. Het gevolg is astronomisch hoge grondkosten in
stadscentra (tot EUR 500.000 per m² begin jaren ’90) en problemen bij het
verschaffen van huisvesting, transport en nutsvoorzieningen voor de bevolking. In
centraal Tokio zijn de grondkosten zo hoog dat zij meer dan 95% van de totale
projectkosten kunnen uitmaken.
Zonder hoge grondkosten vormen de hogere kosten van het ondergronds bouwen
echter een belemmering in de toepassing ervan. Sterling (1993) heeft een
kostenvergelijking gemaakt tussen het realiseren van een bepaald bouwvolume met
behulp van hoogbouw dan wel ondergrondse bouw. Zie Figuur 5.

Figuur 5: links: de twee bouwalternatieven (bovengronds en ondergronds);
rechts: break-even kostenverhouding bouwkosten (dus excl. grondkosten) bij ondergrondse/bovengrondse
varianten, in relatie tot verhouding vloeroppervlak/grondoppervlak, bij verschillende grondkosten en kosten voor
erfdienstbaarheid (‘easement’).
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De figuren ‘A-4’ en ‘A5’ vergelijken de bouwkosten bij verschillende toegelaten
‘floor-area-ratio’ (FAR) voor het bovengrondse gebouw, voor verschillende
grondkosten per m² en voor verschillende kosten voor het verkrijgen van een
erfdienstbaarheid bij de ondergrondse variant. De floor-arearatio is de verhouding
tussen het bruto vloeroppervlak van een gebouw en de omvang van de kavel. Indien
het totale grondoppervlak bebouwd wordt is de FAR dus gelijk aan het aantal
verdiepingen. Deze figuren geven een aanwijzing hoe veel duurder de ondergrondse
bouw mag zijn om een economisch alternatief te vormen voor hoogbouw.
Voor het ondergrondse gebouw is uitgegaan van twee verdiepingen en dat er geen
grondkosten betaald hoeven worden maar wel eventueel de kosten voor het vestigen
van een erfdienstbaarheid (variërend van 0 –20% van de grondkosten van het
bovenliggende oppervlak).
Er worden curven voor vijf waarden van grondkosten geïllustreerd. De hoogste
waarde van US$500.000 per m² is representatief voor de hoogste grondwaarden in
Tokio in 1989. De waarde van $25.000/m² is representatief voor de hoogste
grondwaarden in 1989 in Manhattan, New York. De waarde van $10.000/m² zou
representatief kunnen zijn voor Hong Kong in 1989.
De curven laten zien dat, bij relatief lage stedelijke grondkosten van $1.000/m²,
ondergrondse bouw ongeveer even veel moet kosten als bovengrondse bouw om
economisch concurrerend te zijn.
Bij hoge grondkosten echter, hangt de concurrerende hoogte van de bouwkosten
vooral af van de kosten van de ondergrondse erfdienstbaarheid en van het toegelaten
aantal bovengrondse verdiepingen. Figuur ‘1-3’ toont een overslagpunt in relatieve
kosten bij een grondoppervlakverhouding van 10 (met andere woorden tien
verdiepingen). Dit overslagpunt is afhankelijk van de erfdienstbaarheidskosten en
(uiteraard) het aantal ‘verdiepingen’ dat ondergronds gebouwd kan worden.
Tokio geeft een extreem geval met zeer hoge breakeven kostverhoudingen bij
gebouwen met minder dan 10 verdiepingen. Maar zelfs bij New Yorkse grondprijzen
kunnen ondergrondse bouwkosten 2,1 maal de bovengrondse bouwkosten zijn voor
gebouwen met 6 verdiepingen.
2.2.2. ISOLATIE EN BESCHERMING
Ondergronds bouwwerken bieden voordelen in de zin van bescherming (het weren
van invloeden van buiten naar binnen) en omsluiting (het voorkomen van
wisselwerking met bovengrond).
> Klimaat
- Warmte. Door de grondmassa zijn er in de grond veel minder
temperatuursschommelingen dan boven de grond. Daardoor zijn er
mogelijkheden voor energiebesparing in zowel hete als koude klimaten. Een
constante omgeving kan een bepalend voordeel zijn voor functies, die een
goed gecontroleerd klimaat vereisen, zoals laboratoria, computerruimtes,
archieven of gekoelde opslag.
- Weersomstandigheden. Ondergrondse bouwwerken worden op natuurlijke
wijze beschermd tegen stormwinden, bliksem, hagel en andere natuurlijke
fenomenen.
- Brand. Er is een natuurlijke bescherming tegen externe branden. Grond is
onbrandbaar en verschaft een goede thermische isolatie voor de constructie
daaronder. Alleen de toegangspunten zijn kwetsbaar.
- Aardbeving. Ondergrondse bouwwerken hebben verschillende intrinsieke
voordelen
bij
het
weerstaan
van
aardbevingsbewegingen.

>
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Bescherming tegen:

>

>

- Storm, stof, brandoverslag, vandalisme, inbraak, (radioactieve) straling,
bliksem, tocht, industriële ongelukken
Veiligheid
- Beperkte toegang
- Ontoegankelijkheid
Omsluiting (voorkomen van wisselwerking met de bovengrond):
- Gevaarlijke stoffen
- Gevaarlijke of geluidhindergevoelige processen (bijv. explosiegevoelige
werkzaamheden of werkzaamheden met geluidshinder in fabrieken,
werkplaatsen, discotheken, cafés, etc.); dergelijke processen stuiten vaak op
milieu-/hinderwetregelgeving. Ondergronds bouwen kan daardoor soms
functiemenging (wonen/werken) mogelijk maken, bijvoorbeeld houtzagerij in
woonwijk. In die zin kan ondergronds bouwen weer een bijdrage leveren aan
meervoudig ruimtegebruik.

2.2.3. IN STAND HOUDEN BOVENGRONDSE LEEFOMGEVING
Het ondergronds brengen van bepaalde functies en ruimten heeft vaak een visuele
achtergrond, namelijk het wegnemen van visuele hinder in een gevoelige omgeving
(bijv. in het kader van een ‘prettige’ stadsomgeving). Momumentenbehoud kan ook
een drijfveer zijn voor ondergronds bouwen. Gebouwen met een monumentale status
kunnen vaak alleen nog naar beneden uitbreiden.
Daarnaast kan het verminderen van barrièrewerking een reden zijn (bijvoorbeeld het
weer verbinden van twee stadsdelen waar eerst een spoorlijn bovengronds de stad
doorkruiste).
Bovendien kan de bovengrond in stedelijke gebieden effectiever, of voor andere
doeleinden, worden benut. Indirect kan daarmee niet-stedelijk grondgebied worden
gespaard voor landbouw- en recreatieve doeleinden. In die zin biedt ondergronds
bouwen duurzaamheids- en milieuvoordelen, een maatschappelijk voordeel.
Het verminderen van visuele hinder kan ook de reden zijn voor ondergrondse
toepassingen. In het landelijk gebied zijn de redenen om ondergronds te gaan
meestal visueel en ecologisch van aard: het behoud van het natuurlijke landschap en
de natuurlijke vegetatie en de dierlijke leefomgeving. De Groene Hart tunnel is hier
een extreem voorbeeld van.
2.2.4. LOCATIEKENMERKEN
Ondergronds bouwen maakt het soms mogelijk om in de nabijheid van bestaande
faciliteiten of op andere onbebouwbare plaatsen te bouwen. De locatie van primaire
nutsvoorzieningen ligt bijvoorbeeld vast, en de enige plek om deze te realiseren kan
dan vaak ondergronds zijn.
Beslissingen om te bouwen kunnen worden beïnvloed door de status van bepaalde
locaties in een stad of stedelijk gebied. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht in
een premie die betaald moet worden voor een locatie aan de rand van de stad. De
hogere kosten van ondergrondse bouw kunnen bijvoorbeeld acceptabel zijn als
daardoor voorkomen wordt dat het gebouw verder van het stadscentrum af wordt
gelocaliseerd.
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2.2.5. INTENSIVERING RUIMTEGEBRUIK
Door de toenemende bouwdichtheid en het streven naar ruimtelijke kwaliteit in het
stedelijk gebied is een belangrijke aanleiding voor de toegenomen belangstelling
voor ondergronds bouwen.
Intensief ruimtegebruik heeft, op macroschaal, ook een maatschappelijk voordeel. Er
zijn namelijk sterke aanwijzingen dat hoge stedelijke dichtheden het energieverbruik
doen verminderen. Figuur 6 toont een grafiek van het benzineverbruik per hoofd van
de bevolking versus de bevolkingdichtheid voor een aantal steden in de wereld
(Sterling, 1993).
Des te hoger de stedelijke dichtheid, des te lager is het benzineverbruik van de stad
per inwoner.

Figuur 6: Jaarlijks benzineverbruik per hoofd van de bevolking versus stedelijke
dichtheid – 1980 (bron: Sterling, uit: Newman and Kenworthy, 1989)
Meervoudig/ondergronds bouwen, als vorm van intensief ruimtegebruik, in steden
draagt dus bij aan de besparing van fossiele brandstoffen en uitstoot van CO2.
Voor een belegger/projectontwikkelaar heeft intensief ruimtegebruik met behulp van
ondergronds bouwen een direct economisch voordeel op plaatsen waar veel
passanten zijn, bijvoorbeeld op grote stationslocaties of in winkelcentra. In
vergelijking tot een monofunctioneel winkelcentrum is het aantal passanten groter
door de ondergrondse-bovengrondse relaties. Dit heeft een positief effect op de
verwachte vloerproductiviteit, en daarmee ook op het huurniveau. Het huurniveau
werkt dus als vereveningsmechanisme voor het economisch effect van meervoudig
ruimtegebruik.
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2.2.6. VERHOGEN RUIMTELIJKE, ARCHITECTONISCHE EN
FUNCTIONELE
KWALITEIT
VAN
GEBOUWEN
KWALITEIT VAN GEBOUWEN
Ontwerpers/ruimtelijke vormgevers hebben te maken met het begrip ‘ruimtelijke
kwaliteit’. Dit kan worden onderverdeeld in (zie rapport Habiforum Kwaliteit in
Meervoud, 2001):
> ‘gebruikswaarde’ (functionele geschiktheid, doelmatig gebruik, doelmatige
aanleg, doelmatig beheer, samenhang, bereikbaarheid, interferentie)
> ‘belevingswaarde’ (identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, zingeving)
> ‘toekomstwaarde’ (dynamische flexibiliteit, uitbreidbaarheid aanpasbaarheid)
Een bouwwerk met een hoge gebruiks- en belevingswaarde kan betekenen dat er
meer gebruikers van maken, waardoor extra inkomsten ontstaan. Bijvoorbeeld de
‘Koopgoot’ in Rotterdam geeft door zijn (half-) ondergrondse ligging op die locatie
(corridor) een hoge gebruikswaarde. Door vormgeving heeft het ook een hoge
belevingswaarde. Dit trekt extra bezoekers.
Bij architectonisch geslaagde ondergrondse projecten speelt de belevingswaarde
vaak een grote rol. Door toepassing van ondergronds ruimtegebruik kan een
bijzondere ruimtebeleving en ruimteconfiguratie worden gecreëerd. Vergelijk
bijvoorbeeld de hoogwaardige ontwerpkwaliteit van winkelcentra te Montreal,
Toronto, Parijs (Les Halles), of de universiteit van Michigan (Ann Arbor). Het
recente boek ‘Verborgen ruimte, de ontdekking van ondergrondse architectuur’
(E.von Meijenfeldt, e.a., 2002) geeft een groot aantal voorbeelden van
architectonisch interessante ondergrondse bouwwerken. Steekwoorden in de
beleving zijn: ‘spannend’, ‘geborgenheid’, ‘sacraal’.
Door ondergronds bouwen kan er een verbetering (upgrading) van ruimtelijke
kwaliteit plaatsvinden.
Het kan nodig zijn om bijvoorbeeld een stadscentrum op lange termijn goed te laten
functioneren. Dit heeft een positief effect heeft op het huurniveau en de waarde van
de winkelpanden.
Ondergrondse bouw is soms nadelig qua toekomstwaarde. De grondscheidende
‘buiten’-wanden zijn gefixeerd en sloopkosten zijn hoog. Een flexibele inrichting
van de binnenruimte wordt vaak belemmerd door kolommen die de bovenbouw
moeten ondersteunen (hoewel dit bezwaar natuurlijk ook voor hoogbouw geldt).
2.3. VOOR- EN NADELEN VAN ONDERGRONDS
RUIMTEGEBRUIK
Raymond Sterling beschreef in het boek ‘Underground Space Design’ (1993) de
voor- en nadelen van ondergronds bouwen.
Daarin komen veel van de drijfveren/redenen, die in de vorige paragraaf beschreven
staan, terug.
In de tabel zijn de directe voordelen van een bepaald project gescheiden van
indirecte maatschappelijke voordelen die weinig relevant zijn voor de individuele
gebruiker
(tenzij
milieuvoordelen
bijvoorbeeld
gekoppeld
zijn
aan
vergunningskosten, belastingvoordelen, en dergelijke).
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Fysieke voordelen zijn op dezelfde manier gescheiden van die voordelen die in
feitelijke kostenbesparingen voor een project kunnen worden uitgedrukt (life-cycle
kosten). Hoewel sommige fysieke voordelen kunnen worden gemeten in
kostentermen, moeten andere voordelen, zoals esthetiek, op de een of andere wijze
in een besluitvormingsproces worden meegewogen.
HOOFDONDERWERP

SUBCATEGORIE

POTENTIËLE VOORDELEN

POTENTIËLE NADELEN

LOCATIE

Nabijheid

Ongunstige geologie

Gebrek aan bovengronds

Onzekere geologie

oppervlak
Verschaffen van servicefaciliteiten
Status
ISOLATIE

FYSIEKE EN
INSTITUTIONELE

Klimaat

Klimaat

Bescherming

Communicatie

Veiligheid

Menselijke aspecten

Omhulling
BEHOUD

ONDERWERPEN

Esthetiek

Esthetiek

Milieu/duurzaamheid

Milieu/duurzaamheid

Materialen
LAYOUT

Topografische vrijheid

Grondsteun

3-dimensionale planning

Beperking in overspanning
Beperkingen in toegankelijkheid
Aanpasbaarheid/flexibiliteit
Verwijdering afval/riolering

INSTITUTIONEEL

Verkrijging erfdienstbaarheid
Vergunningen
Bouwregelgeving
Investeringsonzekerheid

INITIËLE KOSTEN

KOSTEN- BATEN

Grondkostenbesparingen

Extra kosten door veiligheids-eisen.

Bouwkosten besparingen

Gelimiteerde werkomstandig-heden

Verkoop van vrijkomende

Grondsteun

grond.

Beperkte toegankelijkheid

Besparingen in het ontwerp

Gronduitgraving

GEDURENDE LIFE-

Kostenonzekerheid

CYCLE

Extra transportinstallaties
KOSTEN BEHEER,

Onderhoud

Toegang voor apparatuur/

ONDERHOUD EN

Verzekering

materialen/personen

EXPLOITATIE

Energie gebruik

Ventilatie en verlichting
Onderhoud en reparatie

MAATSCHAPPELIJKE

Grondgebruik efficiency

Milieukundige achteruitgang

ONDERWERPEN

Transport- en verkeers-

Permanente veranderingen

efficiency

Ingesloten energie

Energiebesparing
Milieu/esthetiek
Gebruik bij rampen
Nationale veiligheid

Tabel 1: Voor- en nadelen van ondergronds bouwen (zie Sterling)
Met name de laatste twee onderwerpen (kosten-baten tijdens life-cycle en
maatschappelijke onderwerpen) zijn in het kader van het 3 waarden model
belangrijk. Het eerste onderwerp wordt hierna verder uitgediept.
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2.4. UITWERKING VAN ENIGE ASPECTEN VAN LIFECYCLEKOSTEN/BATEN
Hierna zullen enkele onderwerpen van het thema ‘life-cycle kosten’ nader worden
uitgewerkt.
GRONDKOSTEN

De meest voor de hand liggende kostenbesparing ontstaat door verminderde kosten
voor aankoop van grond die nodig is voor het project.
VERKOOP VAN UITGEGRAVEN MATERIAAL OF MINERALEN

Als het ondergrondse bouwwerk wordt uitgegraven in een geologisch materiaal met
een economische waarde, kan de verkoop van dit materiaal worden gebruikt om de
uitgraafkosten te ontlasten.
BESPARINGEN IN HET ONTWERP

De fysieke voordelen van ondergrondse bouwwerken kunnen directe
kostenvoordelen opleveren. De thermische isolatie kan bijvoorbeeld het vereiste
piekvermogen van een aircosysteem reduceren, waardoor een kleiner, minder duur
systeem geïnstalleerd kan worden.
Andere besparingen ontstaan doordat geen dure gevelafwerking nodig is.
EXPLOITATIEKOSTEN

Door de fysieke bescherming van ondergrondse bouwwerken tegen milieueffecten
die bouwcomponenten kunnen aantasten, kunnen er lagere onderhoudskosten
ontstaan. Bijv. minder schade aan de uitwendige constructie door
temperatuurschommelingen, geen sneeuw problemen bij ondergrondse metro’s en
dergelijke.
VERZEKERING

Fysieke isolatie kan resulteren in lagere verzekeringskosten.
ENERGIEVERBRUIK

De thermische voordelen van ondergrondse ruimten vertalen zich meestal in
verminderde energiekosten in het gebruik.
Hoewel verlichtings- en ventilatiekosten doorgaans stijgen, kunnen de thermische
voordelen toch zwaarder wegen in gematigde tot strenge klimaten en bij specifieke
toepassingen zoals ondergrondse opslag.
BOUWKOSTENBESPARING

Hoewel een ondergrondse bouwwerk in het algemeen méér kost dan een
vergelijkbaar bovengrondse bouwwerk, kunnen sommige combinaties van
geologische/klimatologische omgeving, omvang van het bouwwerk en type
bouwwerk directe kostenbesparingen opleveren. In een streng klimaat bieden
ondergrondse bouwwerken door de weersonafhankelijke constructie bepaalde
kostenvoordelen
MEERKOSTEN VAN ONDERGRONDS BOUWEN OP BEDRIJVENTERREINEN

Meerkosten van gestapeld en ondergronds bouwen (in termen van
investeringskosten) zijn onlangs in beeld gebracht in een studie die is uitgevoerd
door Inbo in opdracht van Habiforum, Dura Vermeer, Inbo, Mainland, en de
provincies Gelderland en Zuid Holland (“de kostencomponent van intensief
ruimtegebruik op bedrijventerreinen” juni 2002). Uit deze studie kan de volgende
tabel worden ontleend.
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KOSTENPOSTEN:

GESTAPELD BOUWEN

ONDERGRONDS BOUWEN

Bereikbaarheid

Liften

Liften

Geluidsoverlast

Geluidswerende voorzieningen

Situatie afhankelijk

Huuropbrengst

Nadeliger bruto-netto verhouding

Nadeliger bruto-netto verhouding

Installatiekosten

Hoger door verlichting en verwarming

Geforceerde ventilatie en voorzieningen
daglichttoetreding

Funderingskosten

Kleiner funderingsoppervlak, dus lagere
kosten per m² BVO

Situatieafhankelijk

Dakafwerkingskosten

Kleiner dakoppervlak dus lagere kosten
per m² BVO

Kleiner dakoppervlak dus lagere kosten
per m² BVO

Kosten omhullend oppervlak

Oppervlakte neemt toe, hogere kosten per
m² BVO

Oppervlakte neemt af, lagere kosten per
m² BVO

Bouwplaatskosten

Langere bouwtijd, dus hogere kosten

Langere bouwtijd, dus hogere kosten

Grondkosten*

Kleinere footprint, lagere grondkosten per Kleinere footprint, lagere grondkosten
m² BVO
per m² BVO

Kelderkosten

n.v.t

Hoge kosten aanbrengen kelder

* dit geldt alleen voor bedrijventerreinen; voor kantoren en woningen wijzigt de grondprijs per m² BVO niet

Tabel 2: Meer- en minderkosten bij gestapeld en ondergronds bouwen (t.o.v. enkellaags) (bron: Inbo c.a. - De kostencomponent van intensief ruimtegebruik op bedrijventerreinen, juni 2002).
Uitwerking vindt voorts nog plaats in de bijlagen 2 en 3 van genoemde studie. De
studie omvatte mede het opstellen van een rekenmodel voor de kostencalculatie. Aan
de hand van dit model zijn de bouwkosten van verschillende typen
bedrijfsbebouwing gecalculeerd. Als voorbeeld: een bedrijfspand van circa 1000 m²
BVO, 1 laag op maaiveld, parkeren op maaiveld, komt op EUR 719,- per m².
Hetzelfde aantal m² BVO, in 3 lagen waarvan 1 onder maaiveld, en parkeren op
maaiveld, komt op EUR 1.176,- per m². Zo zijn verschillende typen
bedrijfsbebouwing doorgerekend en kostenverschillen in beeld gebracht. Stapelen of
ondergronds bouwen is vooral bij kleinere hallen relatief duur. Bij een hal van 1000
m² is de aanleg van een kelder erg kostbaar en in de meeste gevallen economisch
niet haalbaar. Bij grotere hallen gaat de prijs per m² erg snel omlaag.
INVESTERINGSKOSTEN VERSUS AFSCHRIJVINGSKOSTEN

Lardinois en Verheggem (1992) berekenden de initiële investeringskosten en de
afschrijvingskosten voor een bovengronds gebouw versus een ondergronds
constructie. Totale initiële investeringskosten zijn f 178 mln (toenmalige guldens)
voor de bovengrondse variant verdeeld over:
> hoofdconstructie en fundering
> gevel
> afwerking
> cv en airco systeem
> elektrotechnische installatie, brandalarm, en dergelijke
> liften
> vaste inrichting
Ondergrondse bouw vereist extra investeringen vanwege grondwerk,
transportinstallaties (liften) en de hoofdconstructie. Er kan echter worden bespaard
op de gevel. Uiteindelijk blijkt de ondergrondse variant 12% duurder te zijn dan de
bovengrondse variant. Dit geeft uiteraard ook extra rentelasten.
Een interessant punt is dat de verdeling van de investeringskosten over de
verschillende bouwdelen anders is bij ondergrondse bouw. Dit heeft gevolgen voor
de jaarlijkse afschrijvingen.
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De afschrijvingstermijn van hoofdconstructie en fundering is veel langer dan die van
de cv/airco-installatie en de gevel. Ongeveer 40% van de initiële investering bestaat
uit investeringen in bouwdelen met relatief korte levensduur. Hierdoor komt in de
berekeningen de ondergrondse variant uit op een jaarlijkse afschrijving van 48%
vergeleken met 52% voor de bovengrondse variant. In euro’s echter is de jaarlijkse
afschrijving van beide varianten vrijwel gelijk (ca. EUR 2,3 mln per jaar). Dat komt
door een aanzienlijk hoger aandeel van de hoofdconstructie en fundering bij de
ondergrondse variant. Hoe meer installaties een gebouw bevat (bijv. airconditioning)
hoe interessanter ondergrondse bouw wordt.
2.5. LANDELIJKE/REGIONALE VERSCHILLEN
In dit hoofdstuk zijn verschillende drijfveren voor en voor-/nadelen opgesomd van
ondergronds bouwen. De beweegredenen om ondergronds bouwen toe te passen
verschillen per land/regio. Boeve & Wegener (1999) trekken, naar aanleiding van
een NIROV-studiereis naar Noord-Amerika, de volgende vergelijking tussen NoordAmerika en Nederland.
“In de Verenigde Staten en Canada wordt – net als in Nederland –
ondergronds bouwen vooral toegepast in stadscentra. In tegenstelling tot
Nederland, waar ruimteschaarste – al dan niet kunstmatig – een belangrijke
drijfveer is voor intensief ruimtegebruik, vormt ruimtegebrek geen
overheersende beweegreden in Noord-Amerika. Ruimte is er om en nabij de
steden voldoende. In vergelijking met Nederland zijn de beweegredenen in
Noord-Amerika sterker gebaseerd op economische gronden en fysieke
omstandigheden. Extreem koude of hete weersomstandigheden maken
ondergronds bouwen noodzakelijk om de stedelijke economie in alle
jaargetijden onbelemmerd te laten functioneren. Daarbij vergroten de
gunstige geologische bodemsamenstelling en de torenhoge grondprijzen de
economische haalbaarheid van een ondergronds project.
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is in Nederland en NoordAmerika een gemeenschappelijk
streven bij het intensiveren van
ruimtegebruik, maar ook hier met afwijkende redenen. In Noord-Amerika is
ruimtelijke kwaliteit in eerste instantie gewenst vanwege het positieve effect
op de economische waarde van onroerend goed, terwijl in Nederland
duurzaamheids- en leefbaarheidsmotieven de boventoon voeren.
Veel van de geconstateerde verschillen met de Nederlandse praktijk zijn
terug te voeren op de traditioneel andere krachtsverhouding tussen de
belangrijkste spelers in de ruimtelijke ordening. In Noord-Amerika komen
ideeën en initiatieven meestal van marktpartijen zonder een
noemenswaardige beleidsmatige sturing door de overheid (…)
Ook in Noord-Amerika kunnen overheid en markt niet om elkaar heen bij de
ontwikkeling van ruimtelijke projecten. Maar de politiek-maatschappelijke
traditie van de VS en Canada bepaalt een aanmerkelijk andere rolverdeling
dan in Nederland. De private sector is doorgaans de aanjager en de overheid
heeft niet de ambitie veel in de weg te lopen.
Bij nagenoeg alle bezochte ondergrondse projecten is het een marktpartij
geweest of een conglomeraat van marktpartijen die het initiatief nam om
ondergronds te gaan omdat het belang in eerste instantie bij deze marktpartij
lag. De overheid heeft daarbij steeds een faciliterende en afwachtende
houding aangenomen.”
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3. BEPALING VAN DE DRIE
WAARDEN MET BEHULP VAN
DE OEEI-METHODIEK

3.1. INLEIDING
In een integrale kosten-batenanalyse, waarbij de drie onderscheiden waarden
(financieel, economisch, maatschappelijk) een plek krijgen, kunnen de voor- en
nadelen van ondergronds ruimtegebruik integraal worden afgewogen ten opzichte
van andere bouwalternatieven of bouwvarianten.
De OEEI-methodiek (Overzicht Economische Effecten van Infrastructuur) biedt een
kader voor het opstellen van een overzicht van effecten van projecten. De methodiek
is in eerste instantie opgezet voor landelijke lijninfrastructuurprojecten. Het
onderscheid tussen directie effecten, indirecte effecten en externe effecten is echter
ook toepasbaar op ‘puntobjecten’, zoals meervoudig/ ondergrondse projecten in een
stedelijke omgeving. Er ligt een directe relatie tussen het ‘driewaardenmodel’ en
genoemde soorten effecten. In dit hoofdstuk wordt een vertaling gemaakt naar een
meer generieke opzet die ook voor puntobjecten op niet-landelijk schaalniveau
(stedelijke ontwikkelingen, bedrijventerreinen en dergelijke) kan worden toegepast.
Daar waar de OEEI-methodiek uitgaat van een onderscheid tussen effecten binnen
Nederland en buiten Nederland, wordt in deze ‘vertaling’ gesproken over effecten
binnen het plangebied en buiten het plangebied. Het plangebied kan dus ook een
gemeente zijn. Deze invulling van een kosten-batenanalyse voor projecten met
meervoudig ruimtegebruik sluit aan bij het vaak regionale karakter dat deze
projecten meestal hebben. Niet geprijsde meerwaarde van ondergronds bouwen slaat
veelal in de regio neer zodat aanvulling van tekorten op grond van aangetoonde, al
dan niet geprijsde meerwaarde niet een probleem van de Rijksoverheid behoeft te
zijn. Wellicht ligt bij dit soort projecten een aanvullende subsidie door een gemeente
of een provincie meer in de rede.
De OEEI-methodiek geeft een uitgebreid instrumentarium voor het berekenen van
directe effecten, maar slechts een beperkt instrumentarium voor het kwantificeren of
kwalificeren van maatschappelijke effecten, waaronder milieu- en natuureffecten,
veiligheidseffecten en ruimtelijke effecten. Zo is niet altijd duidelijk of ruimtelijke
effecten als extern effect of indirect effect moet worden gerangschikt. Juist deze
effecten spelen bij meervoudig/ondergronds ruimtegebruik een voorname rol in de
afweging.
Uit de evaluatie van de OEEI-leidraad door het Ministerie van V&W blijkt (zie brief
aan Tweede Kamer d.d. 7/1/2003) blijkt dat de OEEI-leidraad hier in de toekomst op
zal worden aangepast. Het Ministerie stelt voor de E van economie te schrappen en
voortaan te spreken van Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI). In de door het
Ministerie voorgestelde actieagenda zijn acties opgenomen die erop gericht zijn het
integrale karakter, dat met deze naamswijziging wordt benadrukt, te versterken.

27

Het gaat hierbij vooral om de plaats van milieu- en natuureffecten, ruimtelijke
effecten en veiligheidseffecten in een OEI. Indien het uitdrukken van deze effecten
in financiële termen niet mogelijk is, dienen effecten in andere kwantitatieve of
kwalitatieve termen te worden uitgedrukt en niet louter als PM-post in een OEI te
worden opgenomen. Ook verdient de (eventuele) verschillende benadering van punten lijninfrastructuur aandacht.
Met de voorgenomen aanpassingen van de OEEI zal de methodiek naar verwachting
nog
meer
geschikt
zijn
voor
integrale
kosten-batenanalyses
van
meervoudig/ondergrondse projecten.
De kosten-batenanalyse vormt een onderdeel van het besluitvormingsproces rondom
een voorgenomen project. Het besluitvormingsproces komt in paragraaf 3.2. aan de
orde. De structuur van de kosten-batenanalyse volgens de OEEI-methodiek wordt in
paragraaf 3.3 behandeld. Hieruit resulteert een stappenplan voor het onderzoek naar
het berekenen van de kosten en baten (par. 3.4). Deze stappen worden daarna
toegelicht.
3.2. BESLUITVORMINGSPROCES VOOR DE EVALUATIE
VAN BOUWALTERNATIEVEN
Volgens de OEEI-systematiek worden de effecten van de gedefinieerde
bouwvarianten gewaardeerd ten opzichte van een nulalternatief. Volgens het
begrippenkader van de OEEI-systematiek is het nulalternief de meest waarschijnlijk
te achten economische ontwikkeling die zal plaatsvinden in geval het te beoordelen
project niet wordt uitgevoerd (dit hoeft niet te betekenen dat er dan niets gedaan
wordt).
Bij meervoudig/ondergronds bouwen gaat het om de (marginale) afweging van de
effecten van de meervoudig/ondergrondse variant ten opzichte van de bovengrondse
variant. Om de effecten van de meervoudig/ondergrondse variant ten opzichte van
het bovengrondse variant te weten te komen dient men daarom naar de marginale
verschillen in de uitkomsten van de KBA te kijken. Deze marginale verschillen
ontstaan door relatieve verschillen tussen de mate waarin effecten optreden. Een
extern effect als ‘barrièrewerking’ dat optreedt door aanleg van infrastructuur in een
stad, ontstaat zowel bij een bovengrondse variant als bij een ondergrondse variant.
Alleen zal het effect bij de ondergrondse variant veel minder sterk zijn dan bij de
bovengrondse variant, en daaruit ontstaat de grote maatschappelijke meerwaarde van
de ondergrondse variant. Een positieve maatschappelijke meerwaarde in het driewaardenmodel ontstaat dus veelal doordat de ondergrondse variant ‘minder negatief’
is (minder hinder veroorzaakt) dan de bovengrondse variant.2
Als er in de KBA slechts twee bouwvarianten worden vergeleken (ondergronds
versus bovengronds) kan men dus besluiten alleen de relatieve verschillen te
waarderen en mee te nemen in de KBA. Bij meerdere varianten zal men voor de
onderlinge vergelijkbaarheid van de uitkomsten van de KBA toch de effecten voor
alle varianten in kaart moeten brengen.

2
In dit verband worden ook wel de termen ‘vermeden kosten’ en ‘vermeden schade’ gehanteerd.
Dit zijn kosten en schade die in het nulalternatief zouden optreden maar geen doorgang vinden
indien het projectalternatief wordt geïmplementeerd. Zowel de vermeden kosten als de vermeden
schade zijn daarom de baten van het projectalternatief.
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Als een nieuw bouwwerk of faciliteit serieus aan de orde is, dan kunnen
verschillende alternatieve locaties en bouwtypen onderzocht worden met
verschillende
eigenschappen
qua
functionaliteit,
kosten,
bestuurlijke/maatschappelijke haalbaarheid, en onzekerheid. Bijvoorbeeld: een dure
optie voor het situeren van een nieuwe bovengronds bouwwerk in hartje Utrecht kan
worden vergeleken met een ondergronds bouwwerk eveneens in hartje Utrecht of
een bovengrondse optie in een buitenwijk. Een van de belangrijkste onderwerpen om
te worden gewogen zal zijn het relatieve belang van een locatie in de buitenwijk –
een besluit dat los staat van de eigenschappen van het bouwwerk.

Figuur 7: Besluitvormingsproces voor integrale afweging van bouwalternatieven (zie ook Sterling
1993)
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3.3. KOSTEN-BATENANALYSE (KBA)
In een integrale maatschappelijke kosten-batenanalyse kunnen alle effecten van een
investeringsproject worden ingeschat (inclusief de maatschappelijke kosten en
baten) en zo mogelijk voorzien van een economische waardering.
Het doel van een KBA is om alle effecten te monetariseren en op te tellen. Ook
bepaalde indirect-economische en maatschappelijke effecten zijn vaak op in geld uit
te drukken. Voorbeelden zijn reistijdwinsten en sommige milieueffecten. In het
kader van de N400-studies is uitgebreid onderzoek gedaan naar het monetariseren
van ruimtelijke en milieueffecten van ondergrondse projecten.
De structuur van KBA (conform de OEEI-methodiek) is in Figuur 8 aangegeven.
De economische projectevaluatie bevat drie soorten analyses:
> Bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse (BRA)
De BRA brengt de totale financiële effecten van een project voor de
exploitant(en), c.q. de projecteigen(a)ar(en), in beeld.
> Partiële kosten-batenanalyse.
De partiële KBA toont de directe projecteffecten, inclusief niet-geprijsde
externe effecten (milieu, hinder, veiligheid en dergelijke).
> Integrale kosten-batenanalyse.
De integrale KBA voegt daaraan toe de welvaartseffecten als gevolg van de
doorwerking binnen het in beschouwing genomen gebied, de regio of op de
Nederlandse economie als geheel. De schaal waarop dit bekeken wordt hangt
af van degenen die een besluit nemen over het project, dan wel bijdragen aan
de financiering ervan. In geval van een publiek project kan dit een gemeente
zijn. De schaal is dan de gemeente. Als het een rijksproject betreft, of als de
rijksoverheid in belangrijke mate bijdraagt kan dan de schaal Nederland zijn.
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Figuur 8: Hoofdstructuur van de economische projectevaluatie volgens de OEEI-systematiek
Een bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse volstaat als een vastgoed- of
infrastructuurproject een gewone investering is, zonder bijzondere eigenschappen
(dat wil zeggen zonder hinder voor derden of zonder indirecte economische
effecten). Deze analyse beantwoordt de vraag of het project, over de gehele
levensduur beschouwd, voor voldoende opbrengsten zorgt om de door het
exploiterende bedrijf te maken kosten te rechtvaardigen. Anders geformuleerd: kan
het exploiterende bedrijf voor het te investeren bedrag niet een meer profijtelijke
aanwending vinden?
Voor een bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyse is informatie nodig over
investerings- en exploitatiekosten en over aantal gebruikers van een
investeringsproject bij verschillende combinaties van prijzen en andere
vraagbepalende factoren (denk hierbij aan gemak, frequentie, enzovoort). Deze
informatie is ook onontbeerlijk voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse. In
dit opzicht is een bedrijfseconomische analyse een onderdeel van de maatschappelijk
analyse. Verder is een bedrijfseconomische analyse onontbeerlijk bij de verdeling
van kosten en baten tussen de private en de publieke sector in het geval van publiekprivate samenwerking.
Behalve vanuit het standpunt van een bedrijf (de projectondernemer) kan de
projectbeoordeling plaatsvinden vanuit maatschappelijk gezichtspunt. Hier wordt
niet alleen naar de winst voor het exploiterende bedrijf gekeken, maar ook naar
winst voor de gemeente, de regio of de nationale samenleving als geheel. Deze winst
kan worden gedefinieerd als de som van de voor alle relevante partijen uit het
project voortvloeiende voor- en nadelen.
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Voordelen voor de ene partij kunnen daarbij wegvallen tegen nadelen voor een
andere partij. Hier kunnen dus herverdelingseffecten een rol spelen. Bij een
maatschappelijke KBA wordt met deze herverdelingseffecten rekening gehouden.
De bedrijfseconomische analyse maakt geen onderscheid tussen herverdelingseffect
en efficiëntie-effect.
3.4. STAPPENPLAN VOOR ECONOMISCHE
PROJECTBEOORDELING
De OEEI-methodiek geeft een stappenplan voor onderzoek dat aansluit aan op de
structuur van de kosten-batenanalyse. De volgende stappen worden onderscheiden:
I.
probleemanalyse;
II.
projectdefinities;
III. identificatie van projecteffecten;
IV.
raming van relevante exogene ontwikkelingen;
V.
raming en waardering van projecteffecten;
VI.
raming van de investerings- en exploitatiekosten;
VII. vervaardiging van kosten-batenopstellingen;
VIII. varianten- en risicoanalyse;
IX. aanvullende taken; (a) Mogelijke uitbouw naar PPS;
(b) ex ante
projectbeoordeling:
Hierna wordt alleen de stappen III tot en met VIII uitgewerkt om het ondergrondse
perspectief aan te duiden. Stap IXa (mogelijke uitbouw naar PPS) wordt als apart
hoofdstuk 6 ‘Financiering / verdeling lusten en lasten’ in bredere zin uitgewerkt.
3.5. STAP III. IDENTIFICATIE VAN EFFECTEN
Bij elke projectbeoordeling is identificatie, raming en waardering van effecten een
belangrijke en omvangrijke taak.
Projecteffecten kunnen worden onderscheiden aan de hand van de volgende vijf
criteria:
1. Komen de effecten terecht bij partijen binnen het economische plangebied
of bij partijen buiten het gebied? Dit criterium is van belang met het oog op
de vraag of de overheid financieel zou moeten bijdragen aan de investering.
2. Kunnen de effecten aan de hand van transacties en prijsvorming op markten
wel of niet geprijsd worden? Dit onderscheid is van praktische betekenis
omdat voor veel effecten van vastgoed of infrastructuur geen markten of
marktprijzen bestaan. Denk bijvoorbeeld aan milieu-, hinder-, en
veiligheidsaspecten.
3. Betekent een effect een andere omvang van de welvaart binnen het
plangebied of alleen een andere verdeling van de bestaande of nieuwe
welvaart? In het eerste geval betreft het een efficiëntieverbetering. Dit
indelingscriterium onderscheidt een kosten-batenanalyse van andere
vormen van projectbeoordeling.
4. Vloeien de effecten op de economie rechtstreeks voort uit het project, of
zijn ze daar indirect uit afgeleid? Dit onderscheid tussen directe en
indirecte effecten is erop gericht de causale doorwerking van een project in
beeld te brengen.
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5.

Bij welke partijen komen voor- en nadelen van de effecten terecht:
projecteigenaars dan wel exploitanten van het project, afnemers van de
projectdiensten of derden? Dit indelingscriterium is van belang voor
bijvoorbeeld een overheidsbijdrage aan de exploitatie, bij eventuele PPSconstructies en bij compensatie van niet-geprijsde, markt-externe effecten.

Op grond van deze criteria is het in Figuur 9 weergeven schema opgesteld om de
belangrijkste soorten economische effecten van een project te classificeren.

Figuur 9: Projecteffecten volgens de OEEI-systematiek.
DEFINITIES:
verschil tussen een ontwikkeling met een project
(projectalternatief) en zonder dat project (nulalternatief). Het effect moet een
causale relatie hebben met het project.

PROJECTEFFECT:

projecteffect dat toevalt aan de eigenaar of exploitant of aan de
gebruikers van transportdiensten, of een extern effect dat voortkomt uit de
infrastructuur of het vastgoed of het gebruik daarvan.

DIRECT EFFECT:

projecteffect dat indirect het gevolg
is van de aanleg of het gebruik van de infrastructuur of het vastgoed. Een vastgoedof infrastructuurproject zal niet alleen voor projecteigenaar/exploitanten, gebruikers
en omwonenden gevolgen hebben. Ook op de rest van de economie van het in
beschouwing genomen gebied (de gemeente, de regio etc.) is een doorwerking te
verwachten. Onder indirecte effecten vallen ook veranderingen in het
vestigingspatroon. De wervende werking van het project bestaat, hetzij omdat een
bedrijf als afnemer van projectdiensten efficiëntiewinsten kan realiseren, hetzij
omdat het project leidt tot zodanige veranderingen in de relatieve prijzen dat
vestiging in de nabijheid van het project voor een bedrijf aantrekkelijk wordt.

INDIRECT EFFECT (OOK: AFGELEID EFFECT):
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ongeprijsde effecten op het welzijn van anderen dan de direct bij
het project betrokken projecteigenaars/exploitanten en gebruikers. Ze zijn over het
algemeen negatief van aard. Niet alle effecten op derden worden tot de echte externe
effecten gerekend. Dat de effecten zelf ongeprijsd zijn, houdt natuurlijk niet in dat
ze geen geprijsde gevolgen hebben. Zo kan geluidhinder, die zelf ongeprijsd is, tot
gevolg hebben dat de prijzen van huizen dalen. Verwarrend genoeg worden de
geprijsde effecten op derden wel financiële of pecuniaire externe effecten genoemd.
Deze geprijsde effecten worden in de OEEI-leidraad tot de indirecte, geprijsde
effecten gerekend.
EXTERN EFFECT:

In Figuur 10 is een aantal voorbeelden gegeven van projecteffecten voor het
ondergronds brengen van een spoorlijn in een stad, waarbij tussen het dak van de
tunnel en het maaiveld een parkeergarage wordt aangelegd, en op de vrijkomende
grond kantoren en woningen worden gebouwd.

Figuur 10: Voorbeelden van projecteffecten bij het ondergronds brengen van een spoorlijn in een stad
3.6. STAP IV. RAMING VAN RELEVANTE EXOGENE
ONTWIKKELINGEN
Om de afzet naar de projectdiensten te kunnen ramen zijn gefundeerde
veronderstellingen nodig over veranderingen in de omgeving van het project, die
bepalend zijn voor de vraagontwikkeling. Ook moeten andere factoren die voor het
succes van het project essentieel zijn, in de scenario’s een plaats krijgen. Tevens zijn
scenario's een middel om met onzekerheid om te gaan (zie hierna par.3.10). De
scenario’s dienen te worden opgesteld voor de gehele periode waarop de
projectevaluatie betrekking heeft. Zie verder de OEEI-leidraad.
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3.7. STAP V. RAMING EN WAARDERING VAN
PROJECTEFFECTEN EN STAP VI. RAMING VAN DE
PROJECTKOSTEN EN -OPBRENGSTEN
Op het ramen en waarderen van de projecteffecten wordt in de hoofdstukken 4, 5 en
6 van dit rapport ingegaan.
Stap VI betreft het ramen van de life-cycle-kosten en opbrengsten die de uitvoering
van het project en het gebruik van het bouwwerk tijdens de exploitatie met zich
brengen. Het gaat hier om voorbereidingskosten, investeringskosten tijdens de
constructieperiode, exploitatiekosten en –opbrengsten tijdens de levensduur van het
project en de kosten van verwijdering of verandering van bestemming, (voor zover
die niet zijn toe te rekenen aan de nieuwe bestemming). Dit is onderdeel van het
bepalen van de financiële of bedrijfseconomische waarde, en komt aan de orde in
hoofdstuk 4.
3.8. STAP VII VERVAARDIGING VAN DE KOSTENBATENOPSTELLING
Nadat de eerder beschreven stappen met succes zijn doorlopen, kan worden
overgegaan tot de uitvoering van een bedrijfseconomische en een maatschappelijk
rentabiliteitsanalyse.
Voor de bedrijfseconomische analyse zijn uiteraard niet alle eerder beschreven
stappen noodzakelijk.
BEDRIJFSECONOMISCHE RENTABILITEIT

De eerste stap betreft de vervaardiging van een bedrijfseconomische kostenbatenopstelling voor het project. De verwachte financiële kosten en baten voor ieder
jaar van de veronderstelde levensduur worden zo nodig uitgedrukt in hetzelfde
prijspeil en gesommeerd. Ze dienen vervolgens als invoer voor de berekening van de
rentabiliteit, zoals netto contante waarde, interne rentevoet of terugverdientijd. In
hoofdstuk 4 (bepaling financiële waarde) worden de specifieke rentabiliteitsaspecten
van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik nader uitgewerkt.
MAATSCHAPPELIJKE RENTABILITEIT

Voor de bepaling van de maatschappelijk-economische rentabiliteit vindt een
consolidatie plaats van alle gemonetariseerde voor- en nadelen voor alle partijen
binnen het in beschouwing genomen economische plangebied. Vervolgens kan van
deze voor en nadelen de netto contante waarde of interne rentevoet worden
berekend. In de kosten-batenopstelling moeten ook de niet te monetariseren voor- en
nadelen (ongestoord laten bovengrond, verdelingsvraagstukken enzovoort) Pro
Memorie, of met plusjes/minnetjes, weergeven worden. Onderzoek heeft tot doel zo
veel mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve informatie over deze effecten boven
water te halen. Deze informatie kan mogelijk handzaam in een kostenbatenopstelling verwerkt worden, maar moet in ieder geval duidelijk gerapporteerd
worden.
De Netto Contante Waarde (NCW) is het meest gebruikte rentabiliteits- of
besliscriterium bij een kosten-batenanalyse. Dit is het bedrag dat men verkrijgt door
de contante waarde van de verwachte kosten van een investering af te trekken van de
contante waarde van de verwachte opbrengsten. In een KBA wordt de NCW
berekend met behulp van de maatschappelijke discontovoet. Als de NCW positief is,
komt het project op economische grond voor uitvoering in aanmerking.
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3.9. STAP VIII VARIANTEN- EN RISICOANALYSE
Ex ante economische beoordeling van een project gaat gepaard met allerlei risico’s
en onzekerheid. Omgaan met risico's en onzekerheid is niet te vangen in één enkele
onderzoeksstap, maar speelt een rol bij de meeste van de tot nu toe onderscheiden
stappen.
De baten van een vastgoed- of infrastructuurproject strekken zich over tientallen
jaren uit. Mede
daardoor is de exacte omvang van deze baten vaak onzeker. In het algemeen zal de
waardering van projecten afnemen naarmate de onzekerheid over de opbrengsten
toeneemt. Deze ‘risico-aversie’ kan in een kosten-batenanalyse worden verwerkt
door de discontovoet met een risico-opslag te verhogen bij projecten waarvan de
baten onzeker zijn (voor risicovrije projecten is een discontovoet van 4%
voorgeschreven). Hierdoor wordt aan baten die verder in de toekomst liggen, minder
gewicht toegekend.
Een betere aanpak is echter het expliciet in kaart brengen en waarderen van de
risico’s. Hiervoor bestaan verschillende benaderingen. Ten eerste kan het effect van
het project in verschillende omgevingsscenario’s (en eventueel in varianten op de
scenario’s) worden ingeschat. Dit kwam bij bespreking van stap IV (vaststelling van
scenario’s al aan de orde). Op deze wijze ontstaat een beeld van de robuustheid van
het project bij verschillende mogelijke ontwikkelingen. Een tweede mogelijkheid is
dat simulaties worden verricht op basis van kansverdelingen voor bepalende,
onzekere factoren; daarbij kunnen tevens waarderingen worden verbonden aan
verschillende mogelijke
uitkomsten.
3.10. ONDERSTEUNEND ONDERZOEK BIJ DE KBA
In Figuur 8 worden zes soorten ‘ondersteunend’ onderzoek onderscheiden, die in de
blokken genummerd zijn. De nummers komen overeen met de volgorde waarin de
onderwerpen in de Leidraad voor de OEEI-systematiek aan de orde komen.
1.
2.

3.

4.

5.
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Allereerst is een zorgvuldige omschrijving van het nulalternatief en de
projectalternatieven nodig om de projecteffecten in beeld te brengen.
De aard en het belang van de effecten zijn mede afhankelijk van
ontwikkelingen in de project-omgeving. Scenario’s kunnen deze
ontwikkelingen systematisch en handzaam beschrijven. Zij vormen tevens
het vertrekpunt voor een analyse van de risico’s en onzekerheden rond de
factoren die bepalend voor het slagen van een project.
Het onderzoek vervolgt met een markt- en concurrentieanalyse. Hierbij
komen factoren naar voren die voor de vraag naar projectdiensten van
belang zijn. Te denken valt aan de relevante marktomvang, marktaandelen
en de te verwachten verschuiving daarin als gevolg van veranderingen in
prijs en kwaliteit van de projectdiensten, de plannen van concurrenten,
enzovoort.
Bij grote infrastructuurprojecten bestaat nagenoeg altijd interesse voor de
doorwerking op de rest van de economie (lokaal dan wel nationaal). Er zijn
verschillende manieren om indirecte effecten te bepalen. Te denken valt aan
enquêtes onder mogelijk betrokken bedrijven of onderzoek naar effecten bij
vergelijkbare projecten elders.
Een volgende mogelijkheid is de toepassing van een kwantitatief
economisch model, dat de werking van de hele economie omvat.

6.

7.
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Het onderzoek naar niet-geprijsde effecten voor derden (bijvoorbeeld
milieu, hinder en veiligheid) vormt een belangrijk onderdeel van de kostenbatenanalyse. Er bestaat zelfs de wettelijke verplichting tot een
milieueffectenrapportage (MER). Hoewel niet-geprijsd (er bestaat immers
geen markt voor) kan een deel van deze effecten echter toch in geld worden
gewaardeerd.
Een ander deel van de externe effecten van een project zijn niet goed in
geld uit te drukken. Daarnaast zijn sommige effecten niet zonder bezwaren
te salderen omdat informatie over de afzonderlijke effecten voor de
besluitvorming van belang kan zijn. Om deze redenen zal de uitkomst van
een kosten-batenanalyse niet één getal zijn maar meer een samenvatting
van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Alle voor de besluitvorming
relevante effecten, zoals verdelingsvraagstukken, zullen dus gerapporteerd
worden, al is het soms in de vorm van PM-posten.
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4. BEPALING VAN DE
‘FINANCIËLE WAARDE’

4.1. INLEIDING
De Financiële Waarde van projecten komt, volgens het geïntroduceerde
begrippenkader, overeen met de ‘bedrijfseconomische rentabiliteit’ (zie hoofdstuk
3). In dit hoofdstuk wordt het begrip financiële waarde verder uitgewerkt.
Voor de financiële beoordeling van investeringsvoorstellen is een aantal algemeen
gangbare methoden beschikbaar. De belangrijkste daarvan is de reeds eerder in deze
rapportage aangehaalde Netto Contante Waarde methode, ook wel discounted cash
flow of kasstroomanalyse genoemd. Voor een financiële afweging van een
investering in vastgoed, al dan niet ondergronds, moet deze methode in beginsel
voldoen. Daarnaast wordt specifiek in de vastgoedsector een aantal andere methoden
gehanteerd waarvan het Bruto Aanvangsrendement of BAR verreweg het meest. Het
BAR is theoretisch minder goed onderbouwd maar bewijst zijn nut door het
veelvuldige gebruik door ontwikkelaars, financiers en beleggers, zeker in de eerste
beoordelingsfasen van projecten. Daarnaast is het BAR eenvoudig te
operationaliseren. In de eerste paragraaf worden beide methoden nader uitgewerkt.
Vervolgens wordt stilgestaan bij de (on)mogelijkheden om de waarde van de
ruimtelijke kwaliteit in de financiële waarde te betrekken.
Paragraaf 4.4 gaat in op kosten- en opbrengstaspecten van de grond- en
vastgoedexploitatie bij meervoudig/ondergronds ruimtegebruik.
In paragraaf 4.5 volgen tenslotte enige samenvattende aandachtspunten bij de
financiële haalbaarheid van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik.
4.2. HET BEGRIP WAARDE IN DE VASTGOEDWERELD

4.2.1. NETTO CONTANTE WAARDE
De ‘netto contante waarde’-methode (NCW-methode) is zowel theoretisch als
praktisch het meest geschikt om investeringsprojecten te beoordelen. Het
toepassingsgebied van deze methode is breed en onder het begrip
‘investeringsproject’ kunnen zowel totale ondernemingen (denk aan de
waardebepaling bij fusies en overnames) als investeringen in industriële activa en
vastgoed worden gerangschikt. De kern van de NCW-methode is dat de waarde van
een ‘project’ bepaald wordt door alle toekomstige inkomsten en uitgaven die aan het
project kunnen worden toegerekend. Hierbij dient rekening gehouden te worden met
het volgende:
> alleen uitgaven en inkomsten zijn relevant (dus geen kosten en opbrengsten!);
> de momenten moment waarop uitgaven en kosten worden gerealiseerd;
> de tijdswaarde van geld.
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Voor het bepalen van de contante waarde van een reeks kasstromen worden de
contante waarden van alle individuele kasstromen bij elkaar opgeteld. Door de
contante waarde van alle inkomsten en uitgaven te confronteren met de nodige
investeringen op dit moment, wordt de netto contante waarde of ‘net present value’
(NPV) bepaald3.
De NCW-methode kan in de volgende formule worden beschreven:

Daarbij is:
N
KSn

= het aantal periodes
= de nettokasstroom in periode n (het saldo van alle uitgaven en inkomsten in
één periode)

i
I0

= het rentepercentage of ‘discontovoet’
= de initiële investering (in jaar 0)

De discontovoet representeert het minimaal geëiste rendement op de investering en
is daarmee afhankelijk van de kans dat de voorspelde kasstromen daadwerkelijk
worden gerealiseerd. Als de contante waarde van alle toekomstige kasstromen groter
of gelijk is aan de initiële investering, is sprake van een investeringsproject dat
voldoet aan de minimale rendementseis. Met andere woorden, als de NCW groter of
gelijk is aan nul, is sprake van een in financieel opzicht acceptabel project. De
hoogte van de NCW is daarmee het verschil (winst óf verlies) tussen de geschatte
werkelijke opbrengsten en de minimaal vereiste opbrengsten. Uit de opzet van deze
studie blijkt dat in het kader van een OEEI voor projecten met
meervoudig/ondergronds bouwen ook de waarde van de economische en
maatschappelijke effecten wordt meegewogen.
VOORBEELD

Een belegger krijgt van een projectontwikkelaar een vastgoedobject aangeboden
voor € 100 miljoen. De belegger is vooral geïnteresseerd in een korte termijn
vastgoedbelegging: hij wil het object na vijf jaar weer afstoten. Gedurende deze
periode verwacht hij jaarlijks € 10 miljoen netto (huur)inkomsten te verkrijgen. Op
basis van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt denkt de belegger het object na
vijf jaar te kunnen doorverkopen voor € 80 miljoen. De belegger hanteert een
discontovoet van 8%. Zal hij het aanbod van de projectontwikkelaar accepteren?

Jaar

KS

x discontering = CW

0

-100

/ (1,08)0

1
2
3

10
10
10

-100,00

/ (1,08)

1

9,26

/ (1,08)

2

8,57

/ (1,08)

3

7,94

3
Ook de initiële investering is een uitgave waarvan de contante waarde gelijk is aan het
investeringsbedrag. Zo beschouwd kan evengoed worden gesproken van de contantewaardemethode.
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4
5

10

/ (1,08)4

90

5

/ (1,08)
NCW:

7,35
61,25
-5,63

In jaar vijf is de nettokasstroom de € 10 miljoen huurinkomsten plus de € 80
opbrengsten uit verkoop van het object. De contante waarde van de toekomstige
kasstromen bedraagt € 94,37 miljoen positief. Hiervoor moet € 100 miljoen worden
betaald. De NCW van het project is daarmee negatief, de belegger zal het huidige
aanbod van de ontwikkelaar dan ook niet accepteren.

De interne rentevoet (IRV) of ‘internal rate of return’ (IRR) is nauw verwant met de
NCW. Het verschil is dat bij de NCW-methode de waarde van een project wordt
berekend gegeven een minimale rendementseis; bij de IRV wordt de discontovoet
bepaald waarmee de NCW precies op nul uitkomt. Er wordt hier niet verder op
ingegaan.
Een ander afwegingscriterium voor investeringsbeslissingen is de terugverdientijd:
hoe lang duurt het voordat alle uitgaven aan een project volledig worden
gecompenseerd door de inkomsten. Ook voor dit criterium zijn dus de kasstromen
relevant, in ieder geval tot het moment dat de cumulatieve kasstroom positief wordt.
In de laatste toevoeging zit een belangrijk nadeel van de methode: er wordt geen
rekening gehouden met de kasstromen die uit het project wegvloeien na de
terugverdientijd. Zo kan een project met een hoge netto contante waarde een langere
terugverdientijd hebben dan een project met een lagere NCW. Zeker projecten met
een relatief lange levensduur kunnen hierdoor worden benadeeld.
Specifieke directe financiële voor- en nadelen worden met een kasstroomanalyse
goed inzichtelijk gemaakt in de vorm van hogere of lagere verwachte inkomsten of
uitgaven ten opzichte van bovengronds bouwen. Zo kunnen hogere initiële uitgaven
voor ondergronds bouwen in de loop van de tijd (meer dan) worden gecompenseerd
door lagere exploitatielasten of hogere huurinkomsten. Voor eventuele hogere of
lagere risico’s wordt de discontovoet aangepast.
4.2.2.

HET BRUTO AANVANGSRENDEMENT (BAR)

Het bruto aanvangsrendement of BAR is, althans in Nederland, één van de
bekendste methodes voor het bepalen van de waarde van vastgoed. Ook
internationaal is BAR of ‘Yield’ een veelgebruikte term. De meest gebruikte
definitie van BAR is het percentage bruto theoretische kasstroom op jaarbasis als
percentage van de totale initiële investering. De bruto theoretische kasstroom komt
overeen met de bruto jaarhuur bij volledige verhuur tegen marktprijzen in het
beginjaar.
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Uit het bovenstaande volgt dat de relatie tussen het BAR en het werkelijke
rendement van het object beperkt is. Het werkelijke rendement wordt immers
bepaald door factoren als (initiële) leegstand, eigenaarslasten en werkelijk
gerealiseerde huurinkomsten die in voorkomende gevallen afwijken van de geldende
markthuren. Daarnaast wordt bij de berekening van het BAR in het geheel geen
rekening gehouden met de toekomst en kosten van onderhoud en exploitatie. Wat is
de restwaarde van het object, voor wat voor termijn kunnen huurcontracten worden
afgesloten, hoe lang duurt het voordat het object volledig kan worden verhuurd? De
term ‘rendement’ is in dit opzicht dan ook niet geheel op zijn plaats.
Het BAR is een soort vuistregel voor beleggers/projectontwikkelaars. Het is geen
wetenschappelijke wetmatigheid. Ook is de definitie niet in een nationale of
internationale standaard vastgelegd. In de praktijk komt het voor dat andere
definities worden gehanteerd, die bijvoorbeeld wel rekening houden met initiële
leegstand of die de feitelijke huur hanteren in plaats van de markthuur.
Meestal wordt uitgegaan van de totale huuropbrengsten en investeringskosten van
een specifiek object. Zowel de huren als de investeringen kunnen echter ook in m2
worden uitgedrukt om het BAR te berekenen. Het BAR is immers een
verhoudingsgetal. Vooral voor nog te realiseren objecten kan dit
zinvol zijn. Als grondslag voor de huurprijs wordt vaak het verhuurbaar
vloeroppervlak (vvo) gehanteerd. Investeringen worden meestal uitgedrukt in m2
brutovloeroppervlak (bvo). Vanzelfsprekend dienen voor een juiste toepassing van
de BAR-formule de oppervlaktegrondslagen gelijk te zijn: óf alles wordt uitgedrukt
in m2 vvo óf alles in m2 bvo.
De formule om het BAR te berekenen, is een vergelijking met drie onbekenden: het
BAR, de jaarlijkse theoretische huursom en de totale investering in het object. Als
twee van de drie variabelen bekend zijn, kan de derde worden uitgerekend. Wanneer
het BAR en de markthuur bekend zijn, kan de maximale investering worden
berekend waarbij dit rendement kan worden behaald. Als het gaat om een
aankoopbeslissing, kan de marktprijs worden vergeleken met de maximale
investering die van het BAR is afgeleid. Als de te betalen prijs, inclusief alle
bijkomende kosten, lager is dan de maximale investering, is de aanschaf in beginsel
rationeel. Volgens dezelfde redenering kan de residuele grondwaarde van een uit te
geven terrein voor vastgoedontwikkeling worden bepaald. Deze wordt bepaald door
van het (berekende) maximale investeringsniveau de investeringskosten van het
object in mindering te brengen. Als deze grondwaarde door de ontwikkelaar wordt
betaald, behaalt hij immers precies het gehanteerde BAR.
Ook al is het BAR geen zuiver rendement (het is immers een ‘vuistregel’), het wordt
wel volgens dezelfde richtlijnen gebruikt. Voor een object met een hoog
risicoprofiel wordt een hoger BAR gehanteerd dan voor een project met een lager
profiel. Bij een gelijkblijvende bruto huuropbrengst zal derhalve het (maximale)
investeringsniveau dalen. Door het aanpassen van het BAR kan dus impliciet
rekening worden gehouden met projectspecifieke risico’s als leegstand,
bereikbaarheid, exploitatielasten en kwaliteit van de huurcontracten maar ook met
meer algemene risico’s als conjunctuur. De invloed van markthuren op de
vastgoedwaarde is vanzelfsprekend. De belangrijkste invloed op de te realiseren
huur is de locatie: op de Zuid-As te Amsterdam worden hogere huren gerealiseerd
dan in Arnhem. Voorbeelden van (maximale) investeringsniveaus op verschillende
locaties zijn:
Zuid-As Amsterdam:
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€400
 €8.000 / m² BVO
5%

Rotterdam:

€300
 €5.000 / m² BVO
6%

Den Haag:

€300
 €4.600 / m² BVO
6,5%

Delft:

€135
 €1.900 / m² BVO
7%

Zowel het voordeel als een belangrijke beperking van de BAR methode is het
beperkte aantal parameters. Zo kan weliswaar snel een eerste indicatie worden
verkregen van de haalbaarheid van een project maar kan alleen impliciet rekening
worden gehouden met veel projectspecifieke omstandigheden. De grote meerwaarde
van kasstroomanalyses is vooral het inzicht dat ontstaat in de gevoeligheden van het
werkelijke rendement, wanneer bepaalde uitgangspunten of aannames worden
gewijzigd. Wat is het effect van een sterk oplopende leegstand in een bepaalde
periode, of van de noodzaak van een eerdere of duurdere renovatie? Wat gebeurt er
met de NCW van het project als de markthuren achterblijven bij de inflatie? Als
eenmaal een cashflowschema is opgezet in een spreadsheet, is het eenvoudig om
uitgangspunten en aannames te wijzigen en het effect van deze wijzigingen op de
NCW te bekijken.
4.3. DE WAARDE VAN ‘RUIMTELIJKE KWALITEIT’ (VAN
MEERVOUDIG/ONDERGRONDS BOUWEN)
In paragraaf 2.2.6 is ingegaan op het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ die verder is
onderverdeeld in ‘gebruikswaarde’, ‘belevingswaarde’ en ‘toekomstwaarde’. In deze
paragraaf worden enige overwegingen ten aanzien van deze waarden vanuit het
oogpunt van de ontwikkelaar/belegger toegelicht.
Hoe beter een ontwerp scoort op de gebruikswaarde, hoe eenvoudiger het ontwerp in
de markt kan worden gezet. In een situatie dat een gebouw voor een specifieke
gebruiker is ontworpen, kunnen twee situaties worden onderscheiden, die elkaar
overigens niet uitsluiten. Enerzijds zal een specifieke gebruiker voor een ontwerp
met een hoge gebruikstoekomstwaarde bereid zijn om een hoge(re) prijs te betalen.
Anderzijds zal een ontwerp met een hoge ‘algemene’ gebruikswaarde, de
verhuurbaarheid op termijn eenvoudiger zijn. Dit houdt een lager verhuurrisico in
wat interessant is voor beleggers. Een algemene hoge gebruikswaarde kan vertaald
worden in bijvoorbeeld grote overspanningen, een structureel goede bereikbaarheid
en lage onderhoudskosten.
In de voorgaande paragraaf is gesteld dat risico kan worden vertaald in het
percentage aanvangsrendement. Voor beide situaties geldt dat indien een
ondergronds gebouwd /ontworpen project een hogere gebruikswaarde oplevert dan
een bovengrondse variant, dit een lager commercieel risico zou kunnen betekenen.
Substitutie hiervan in de formule van par.4.2.2 levert een hogere vastgoedwaarde en
daarmee op een gegeven locatie een hoger maximaal investeringsniveau.
Onderstaand voorbeeld betreft in het eerste geval een pand in de binnenstad van
Amsterdam zonder parkeerkelder, en in het tweede geval hetzelfde pand mét
ondergrondse garage. Hoewel de huurprijs per m2 in beide gevallen gelijk is, neemt
de verhuurbaarheid in het tweede geval beduidend toe. Dit vertaalt zich in een
andere risicoprofiel, en in een lager gewenst rendement (6% in plaats van 7%).

43

Locatie I, bovengronds:

€150
 €2.150 / m² BVO
7%

Locatie I, ondergronds:

€150
 €2.500 / m² BVO
6%

In de ondergrondse variant is blijkens bovenstaande berekening € 350 / m² BVO
meer budget beschikbaar. Wanneer de meerkosten van ondergronds bouwen hier
binnenvallen zijn deze meerkosten financieel verantwoord. Overigens houdt deze
voorbeeldberekening geen rekening met de technische en ontwerprisico’s verbonden
aan ondergronds bouwen en kijkt zuiver naar de verlaagde commerciële risico’s als
gevolg van een eventueel toegenomen gebruikswaarde.
Het effect van belevingswaarde is in het algemeen moeilijk te vertalen in
vastgoedwaarde. Een uitgesproken identiteit van een bouwwerk kan zowel voor als
tegen de courantheid van dat gebouw werken. Een uitwerking hiervan is te vinden in
‘Het gebouw als visitekaartje’ [TU-Delft, ir. C. Speijers, 1996].
De belevingswaarde van gebouwen uit zich vaak pas na realisatie en zelfs na jaren
van gebruik. Het is niet eenvoudig om de belevingswaarde, zoals verwoord in
bovenstaande aspecten, te vergroten in de ontwerpfase van een project. Uitzondering
hierop vormen prestigieuze projecten waarin de belevingswaarde vaak juist de
haalbaarheid bepaalt of in andere bewoording: waarvoor juist budget wordt
vrijgemaakt voor de belevingswaarde.
Denk bij dergelijke projecten aan het Gugenheim-museum te Bilbao, het
stadhuis/bibliotheek in Den Haag of de ‘Kruimeldief’ aan de Zuid-As in Amsterdam.
In Noord-Amerika hebben private partijen een dominante invloed in de keuze van
het kwaliteitsniveau van stedelijke projecten. Dit heeft tot fraaie projecten geleid.
Omdat de markt gebaat is bij extra aandacht voor het ontwerp van winkelcentra en
kantoren – waar de consument zich prettig voelt zal hij eerder naar de portemonnee
grijpen – worden in de meeste gevallen “kosten noch moeite gespaard voor
spectaculaire atria en opzienbarende shopping mall-architectuur met een hoog
suikertaartgehalte” (Boeve & Wegener, 1999, naar aanleiding van studiereis naar
Noord-Amerika).
Voor de toekomstwaarde gelden dezelfde overwegingen als voor gebruikswaarde.
4.4. KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXPLOITATIE
Kosten- en opbrengstaspecten, en dan met name verschillen tussen meervoudig
ruimtegebruik/ ondergronds bouwen versus regulier, hebben betrekking op de
grondexploitatie en de vastgoedexploitatie. Een grondexploitatie geeft inzicht in de
kosten en opbrengsten van een gebiedsontwikkeling tot en met het moment dat de
grond is uitgegeven. De vastgoedexploitatie, of voortgezette exploitatie, heeft
betrekking op de financiële analyse van de op deze grond te ontwikkelen objecten.
4.4.1.
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GRONDEXPLOITATIE

KOSTEN

De kosten betreffen in beginsel verwerving, bouwrijpmaken en realisatie van
openbare voorzieningen (wegen, groen etc). Voorbeelden van de verschillen die
kunnen optreden tussen reguliere oplossingen en meervoudig ruimtegebruik zijn:
> hoger bouwen en combineren van functies kan leiden tot een kleinere
footprint, dus een kleiner uit te geven % grond en daarmee een groter
oppervlak (en wellicht ook een andere kwaliteit) aan openbare ruimte
waarvan de realisatiekosten ten laste komen van de grondexploitatie;
> ondergronds bouwen (bijvoorbeeld parkeergarage) leidt tot een grotere post
grondverzet. Zeker in geval van bodemvervuiling kan de keuze voor het
ondergronds bouwen leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor
bouwrijpmaken.
Een principieel verschil in de grondkostenstructuur ontstaat indien het ondergronds
bouwen ook tijdens de realisatie volledig ondergronds wordt uitgevoerd. Met name
bij infrastructuur (tunnels, pijpleidingen) is dit een optie, bij stedelijke ontwikkeling
en bedrijventerreinen is dit minder goed voorstelbaar. Indien het ondergronds
bouwen ook tijdens de realisatie volledig ondergronds wordt uitgevoerd, vervalt de
(in stedelijk gebied doorgaans relatief aanzienlijke) post verwerving in principe.
Ook bodemsanering komt hierdoor in een geheel ander licht te staan: ook deze post
wordt kleiner dan wel vervalt geheel. Daartegenover staan risico’s van schade aan
bovengrondse bebouwing en infrastructuur als gevolg van verzakking of zetting van
de bodem, die aanzienlijk kunnen zijn (bijvoorbeeld aanleg metrolijn in bestaand
stedelijk gebied).
De Leidraad N430 (COB, 1998) geeft een berekeningsgrondslag van de volgende
directe ruimtelijke effecten bij ondergrondse bouw, die bij een integrale
investeringsberekening meegenomen kunnen worden:
> ruimtebeslag bouwfase (fysieke ruimtebehoefte van het bouwwerk: het
verlies aan ruimte als gevolg van de aanleg van het bouwwerk)
> bouwhinder: gederfd woongenot (nadeelcompensatie), kosten (tijdelijke)
mitigerende maatregelen, bijv. tijdelijke fietsbruggen, afdekschermen,
geluidsschermen
> doorsnijding
(versnippering
stedelijke
structuur,
barrièrewerking,
verslechtering (interne) bereikbaarheid).
OPBRENGSTEN DOOR GRONDUITGIFTE

Bij de opbrengstaspecten kan een onderscheid worden gemaakt tussen stedelijke
ontwikkeling, bedrijventerreinen en infrastructuur.
Bij stedelijke ontwikkeling wordt met name gedacht aan woningbouw, commercieel
vastgoed en niet-commerciële voorzieningen. De opbrengsten voor de
grondexploitatie vanuit woningbouw en commercieel vastgoed zijn tegenwoordig
meestal gebaseerd op de residuele waardebepaling. Dit impliceert dat naarmate meer
vloeroppervlak wordt gerealiseerd, c.q. een hoger marktsegment wordt gekozen, de
grondopbrengsten zullen toenemen. Wat betreft voorzieningen (theater, ziekenhuis
etc) geldt dat een aantal gemeenten (bijvoorbeeld Amsterdam) een vast uitgangspunt
hanteert voor de grondprijs. In de meeste gemeenten wordt dit echter van geval tot
geval bekeken. Meervoudig c.q. ondergronds ruimtegebruik leidt derhalve tot hogere
opbrengsten in de grondexploitatie in vergelijk tot reguliere ontwikkeling.
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Indien gronduitgifte op bedrijventerreinen is gerelateerd aan de grondoppervlakte
van de uit te geven kavel, kan intensief c.q. meervoudig ruimtegebruik leiden tot een
voordeel in de opbrengsten uit gronduitgifte. Immers het percentage uitgeefbaar
(bruto-netto verhouding terreinoppervlak) wordt hoger. Deze verhouding kan
worden beïnvloed door bestemmingsplan en bouwvoorschriften (aantal bouwlagen,
bouwhoogte, schakeling van panden etc.), collectieve parkeervoorzieningen,
ondergrondse infrastructuur etc.
De grondexploitatie voor infrastructuur kent in beginsel geen opbrengsten, tenzij
realisatie en exploitatie van infrastructuur in handen liggen van verschillende
partijen. Het verschil ondergronds-regulier is in zo’n geval moeilijk in zijn
algemeenheid aan te geven, omdat dergelijke projecten van incidentele aard zijn en
specifieke overeenkomsten worden gesloten c.q. afspraken worden gemaakt (HSL
tunnel Groene Hart).
4.4.2.

VASTGOEDEXPLOITATIE

De vastgoedexploitatie speelt in de gevallen van stedelijke ontwikkeling en
bedrijventerreinen, en niet of in mindere mate bij infrastructuur. De waardebepaling
van vastgoedontwikkeling is aan het begin van dit hoofdstuk aan de orde gekomen.
Hier wordt nader ingegaan op de specifieke kosten van ondergronds bouwen.
In paragraaf 2.3 is reeds het een en ander gezegd over de meerkosten. Een andere
benadering van kosten is het niet splitsen van investeringen en exploitatie, maar uit
te gaan van optimalisatie van de totale lifecyclekosten van een investering. Dit is
een benadering die al is bepleit in het KODUP project (kosten duurzame
uitbreidingsplannen) uit 1997. Ook uit andere bronnen kunnen soortgelijke
gedachten worden geput. In Angelsaksische literatuur treft men de begrippen ‘value
engineering’ en ‘total asset management’ aan.
Huur- dan wel verkoopopbrengsten van vastgoed worden bepaald door positionering
c.q. kwaliteitsniveau, locatie alsmede algemeen prijsniveau en vraag-aanbod
verhoudingen op de lokale marktsituatie. Bouwkosten zijn veel minder bepalend. In
dit opzicht is er geen onderscheid tussen meervoudig ruimtegebruik/ondergronds
bouwen en reguliere ontwikkelingen. Mede gelet op de hogere kosten zal in het
algemeen meervoudig ruimtegebruik/ondergronds bouwen in de vastgoedsfeer
daarom meer kansrijk zijn:
> in gebieden met een hoger algemeen prijsniveau (Randstad, centra grotere
steden)
> op door de markt gewilde, hoogwaardig ontwikkelbare locaties
4.5. SAMENVATTENDE AANDACHTSPUNTEN BIJ DE
FINANCIËLE HAALBAARHEID VAN
MEERVOUDIG/ONDERGRONDS RUIMTEGEBRUIK
In hoofdstuk 2 zijn de voor- en nadelen van meervoudig/ondergronds bouwen
globaal geïnventariseerd, en in voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is een
aantal aspecten betreffende de financiële waarde de revue gepasseerd.
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Als
potentiële
voordelen
zijn
genoemd:
grondkostenbesparing
en
grondopbrengstenverhoging. Een vastgoed ontwikkelende grondeigenaar kan meer
vastgoed op hetzelfde grondvlak realiseren. Hierdoor is de ooit betaalde grondprijs
verdeeld over een grotere oppervlakte vastgoed, wat resulteert in een
grondkostenbesparing. Deze zelfde eigenaar verhuurt vervolgens het gerealiseerde
vastgoed tegen marktconforme prijzen voor het bovengrondse deel en wellicht
gereduceerd tarief voor het ondergrondse deel. Wederom teruggedeeld naar het
grondvlak is een opbrengstenverhoging gerealiseerd.
Welke wetmatigheden hieraan kunnen worden toegeschreven dient in een casestudie
te worden onderzocht. Hierin kunnen dan verschillende varianten naast elkaar
worden gezet vanuit bovenstaand perspectief, om de verschillen inzichtelijk te
maken.
De grondexploitatie is voor gemeenten een krachtig instrument om ondergronds
bouwen te stimuleren. Via grondexploitatie kan kostenverevening plaatsvinden
binnen het plangebied (dure projectonderdelen bekostigen goedkopere
projectonderdelen). Ook kan bijvoorbeeld een korting worden gegeven op de
grondprijs indien ondergronds geparkeerd wordt.
De vastgoedexploitatie is voor de ontwikkelaar een mogelijkheid om de meerkosten
van ondergronds bouwen ‘weg te moffelen’ in de huurprijs per m2 die een huurder
jaarlijks voor het vastgoedobject betaalt.
Andere genoemde potentiële voor- en nadelen in de realisatiefase liggen in
mogelijke besparingen ten aanzien van de omhulling van het gebouw en mogelijke
kostenverhogingen in grondwerk, installaties, bouwplaatskosten, etc. De casestudie
van Lardinois en Verheggem (1992), zoals hierboven in paragraaf 2.4 is besproken,
en de casestudie van de Fruitterminal (COB, 2003) geven hier inzicht in (zie Bijlage
4 voor een samenvatting van deze casestudie).
De bepaling van de Financiële Waarde van meervoudig/ondergrondse
vastgoedprojecten gebeurt op de zelfde wijze als bij enkelvoudige/bovengrondse
projecten. Ze zijn hoogstens verschillend qua complexiteit. De belangrijkste
parameters die in een financiële analyse de haalbaarheid van een ondergronds
project bepalen, zijn:
> de exploitatieperiode
> het risicoprofiel
Projecten met een substantiële ondergrondse component zijn in beginsel duurder dan
projecten die volledig op maaiveld worden gerealiseerd. Om een gelijke waarde te
hebben moeten deze hogere initiële investeringskosten worden terugverdiend uit
meeropbrengsten gedurende de exploitatie van het object. Dit kan door het realiseren
van hogere netto kasstromen over de levensduur van het project en/of door een
langere levensduur van het project.
Doordat inkomsten verder in de tijd steeds minder bijdragen aan de contante waarde
moet dus nominaal meer worden terugverdiend dan de extra investering.
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In plaats van de initiële investeringskosten kan in lifecyclekosten-berekeningen ook
worden uitgegaan van de jaarlijkse afschrijvingskosten. In par. 2.4 is naar voren
gekomen dat de verdeling van de investeringskosten over de verschillende
bouwdelen bij ondergrondse bouw anders is dan bij bovengrondse bouw. Bij
ondergrondse bouw zijn er hogere kosten voor de hoofdconstructie en fundering,
maar lagere kosten voor de cv/aircoinstallatie en de gevel. Aangezien de
afschrijvingstermijnen van de installatie en de gevel veel korter zijn dan die van de
hoofdconstructie en de fundering, betekent dit dat de jaarlijkse afschrijvingskosten
bij ondergronds bouwen naar verhouding geringer zijn dan bij bovengronds bouwen.
In de casestudie van Lardinois & Verheggem kwamen de jaarlijkse
afschrijvingskosten in euro’s voor zowel de ondergrondse als de bovengrondse
variant op hetzelfde bedrag uit.
Dit voordeel (relatief gunstiger afschrijvingslasten) komt ook terug in de casestudie
Fruitterminal. Daar is in de berekening rekening gehouden met herinvestering van
afgeschreven bouwdelen gedurende de exploitatieperiode. De bovengrondse loods
werd sneller afgeschreven dan de ondergrondse kelder. Daardoor moest er
gedurende de exploitatieperiode van 25 jaar al na ca. 15 jaar worden geherinvesteerd
in een nieuwe loods.
Met een langere cashflowperiode nemen de risico’s echter toe, bijvoorbeeld
leegstandsrisico. Een ander risico is het ‘ontwikkelrisico’. Deze neemt toe naarmate
er meer functies gestapeld worden (“functies stapelen, maar risico’s kwadrateren”,
aldus een ontwikkelaar). Bij meervoudig ruimtegebruik/ ondergronds bouwen
moeten financiële stromen parallel worden geschakeld. Tegelijk worden op
verschillende afzetmarkten verschillende risico’s aan elkaar gekoppeld. De
beheersing van de afzet van onroerend goed is daarom moeilijker.
Daarnaast zijn er vaak onvoorziene bouwkosten tijdens de bouw. Door de technische
complexiteit van de ondergrondse bouw doen zich nogal eens onverwachte
tegenvallers voor. Ondergrondse projecten zijn daardoor vaak slecht te calculeren.
Ontwikkelaars moeten bij de ontwikkeling rekening gehouden met een veel groter
percentage onvoorzien in de kosten, bijvoorbeeld 20-30%.
De vaak grotere risico’s van meervoudig/ondergronds bouwen vertalen zich meestal
in een hoger, door beleggers/ontwikkelaars verlangd, bruto aanvangsrendement
(bijv. 7%). Beleggers blijken in de praktijk nauwelijks geïnteresseerd in een
eindwaarde. De belegger kiest, net als de ontwikkelaar, liever voor zeker
aanvangsrendement.
In paragraaf 4.3 is genoemd dat met meervoudig/ondergronds ruimtegebruik
weliswaar een hogere ‘ruimtelijke kwaliteit’ bereikt kan worden, maar dat dit niet
altijd tot een hogere vastgoedwaarde (dat wil zeggen een hoger maximaal
toelaatbaar investeringsniveau) hoeft te leiden. Een en ander hangt samen met de
courantheid van het object, de verhuurbaarheid op korte en lange termijn, oftewel
het verhuur- en verkooprisico. Uiteindelijk vertaalt risico zich ook hier in het door
beleggers/ ontwikkelaars verlangde rendement.
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5. BEPALING VAN DE INDIRECTE
ECONOMISCHE WAARDE

5.1. INLEIDING
De Economische Waarde is, volgens het geïntroduceerde begrippenkader, gelijk aan
de Financiële Waarde plus de indirecte economische waarde.
De indirecte economische waarde is een vertaling in geld van de indirecte effecten
volgens de OEEI-systematiek. In dit hoofdstuk wordt nagegaan om welke indirecte
effecten het bij meervoudig/ ondergrondse ruimtegebruik kan gaan, en hoe die in
geld gewaardeerd kunnen worden
5.2. INDIRECTE ECONOMISCHE EFFECTEN
Indirecte economische effecten van ondergronds bouwen kunnen bijvoorbeeld zijn:
>
waardestijging onroerend goed bij panden in de omgeving, als gevolg van
vermindering visuele hinder en geluids/trillingshinder, afname woongenot;
als gevolg hiervan: stijging toekomstige OZB;
>
omzetstijging winkeliers;
>
stijging werkgelegenheid in het gebied omdat het gebied als geheel
aantrekkelijker wordt voor bedrijven om er zich te vestigen, en andere
regionaal-economische voordelen4
>
meer toeristen in een stad;
>
minder hinder tijdens de bouw omdat er bij ondergrondse bouw minder
beslag op het maaiveld gelegd wordt; daardoor bijvoorbeeld minder
verkeersomleidingen tijdens de bouwperiode;
5.3. HET WAARDEREN VAN INDIRECTE ECONOMISCHE
EFFECTEN.
De OEEI-leidraad onderscheidt geprijsde effecten en ongeprijsde effecten.
Te prijzen effecten zijn bijvoorbeeld:
>
waardestijging onroerend goed bij panden in de omgeving (N.B. zie
hieronder opmerking 1)
>
stijging toekomstige OZB (N.B. zie hieronder opmerking 2)
>
omzetstijging winkeliers
>
meer toeristenbelasting

4

C.Rodenburg en R.Vreeker promoveren momenteel bij de VU Amsterdam (Ruimtelijke
Economie) op de economische consequenties van meervoudig ruimtegebruik. Economische
voordelen zijn onder andere (zie de bijdrage van C.A.Rodenburg, R.Vreeker en P.Nijkamp aan de
Habiforum-expertmeeting op 23/9/2002):
>
agglomeratie-‘externaliteiten’ in de vorm van synergie-effecten;
>
output en winkelvariëteit;
>
economie van dichtheid (transport).
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De Leidraad N430 (COB, 1998) geeft berekeningsgrondslagen voor het bepalen van
de eerste drie ruimtelijke effecten.
Niet of moeilijk te prijzen effecten zijn:
>
stijging werkgelegenheid en andere regionaal-economische effecten
>
minder hinder tijdens de bouw
OPMERKING 1

Let op dubbeltellingen. Bijv. bij de magneetspoorbaan Amsterdam-Groningen wordt
wel de stijging van de vastgoedwaarde in Groningen als positief effect opgevoerd.
Echter: deze stijging van de vastgoedwaarde is al verdisconteerd in de waardering
van de reistijdwinst. Aan de reiziger wordt
namelijk gevraagd: hoe waardeert u uw reistijdwinst in het woon-werkverkeer
Groningen-Amsterdam? Die reiziger heeft er bijv. 30 euro voor over als hij op die
manier in Groningen kan blijven wonen. Groningen wordt daardoor dus een
aantrekkelijker woonlocatie voor veel mensen. Daardoor zullen de vastgoedprijzen
daar stijgen.
Dit geldt alleen voor nieuw aan te leggen infrastructuur. Bij bestaande infra (zoals te
Delft) zal de stijging van vastgoedwaarde mogelijk wel als extra bate in rekening
kunnen worden gebracht.
OPMERKING 2

Voor een gemeente is extra OZB wellicht een voordeel, maar voor de betreffende
bewoners die van de waardestijging van het vastgoed profiteren is het een nadeel
(die moeten immers meer belasting betalen). De stijging van de OZB-inkomsten
moet men dus weer aftrekken van de stijging van de vastgoedwaarde.
OPMERKING 3

Let op herverdelingseffecten, zowel binnen als buiten het plangebied. Dit geldt
bijvoorbeeld bij de effecten ‘aantrekkelijker worden van een stad voor toeristen,
waardoor meer toeristenbelasting’ en ‘stijging werkgelegenheid’.
Bij het eerst effect (meer toeristen) moet men mogelijk het herverdelingseffect
tegenoverstellen: 'minder aantrekkelijk worden van andere steden elders in de regio
voor toeristen' (buiten het plangebied).
Bij het tweede effect (meer werkgelegenheid) moet men het herverdelingseffect
tegenoverstellen: minder werkgelegenheid elders in de stad of elders in de regio.
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6. BEPALING VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE
MEERWAARDE

6.1. INLEIDING
De Maatschappelijke Waarde is, volgens het geïntroduceerde begrippenkader, gelijk
aan de Economische Waarde plus de ‘maatschappelijke meerwaarde’.
De maatschappelijke meerwaarde ontstaat door de (geldelijke) waardering van de
(positieve) externe effecten van het ene alternatief ten opzichte van een ander
alternatief. Externe effecten (hinder voor omwonenden en dergelijke) zijn altijd
negatief. Echter in een afweging gaat het om de marginale verschillen ten opzichte
van het nulalternatief (ongewijzigd beleid). Een extern effect kan dan toch positief
worden. Bijvoorbeeld: de Betuweroute geeft een verschuiving van vrachtverkeer van
de weg naar het spoor. Dit betekent minder milieuvervuiling. Dat is dus een positief
extern effect ten opzichte van de nulsituatie.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan om welke externe effecten het bij
meervoudig/ondergrondse ruimtegebruik kan gaan, en hoe die in geld gewaardeerd
kunnen worden
6.2. EXTERNE EFFECTEN
Bij meervoudig/ondergronds ruimtegebruik gaat het doorgaans om de volgende
effecten:
Ruimtelijke effecten:
>
geluidshinder
>
visuele hinder
>
barrièrewerking in een stad
>
ruimtebeslag
Milieueffecten:
>
landschapseffecten: landschapsbeeld en belevingswaarde, de geomorfologische, aardkundige en/of archeologische waarden en objecten;
>
effecten op bodem en water: mogelijke veranderingen van de kwaliteit van
bodem en de daarin aanwezige watersystemen, en veranderingen in de
opbouw van bodem, waterpeilen en –stroming;
>
ecologische effecten: effecten op aanwezige of potentiële natuur-waarden;
>
geluid en trilling: veranderingen in het akoestisch niveau of belasting als
gevolg van aanleg en gebruik van een infrastructurele verbinding
>
luchtkwaliteit: veranderingen in de lokale luchtkwaliteit alsmede
veranderingen in de totale uitstoot van milieuschadelijke stoffen;
>
externe veiligheid: de kans op een dodelijk ongeval voor personen.
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Voor de inventarisatie van fysieke milieueffecten kan worden teruggegrepen op de
milieueffectrapportage (MER) voor het betreffende project, indien z’n MER althans
gemaakt is. Om bruikbaar te zijn voor een kosten-batenanalyse moet ook in de MER
expliciet aandacht worden geschonken aan de verschillen tussen de ontwikkeling
‘met’ en ‘zonder’ project voor alle te bestuderen projectvarianten.
6.3. WAARDERING VAN DE EXTERNE EFFECTEN
Bij de waardering van milieueffecten moet onderscheid gemaakt worden tussen
fysieke effecten met en zonder marktprijs. Voor deze laatste categorie moet worden
nagegaan of en in hoeverre het mogelijk is een economische waarde te bepalen via
schaduwprijzen of benaderingen daarvoor. Een beknopt overzicht van de daarvoor
beschikbare methoden, de voor- en nadelen ervan en een aantal methodologische
aandachtspunten worden behandeld in de OEEI-Leidraad en de Leidraad N420
(Monetarisering milieueffecten ondergrondse bouw). Deze laatste Leidraad gaat in
op de milieueffecten:
>
landschapseffecten
>
effecten op bodem en water
>
ecologische effecten
>
geluid en trilling
>
luchtkwaliteit
>
externe veiligheid.
Zoals eerder gememoreerd, worden geprijsde gevolgen van externe effecten op
derden (pecuniaire externe effecten) tot de indirecte economische effecten gerekend.
Vergelijk het voorbeeld van de daling van huizenprijzen als gevolg van geluidhinder
(die zelf ongeprijsd is).
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7. FINANCIERING / VERDELING
LUSTEN EN LASTEN

7.1. INLEIDING
Een project is haalbaar wanneer het gerealiseerd is.
Bovenstaande stelling geeft aan dat een project zelfs haalbaar is als de direct
aanwijsbare kosten hoger zijn dan de direct aanwijsbare opbrengsten. Het project
zou immers niet zijn gerealiseerd als niet iemand het bestaande tekort zou hebben
aangevuld. Wanneer dit winkeliers zijn die het tekort van de herinrichting van hun
winkelstraat op zich hebben genomen omdat zij verwachten dat hun omzetstijging
als gevolg van deze herinrichting de kosten goed zullen maken, spreken we van
economische haalbaarheid. Wanneer ook de gemeente een bijdrage heeft gedaan
omdat de straat anders sociaal onveilig zou zijn geworden - wat daarmee is
aangeduid als maatschappelijk ongewenst - wordt gesproken van een
maatschappelijk haalbaar project.
In deze voorbeelden zijn de mate van financiële (on)haalbaarheid, economische
haalbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid zelfs in euro’s uit te drukken. Ieders
bijdrage bepaalt immers de waarde van het project..
Nadat de maatschappelijke rentabiliteit van het project met behulp van een kostenbatenanalyse (volgens de OEEI-systematiek) is vastgesteld, zal worden nagegaan
hoe het project gefinancierd kan worden.
De verdeling van kosten en baten is om ten minste drie redenen van bijzonder
belang, met name bij grote projecten:
1. Effecten voor het economische plangebied (het project, de gemeente, de
regio, Nederland) en effecten buiten de grenzen van dit gebied moeten
worden onderscheiden. Met name grote infrastructurele projecten hebben
een groot ruimtelijk bereik. Dat betekent dat er vaak grensoverschrijdende
effecten optreden. Als projecten worden betaald door belastingbetalers
binnen het plangebied, dan ligt het in de rede om na te gaan wat de baten
zijn voor die belastingbetalers. De verdeling van de baten over het
plangebied en buiten het plangebied moet dan in beeld komen. Als het
project (mede) is gericht op bepaalde regionale ontwikkelingen, moeten
ook regionale verdelingseffecten worden bepaald.
2. Er is inzicht nodig in de indirecte economische voordelen voor derden
(omwonenden, ondernemers, organisaties) of gebruikers van de
ondergrondse infrastructuur of het ondergrondse vastgoed. In het geval van
publiek-private samenwerking is dit inzicht van belang voor een redelijke
verdeling van de inbreng over publieke en private partijen.
3. Veel meervoudig/ondergrondse projecten vertegenwoordigen een
maatschappelijke meerwaarde (een publiek belang). De overheid zal
daarom in veel gevallen als medefinancier betrokken zijn.
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In de OEEI-leidraad is niet uitdrukkelijk aan de orde gesteld of het te beoordelen
project geheel publiek wordt opgezet of dat ook private partijen erin participeren. De
OEEI-leidraad beperkt zich bij de financieringsvraag tot het bespreken van een
uitbouw naar PPS (publiek-private financiering) en mogelijkheden voor scopeoptimalisatie en ‘value capturing’ daarbij (stap Xia van het OEEI-stappenplan).
Deze laatste twee begrippen komen ook in dit hoofdstuk terug.
In de volgende paragrafen worden de mogelijkheden besproken om vanuit de drie
waarden te zoeken naar financiering van het project. Daarbij komen instrumenten
aan de orde als baatbelasting, grondbeleid, subsidies/bijdragen van derden, ‘scopeoptimalisatie’.
7.2. FINANCIERING VANUIT DE DRIE WAARDEN
De financiële, economische en maatschappelijke waarden (dat wil zeggen de
waarden die ontstaan door directe bedrijfseconomische effecten, de indirecte
effecten en de externe effecten) verschillen in ‘cashability’ en het belang dat zij voor
verschillende partijen vertegenwoordigen. Het wordt met name interessant bij de
overgang of raakvlakken tussen de drie waarden. De financiële waarden spelen zich
in een termijn van 5-10 jaar af (de scope van een belegger of ontwikkelaar), en de
economische en maatschappelijke waarden strekken zich uit over een termijn van
bijv. 30-40 jaar. De overheid redeneert vanuit de maatschappelijke
belangen/waarden en dient dus de lange termijn scope te hanteren. Dan ontstaat er
binnen een project dus een overgang in de tijd van de financiële waarden naar de
economische en maatschappelijke waarden. Iedere waarde heeft een eigen
risicoprofiel. Het gaat er om deze risicoprofielen boven water te krijgen en aan
elkaar te verbinden. Dit verbetert de discussie tussen overheid en private partijen
over haalbaarheden. Bij de drie waarden horen verschillende besluitvormingscircuits
en actoren, en de kunst is deze aan elkaar te koppelen.
Uitgangspunt is tevens de stelling haalbaarheid = financierbaarheid. Er kunnen zich
dan twee situaties ten aanzien van een concreet project voordoen:
1. project op financiële waarden alleen haalbaar;
2. project op financiële waarden alleen niet haalbaar:
a) belemmeringen
b) gebruikelijke versus alternatieve methodieken
c) ‘waarden’-scope verbreding: economisch, maatschappelijk
AD 1. (OP FINANCIËLE WAARDEN HAALBAAR)

In het eerste geval is het project financierbaar en dus realiseerbaar en hoeven geen
additionele opbrengsten/financieringsbronnen gevonden te worden.
AD 2.A. (BELEMMERINGEN)

Als het project op financiële waarden alleen niet haalbaar is, dient allereerst
onderzocht
te
worden
in
hoeverre
zich
meervoudig
ruimtegebruik/ondergrondsbouwen-specifieke belemmeringen voordoen in het
vaststellen van de financierbaarheid. Belangrijke belemmeringen zijn bijvoorbeeld
eigendomsverhoudingen en de restwaarde in relatie met de (in)flexibiliteit van
ondergrondse ruimten. Daarmee samenhangend is het investeringsniveau versus de
investeringsscope en afschrijvingsduur een belemmering voor de financierbaarheid
van meervoudig ruimtegebruik/ ondergronds bouwen.
Het tijdsrisico in een langjarige exploitatie in een life-cycle kosten benadering (zie
ad 2.b) vormt ook een belangrijke belemmering.
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Tenslotte kunnen nog de complexiteit/tegenvallers tijdens de bouw en extra eisen
(bijv. veiligheid in tunnels) als belemmeringen worden aangemerkt.
AD 2.B. (GEBRUIKELIJKE VERSUS ALTERNATIEVE METHODIEKEN)

Vervolgens dient nagegaan te worden of het inzetten van acceptabele alternatieve
methodieken en/of uitgangspunten, waarmee de financierbaarheid van een project
wordt vastgesteld, kan leiden tot verhoogde realiseerbaarheid. Vanuit de praktijk
blijkt bij meervoudig ruimtegebruik/ondergronds bouwen vooral een lifecyclekosten
benadering en residuele grondwaarde methode van invloed te zijn op
realiseerbaarheid.
AD 2.C. (‘WAARDEN’-SCOPEVERBREDING)

Economisch
Blijkt dat een project ook na dit ‘oprekken’ niet financierbaar is dan zal gezocht
moeten worden naar additionele opbrengsten/financieringsbronnen, allereerst vanuit
de indirecte economische waarde die het project voor een bepaalde partij
vertegenwoordigt / teweegbrengt.
In de praktijk is sprake van ‘value capturing’, wat instrumenten betreft als
‘grondwaarde-herwaardering’,
baatbelasting,
portefeuillebenadering,
scopeverbreding, etc. Deze instrumenten worden in de volgende paragrafen
besproken.
De operationele inzetbaarheid (= cashability) van deze instrumenten verschilt
enorm. Het is dus vanuit efficiencyoogpunt zaak om in volgorde van kansrijkheid
instrumenten vanuit de indirecte economische waarde als potentiële additionele
opbrengsten/financieringsbronnen in te zetten. De kansrijkheid van deze
instrumenten zal per project (programma van eisen, functionaliteit, etc.) en per
projectomgeving (locatie, partijen, etc.) verschillen.
Maatschappelijk
Wanneer ook na het inzetten van indirecte economische waarden een project niet
financierbaar is zal onderzocht moeten worden welke maatschappelijke waarden als
potentiële opbrengsten/ financieringsbronnen ingezet kunnen worden.
Het monetariseren van maatschappelijke effecten is controversieel. De OEEIsystematiek kan hierbij gehanteerd worden. Maar voor zover de effecten al in geld
zijn uit te drukken, zijn ze veelal nog niet aan een actor toe te wijzen. In de praktijk
zal daarom volstaan worden met alleen het aanduiden van de maatschappelijke
waarden in kwalitatieve termen. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld Verkeer &
Waterstaat extra budget ter beschikking stellen voor inpassing van infrastructuur in
de omgeving, en heeft LNV geld heeft voor de ecologische hoofdstructuur.
Ondergrondse projecten kunnen aan de voorwaarden voldoen om voor dergelijke
bijdragen in aanmerking komen. Zie hierna par. 7.3.5.
Helder moet wel zijn dat alle instrumenten ingezet vanuit economische/
maatschappelijke waarden altijd zullen moeten uitmonden in een concrete financiële
bijdrage dan wel een reductie van financieringsrisico’s. Het gaat per slot van
rekening om het opzetten van een project met voldoende robuuste cashflow om een
voor de financiering acceptabele rendements-risicoverhouding teweeg te brengen.
7.3. SPECIFIEKE INSTRUMENTEN

7.3.1.
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INLEIDING

Specifieke instrumenten, die zouden kunnen worden ingezet om met name de
economische en maatschappelijke waarden te ‘vertalen’ naar geldstromen die
meervoudig ruimtegebruik en ondergronds bouwen beter haalbaar zouden kunnen
maken, kunnen worden onderverdeeld in:
>
verevening van kosten en opbrengsten
via marktmechanisme binnen de grenzen van het project
via scopeoptimalisatie buiten de grenzen van het project
>
heffingen / opslagen / belastingen
>
bijdragen derden
7.3.2.

VEREVENING VIA MARKTMECHANISME BINNEN
DE GRENZEN VAN HET PROJECT

Mogelijkheden van verevening van kosten en opbrengsten via het marktmechanisme
binnen de grenzen (scope) van het project zijn:
>
Verevening door middel van huurprijs
Voorbeelden:
De meerwaarde van een parkeergarage komt tot uiting in huurprijs (van
garage en van kantoor m²) en/of in verminderd leegstandsrisico van het
kantoorpand. Deze waarde wordt veelal toegeschreven aan de garage.
Toevoeging functies door toepassing meervoudig ondergronds
ruimtegebruik kan leiden tot meer passanten. Dit heeft een positief effect
op de verwachte vloerproductiviteit en daarmee ook op het huurniveau.
Bijvoorbeeld: de (half-) ondergrondse ligging van de beurstraverse
(‘Koopgoot’) Rotterdam genereert door de locatie (corridor) veel
passanten. Dit maakt een hoog huurniveau op die locatie mogelijk.
Ditzelfde geldt voor stationslocaties waar door intensief ruimtegebruik
(toevoeging van de derde dimensie) optimaal van de hoge
passantenstromen kan worden geprofiteerd.
>
Verevening van kosten en opbrengsten bij actief grondbeleid door gemeenten
Het gebruikelijke actieve grondbeleid, waarbij gemeenten gronden
verwerven, zorg dragen voor het bouwrijpmaken en tenslotte bouwkavels
verkopen biedt in praktijk alle ruimte om kosten van de grondexploitatie (en
eventuele meerkosten van ondergronds bouwen of meervoudig
ruimtegebruik) te dekken vanuit de opbrengst van de gronduitgifte. Het
uitgiftecontract is immers een privaatrechtelijke overeenkomst, waarbij de
prijsvorming in hoge mate door de markt wordt bepaald (marktmechanisme).
Dit afdekken van kosten kan geschieden zowel op locatieniveau als tussen
locaties onderling. Dat laatste kan binnen een gemeente verlopen via de
reserve van het grondbedrijf. Ook tussen gemeenten is het denkbaar: dit was
medio jaren ‘90 expliciet aan de orde bij de vorming van regionale
grondkostenfondsen, die werden gevormd op basis van de VINEX
uitvoeringscontracten tussen de stadsgewesten, provincies en Rijk.

56

>

Verevening grond- en vastgoedexploitatie
Bij bouwprojecten en locatieontwikkeling zijn doorgaans de grondexploitatie
en de vastgoedexploitatie gesplitst. Met name bij meervoudig ruimtegebruik
en ondergronds bouwen kan een onrendabele top in de vastgoedexploitatie
ontstaan. Voor de gevallen waarbij meervoudig ruimtegebruik leidt tot een
groter aantal m² BVO dan bij reguliere bouw, leidt dit tot extra opbrengsten
voor de grondexploitatie. Voor zover deze extra opbrengsten leiden tot een
(hoger) positief saldo op de grondexploitatie, zou het bijeenbrengen van
grond- en vastgoedexploitatie de financiële haalbaarheid van het totale
project kunnen verbeteren. Voorwaarde daarbij is wel dat een
samenwerkingsverband wordt aangegaan tussen de partijen die grond- en
vastgoedexploitatie voor hun rekening nemen. Dat hier een belemmering ligt
blijkt uit het volgende citaat van H.Koekoek van ING Vastgoed in Cobouw
15/12/98: "De rol van de overheid is –met name in de dagelijkse praktijk –
toch niet bijzonder stimulerend voor meervoudig/ondergronds ruimtegebruik.
Reden is dat de gronduitgifte zich baseert op de m² BVO. De gemeentelijke
overheid wenst dus (als een soort automatisme) meer te ontvangen voor de
grond, terwijl het risicoprofiel bij ontwikkeling van MR/OB veel hoger ligt
dan bij enkelvoudige functies.”

7.3.3.

VEREVENING
VAN
ECONOMISCHE
WAARDEN
BUITEN DE GRENZEN VAN HET PROJECT DOOR
SCOPE-OPTIMALISATIE

Door scope-optimalisatie kan waardetoevoeging buiten de projectgrenzen binnen het
project worden gebracht. Indirecte economische effecten (bijvoorbeeld bepaald
volgens de OEEI-systematiek) worden daarmee als het ware ‘geïnternaliseerd’. Dit
is vaak één van de doelen van een PPS (publiek-private-samenwerking): het vinden
van extra baten of financiering voor een (publiek) project door het verbreden van de
scope van het project naar meerdere partijen (value capturing).
Een voorbeeld is de tramtunnel onder de Grote Marktstraat in Den Haag. Aanleg van
de tunnel is onderdeel van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum
van Den Haag. Dit is nodig om het centrum op lange termijn goed te laten
functioneren. Winkelpanden worden ook aangesloten op de tunnel voor
bevoorrading.
Aanleg van de tunnel heeft daarmee een positief effect op het huurniveau en de
waarde van de winkelpanden. Aangezien het om reeds bestaande panden gaat
profiteren de eigenaren hiervan. Door het betrekken van de winkeleigenaren bij het
project via een PPS (en het laten bijdragen van de eigenaren aan de kosten van de
tunnel ?) worden indirecte economische waarden omgezet in extra financiering.
Deze benutting van de planbaten is min of meer het spiegelbeeld van de
schadevergoeding bij het optreden van planschade.
Daarnaast kan bij ‘scopeverbreding’ de effectiviteit van het project toenemen door
het project goed af te stemmen met private projecten in de omgeving. Door de betere
onderling afstemming kan de rentabiliteit van beide soorten projecten toenemen.
Omdat bij ‘scope-optimalisatie’ vaak diverse belangen in één project worden
samengebracht, krijgt de PPS-constructie dan meestal de vorm van een
combinatieproject. Hierin wil de rijksoverheid samen met andere partijen meerdere
doelstellingen in onderlinge samenhang realiseren.
Daarbij delen de partijen samen de risico’s volgens in het contract vastgestelde
spelregels. Een goed voorbeeld daarvan is de case ‘Herontwikkeling havengebied
Vlaardingen’ die tijdens het debat in fase 1 van het onderhavig onderzoek behandeld
werd (zie bijlage 2).
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In Noord-Amerika spelen de private partijen een dominante rol in de financiering
van stedelijke projecten. Naar aanleiding van de NIROV studie reis naar
ondergrondse projecten in Noord-Amerika, schrijven Boeve & Wegener (1999)
hierover:
“De bezochte projecten zijn nagenoeg volledig door marktpartijen
gefinancierd, zelfstandig of in de vorm van participatiemaatschappijen. Het
park en de parkeergarage van het Post Office Square in Boston is
bijvoorbeeld gefinancierd door de uitgifte van aandelen van onroerend goed
eigenaren in de omgeving. De rol van de overheid blijft vaak beperkt tot het
‘om niet’ beschikbaar stellen van grond (Montreal, Kansas City) of het
financieren van het traditionele domein van de staat: de hoofdinfrastructuur
(Boston, Montreal). Het miljardenproject Central Artery in Boston – een
autotunnel dwars door het centrum van de stad – wordt voornamelijk met
geld van de federale overheid betaald. Van risicodragende participatie door
een private partij zijn geen voorbeelden aangetroffen.
Feitelijk neemt de markt sluipenderwijs publieke taken in de ruimtelijke
ordening over met niet-publieke motieven, zoals omzetstijging of
waardebehoud van onroerend goed. Zo leggen private partijen parken aan
en worden ondergrondse pleinen en verbindingen gecreëerd en beheerd die
een zuiver publieke functie vervullen in het stedelijk systeem. Afgezien van
het kwaliteitsrisico levert deze aanpak voordeel op voor marktpartijen en
overheid. Het aantal betrokken partijen in de planontwikkeling is meestal
beperkt en de wederzijdse (commerciële) belangen zijn voor alle actoren
duidelijk. Projecten komen op slagvaardige wijze tot stand en zorgen voor
een continue, haast organische vernieuwing van de stad. Het vergt wel een
Amerikaanse bril om deze voordelen ten volle te waarderen.
Het primaat van marktinitiatieven brengt immers een onvoorspelbaarheid in
de inrichting en ontwikkeling van de stad met zich mee omdat strategische
ruimtelijke keuzen onbewust worden gedaan en de samenhang tussen
ruimtelijke ontwikkelingen soms ver te zoeken is.”
Een voorbeeld van een geheel privaat gefinancierd ondergronds project is het Post
Office Square te Boston.
“De Post Office Square is een plein in het financiële centrum van Boston, dat wordt
omgeven door kantoren van 15 tot 35 verdiepingen. Op dit plein is door een
bijzondere samenwerking een oude bovengrondse parkeergarage vervangen door een
parkeergarage onder een park. Dit was nodig omdat de bestaande verpauperde
garage een negatieve uitstraling had op het verblijfsklimaat van de omgeving en op
de waarde van gebouwen. Het idee werd levensvatbaar toen onder leiding van een
projectontwikkelaar de eigenaren van het omringende onroerend goed besloten tot
de oprichting van de vereniging ‘Friends of the Post Office Square’. De leden
hebben ieder een beginkapitaal en vervolgens aandelen uitgegeven en
parkeerplaatsen verkocht om de financiering dekkend te maken. Het uiteindelijke
resultaat is een zes verdiepingen diepe parkeergarage met 1.400 parkeerplaatsen
(450 meer dan voorheen).
De garage is extra luxe uitgevoerd. De parkeerdekken zijn ruim opgezet, er is zelfs
een reparatie- en autowasservice gevestigd en er is extra beveiliging. Het boven de
garage gelegen park ondervindt nauwelijks hinder van de parkeergarage: de in- en
uitritten, de personeningangen en de ventilatieroosters zijn zorgvuldig tussen
struiken weggewerkt. Het park wordt tijdens lunchtijd intensief gebruikt en de
aanwezigheid van het park resulteert in hogere huuropbrengsten voor het
omliggende onroerend goed. Volgens de huidige prognoses zal binnen de geplande
dertig jaar de totale investering worden terugverdiend. Na dertig jaar wordt de stad
Boston eigenaar van de garage.”
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Bron: Boeve & Wagener, 1998
7.3.4.

HEFFINGEN / BELASTINGEN / OPSLAGEN

>

OZB
De waardetoename van panden in de omgeving van het project als gevolg van
de bouw van het project komt via de OZB deels terug bij de gemeente. Indien
de gemeente initiatiefnemer en (mede-)financier is van het project, kunnen de
extra toekomstige OZB-inkomsten worden gekapitaliseerd en als bate in het
project worden ingebracht.

>

Exploitatieverordening, exploitatieovereenkomst en baatbelasting
In geval dat er geen sprake is van een actief grondbeleid (de mogelijkheid tot
het genereren van opbrengsten via gronduitgifte is dan niet aanwezig) dan
bestaan voor een gemeente in hoofdlijn twee methoden om kosten te verhalen
die de gemeente maakt voor het realiseren van openbare voorzieningen
(bijvoorbeeld aanpassing van infrastructuur) ten behoeve van een
bouwproject5:
privaatrechtelijk: het sluiten van een exploitatieovereenkomst met de
ontwikkelaar, op basis van een gemeentelijke verordening ex artikel 42
WRO, waarin afspraken worden gemaakt over de aard van de te treffen
voorziening en de vergoeding die de gemeente hiervoor krijgt van de
ontwikkelaar;
publiekrechtelijk: het heffen van een baatbelasting (op grond van art.
228a Gemeentewet). Hierbij worden kosten van realisatie van openbare
voorzieningen verhaald op al degenen die profijt hebben vanwege het
treffen van deze voorziening.
Doorgaans is het realiseren van ondergrondse/meervoudige functies
gecompliceerder en duurder dan bij enkelvoudige functies. Denkbaar zou
kunnen zijn dat gemeenten afzien van het toepassen van het kostenverhaal in
geval van meervoudig/ondergronds ruimtegebruik omwille van de
maatschappelijke baten van dergelijke projecten.

5

In het grondbeleid staat het verhalen van kosten van openbare voorzieningen al geruime tijd ter
discussie. Achtergrond hiervan zijn de beperkte mogelijkheden voor het verhalen van kosten in
geval van zelfrealisatie door de grondeigenaar (het zogenoemde passief gemeentelijk grondbeleid).
De exploitatie-overeenkomst en de baatbelasting, die in dergelijke gevallen instrumenten voor
kostenverhaal zijn, kennen gevoelige beperkingen. Enkele jaren terug is daarom al een voorstel
geformuleerd voor het invoeren van een “grondexploitatieheffing”. Dit voorstel is echter door de
Raad van State afgewezen. Uitgaande van de nu voorliggende Nota Grondbeleid wordt voorzien in
een nieuw alternatief: de exploitatievergunning. Aan de vergunningverlening zou een financiële
vergoeding moeten worden gekoppeld voor de kosten van de openbare voorzieningen, dit op basis
van een limitatieve lijst van te verhalen kostensoorten. Discussie is gaande over de invulling van
deze systematiek: er is sprake van een ‘brede’ en ‘smalle’ opvatting over de invulling van de
exploitatievergunning. Een definitief standpunt hierover is nog niet bepaald.
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>

>

Fondsopslagen
Het is vrij gebruikelijk dat in grondexploitaties standaard fondsopslagen
worden opgenomen, dat wil zeggen er vindt een afdracht vanuit het project
plaats voor een specifiek doel. Dit kan bijvoorbeeld zijn het realiseren van
een bepaalde voorziening of van bovenwijkse infrastructuur. Denkbaar is dat
voor meerkosten van ondergronds bouwen/meervoudig ruimtegebruik ook
opslagen in het leven worden geroepen.
Heffing op winkelomzetten via concessie
Reizigers besteden geld op stations, winkelend publiek besteedt geld in
winkelcentra. Door aanbieden van extra ruimtelijke kwaliteit (die kan
ontstaan door aanleg van bijvoorbeeld een ondergrondse tunnel) kunnen
bestaande reizigers/winkelend publiek meer gaan besteden. Deze extra
bestedingen, alsmede de extra bestedingen van nieuwe reizigers/winkelend
publiek zijn via een concessie op alle verkopen toe te rekenen aan het project
(heffing concessiepercentage).

7.3.5.

SUBSIDIES/BIJDRAGEN VAN DERDEN

Hierbij gaat het om vertaling van een Economische of Maatschappelijke Waarde
van een ondergronds/meervoudig ruimtegebruik project in een bijdrage in de
investering of de exploitatiekosten. Dat kunnen begrotingsgelden zijn of gelden
vanuit geoormerkte regelingen (ICES, IPSV en dergelijke).
Gemeenten kunnen intensief ruimtegebruik stimuleren door bijvoorbeeld de
grondprijs te verlagen in relatie tot de mate van intensivering
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8. CASESTUDIES

8.1. INLEIDING
In vervolgfasen van het onderzoek zal voor een aantal case-studies worden getracht
de drie waarden (financieel, economisch, maatschappelijk) in kaart te brengen.
De case-studies worden gekozen uit drie ruimtelijke typologieën: bedrijventerrein,
stedelijke ontwikkeling en infrastructuur.
Dit hoofdstuk behandelt deze typologieën, en geeft vervolgens een plan van aanpak
voor de uitvoering van de case-studies.
8.2. TYPOLOGIEËN
De drie waarden financieel-economisch-maatschappelijk kunnen worden afgezet
tegen ruimtelijke typologieën en vervolgens kunnen de verschillen (tussen
meervoudig ruimtegebruik en algemeen) per onderdeel behandeld worden.
Financieel

Economisch

Maatschappelijk

Infrastructuur
Stedelijke ontwikkeling
Bedrijventerrrein
Tabel 3: matrix drie waarden versus ruimtelijke typologieën
In de discussie rond de uitwerking zijn evenwel ook andere aspecten genoemd.
Bijvoorbeeld kan het onderscheid stedelijk versus landelijk worden gemaakt. Het
accent op de drie waarden kan hier sterk verschillen.
Ook het type opdrachtgever is als onderscheid aan de orde gekomen: publiek,
privaat of een PPS. Ook hier kunnen belangrijke accentverschillen optreden. Daarom
is tevens een wat meer uitgebreide typologie van projecten opgesteld (zie Tabel 4).
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Niet PPS
Publieke opdrachtgever

PPS
Private opdrachtgever

Weinig econ /

Veel econ /

Weinig econ /

Veel econ /

maatsch.

maatsch.

maatsch.

maatsch.waarden

Waarden

waarden

waarden

Weinig

Veel econ /

econ /

maatsch.waarden

maatsch.
waarden

Infrastructuur

Spoorverdub-

Spoorverdub-

Pijpleiding

beling in

beling in

stedelijk gebied i.c.m.

landelijk

stedelijk

woningbouw of andere

gebied

gebied

n.v.t.

n.v.t.

Spoorverdubbeling in

ontwikkelingen
Goederen-

Aanleg snelweg incl.

spoorlijn

afslagen naar bedrijventerrein en integrale
gebiedsontwikkeling

Stedelijke ontwik-

n.v.t.

Theater

Winkelcen-

Winkelcentrum

stadhuis

trum in

in binnenstad

infrastructuur

buitenwijk

Parkeergarage

Infrastructuur

Infrastructuur

Uitbreiding

op bedrijven-

op bedrijven-

kantoor op

gebieds/natuurontwik-keling

terrein

terrein

bedrijven-

Maasvlakte II

keling

n.v.t.

Herontwikkeling
stationsgebied

Bioscoop
Bedrijventerrein

n.v.t.

Bedrijventerrein incl

terrein

Tabel 4: typen meervoudig/ondergrondse projecten naar de drie waarden
8.3. AANPAK CASE-STUDIES
Voorgesteld wordt het stappenplan van de OEEI-systematiek te hanteren.
De stappen zijn:
I.
probleemanalyse;
II.
definities projectalternatieven en nulalternatief
III.
identificatie van projecteffecten;
IV.
raming van relevante exogene ontwikkelingen;
V.
raming en waardering van projecteffecten;
VI.
raming van de investerings- en exploitatiekosten;
VII.
vervaardiging van kosten-batenopstellingen;
VIII.
varianten- en risicoanalyse;
IX.
zoeken naar financieringsmogelijkheden
Op het moment is als concrete casestudie uitgevoerd: ‘Financieel-economische
haalbaarheid ondergrondse koel-/opslagruimte voor de fruitterminal te Rotterdam’
(COB rapport, 2003). De management samenvatting van dit rapport is hierna als
Bijlage 4 opgenomen.
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BIJLAGE 1:

SOVI EN COB/N440, CASE-STUDIE DELFT
SAMENVATTING SOVI - CASESTUDIE DELFT, 1993

SOVI- OverWegen, Eindrapport van de Stuurgroep Ondergrondse VervoersInfrastructuur, deelrapport E: Economische Effect Rapportage, (CUR, rapport 93-8E, dec.1993)
De Stuurgroep Ondergrondse Vervoersinfrastructuur (SOVI) heeft in 1993 voor een
aantal case-studies (passage A4 en HSL Leiden, Sophiatunnel Betuwelijn, en
verdubbeling spoorlijn Delft) integraal gekeken naar de economische aspecten van
ondergrondse bouwen.
De volgende tabel laat zien welke factoren wel en niet werden opgenomen:
wel opgenomen

niet opgenomen

A. Kosten/baten voor stichter, beheerder, exploitant
investeringen

x

onderhoud

x

exploitatie

x

verwerving van gronden

x
x6

dubbel grondgebruik
B. Effecten voor de gebruikers
kosten van gebruik

x

effecten van congestie

x

reistijdwinst/verlies

x

verkeersveiligheid

x

psychologische factoren

x

C. Economische effecten
productiewaarde (lokaal, regionaal, landelijk)

x

bijdrage nationale economie

x

werkgelegenheid (lokaal, regionaal, landelijk)

x

werkgelegenheid (bouwplaats, materialen, materieel)

x

werkgelegenheid (incidenteel, structureel)

x

spin-off voor de bouw en de industrie

x

vestigingsklimaat voor bedrijven

x

D. Complementaire effecten
bouwhinder op kruisende wegen van het tracé

x

geluidshinder

x

visuele hinder

x

sociale beleving

x

barrièrewerking

x

vertragingen bij start bouw

x

vertragingen tijdens uitvoering bouw

x

6
Herontwikkeling gebied en dubbel grondgebruik is voor de case Delft wel in een aparte deelstudie
meegenomen. Zie rapport werkgroep EER.
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De studie heeft een groot aantal van deze factoren in guldens gewaardeerd.
Hieronder zullen de resultaten van de casestudie Delft worden samengevat.
In Delft gaat het om de verdubbeling van de spoorlijn Rotterdam-Den Haag. Het
betreft een traject van ca. 4,3 km in bestaand stedelijk gebied. De huidige spoorlijn
is op een viaduct aangelegd (Phoenixstraat). In de casestudie zijn de volgende 6
varianten behandeld:
>

>

Drie varianten waarbij de huidige spoorlijn op het viaduct gehandhaafd blijft
en waarbij er geen dubbel grondgebruik plaatsvindt:
variant 1)
bovengrondse verdubbeling door aanleg van een viaduct naast
het bestaande viaduct, de bovengrondse variant 2x
variant 2)
ondergrondse verdubbeling naast het bestaande viaduct
gebouwd vanaf het maaiveld, de zogenaamde bouwkuip variant
2x
variant 3)
ondergrondse verdubbeling in een gedeeltelijk geboorde
aanleg, de boortunnel variant 2x
Drie varianten waarbij de huidige spoorlijn bij de ondergrondse varianten óók
ondergronds wordt gebracht (en het viaduct wordt gesloopt) en waarbij de
effecten van dubbel grondgebruik zijn meegenomen:
variant 4)
bovengrondse verdubbeling door aanleg van een viaduct naast
het bestaande viaduct, de bovengrondse variant 4x
variant 5)
ondergrondse aanleg van vier sporen vanaf het maaiveld met de
‘cut en cover’ bouwmethode, de bouwputvariant 4x
variant 6)
ondergrondse aanleg van vier sporen, waarbij een deel van het
tracé geboord wordt (2 boortunnels), de boortunnelvariant 2x2s

Hieronder staat de uitwerking van de berekeningen voor de zes varianten:
Omschrijving

2-sporigheid,

zonder 4 sporigheid, mét dubbelgrondgebruik

dubbelgrondgebruik

A

Bouwput

Boortunnel

Viaducten

Bouwput

Boortunnel

2x

2x

2x

2x+ best.

4x

2x2s

Kosten van investeringen, onderhoud en exploitatie
A1 verwerving, etc.

67

89

37

68

129

107

A2 uitvoering bouw

313

488

536

313

758

967

27

29

29

51

74

72

407

606

602

431

961

1146

307

314

303

619

597

598

A3 onderhoud en exploitatie
Totaal A
B.

Viaduct

Effecten voor gebruikers van de infrastructuur
B1 kosten gebruikers
B2 kosten congestie

2

2

2

4

4

4

309

316

305

623

601

602

113

137

-

113

604

385

16

4

4

16

-7

-7

3

1

1

3

-1

-2

Totaal D

132

142

4

132

828

376

Totaal A + B2 + D

542

750

607

567

1561

1527

338

514

560

359

828

1035

Totaal B
D.

complementaire kosten
D1 kosten congestie kruisende wegen tijdens de
uitvoering
D2 permanent waardeverlies woningen door
geluidshinder, na oplevering tracé
D3 permanent waardeverlies woningen door visuele
hinder, na oplevering tracé

C.

economische effecten over de periode 1994-2035
C1 productiewaarde
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Omschrijving

2-sporigheid,

zonder 4 sporigheid, mét dubbelgrondgebruik

dubbelgrondgebruik
Viaduct

Bouwput

Boortunnel

Viaducten

Bouwput

Boortunnel

2x

2x

2x

2x+ best.

4x

2x2s

C2 bijdrage BNP

443

680

715

471

1094

1347

C3 mensjaren werk x 1000

8,6

12,3

13,7

9,7

21,5

26,7

grondkostenexploitatie, saldo kosten-opbrengsten

-

-

-

PM

-3

-3

omzetverandering winkeliers/bedrijven in centrum en

-

-

-

+46

-664

- 712

-

-

-

+2

-5

-10

Effecten stedelijke herinrichting

>
>

stationsgebied, tijdens de uitvoering en na de uitvoering
over periode tot 2035, saldo lagere-hogere omzet

>

effect op OZB over periode tot 2035, saldo

Tabel 5: Resumé berekeningen case Delft, bedragen x miljoenen guldens, contante waarde 1993
Ondergronds Overwegen, deelrapport E: Economische Effect Rapportage)

(bron: SOVI,

CONCLUSIES:

>

>
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Vergelijkt men de varianten 1 t/m 3 onderling, dan blijkt:
De investeringen zijn samen met het onderhoud en exploitatiekosten het
laagst bij de viaductvariant. De bouwputoplossing is verreweg de
duurste. Ter vergelijking zijn de kosten van A (investeringen, onderhoud
en exploitatie) opgeteld bij de effecten voor de gebruikers en de
complementaire effecten (A + B2 + D). Dan blijkt dat de geboorde
tunnel qua investeringen ca. 34% duurder is dan de viaduct variant, maar
dat de verschillen bij de integrale benadering slechts 12% zijn. Dit wordt
vooral veroorzaakt door veel geringere kosten van congestie (files) op de
kruisende wegen bij de boortunnelvariant tijdens de uitvoering van het
project. Deze kosten zullen door anderen dan de investeerder gedragen
worden, namelijk de (Delftse) gemeenschap. Met name de
congestiekosten tijdens de bouw kunnen dus van aanzienlijke omvang
zijn (ongeveer 20% van de bouwkosten).
Gezien deze voordelen lijkt de keuze voor een geboorde tunnel niet
onlogisch, zeker als ook de bijdrage aan het BNP wordt meegerekend en
de grote voordelen om het treinverkeer ’s nachts door de tunnel te laten
rijden.
Bij aanleg van een geboorde tunnel is de hoeveelheid te verwerven grond
geringer. Het kostenvoordeel hiervan is vooral afhankelijk van de
grondprijs en de relatieve lengte van de inritten ten opzichte van het
geboorde deel. Het blijkt dat bij een grondprijs van f 2900 per m² een
omkering ontstaat in de som van kosten ververving + bouw. Bij die
grondprijs wordt de boortunnel ‘voordeliger’ dan een viaduct.
Als gevolg van verminderde weersinvloeden is het bouwkundig
onderhoud in tunnels minder (als percentage van de investeringen). Aan
de buitenzijde is geen onderhoud nodig. Aan de binnenzijde is dit
afhankelijk van de afwerking. De verschillen in exploitatie worden
voornamelijk veroorzaakt door de extra energie- en verlichtingskosten in
tunnels en ondergrondse stations alsmede de hogere tractiekosten bij
hellingen. De invloed van deze kosten op de totale verschillen tussen
ondergronds en bovengronds is echter niet groot.
Vergelijkt men de varianten 3 t/m 6 onderling, dan blijkt:
Het grootste verschil tussen de drie varianten doet zich voor bij de
uitvoeringskosten van de bouw (A2). De bouwput variant is zo’n 2,4
keer duurder dan de viaduct variant terwijl de boortunnel variant ruim 3
keer zo veel kost.

-

>

Door de langere uitvoeringsduur van de ondergrondse varianten zijn de
congestiekosten bij deze varianten hoger dan de viaductvariant.
De boortunnel variant levert door de gekozen lengte van de boortunnel
(635 m) geen oplossing voor de problemen in de Phoenixstraat ter
plaatse van het Kampveld. Bij een verlenging met 100 meter zou de
stagnatie in de Phoenixstraat verholpen zijn, hetgeen een aanzienlijke
verlaging van de filekosten teweeg kan brengen.
Bekijkt men de effecten van stedelijke herinrichting (met dubbel
grondgebruik) bij de varianten 3 t/m 6, dan kan geconcludeerd worden:
De stedelijke herinrichting heeft een (relatief) klein positief
exploitatieresultaat
bij
een
ondergrondse
aanleg
van
de
spoorinfrastructuur door Delft (batig saldo f 3 mln);
Een ondergrondse aanleg heeft een gunstig effect op de waarde van het
onroerend goed door vermindering geluidsbelasting, visuele hinder; extra
te bouwen woningen/kantoren (batig saldo f 5 – f 10 mln);
Tijdens de uitvoering van het project is een omzetdaling in de omgeving
van het project te voorzien. Ná de uitvoering is er echter een stijging van
de omzet te verwachten bij de ondergrondse aanleg (batig saldo f 644 – f
712 mln).

SAMENVATTING COB-ONDERZOEKSRAPPORT N440-01: WAARDERING
RUIMTELIJKE EFFECTEN SPOORVERDUBBELING DELFT, OKT.1999

In de casestudie spoorverdubbeling Delft zijn de monetariseringsgrondslagen, die
ontwikkeld zijn in de Leidraad Monetariseren Ruimtelijke Effecten (COB-rapport
N430), toegepast.
De varianten 4, 5 en 6 uit de SOVI zijn vergeleken:
>
basisvariant: verdubbeling van het spoor op het huidige verhoogde niveau
(viaduct)
>
een geboorde variant
>
een cut & cover bouwkuip variant.
De volgende ruimtelijke effecten zijn beschouwd:
>
ruimtebeslag (verwerving en functievrij maken gebied) in aanlegfase;
>
bouwhinder (visueel, geluid/stof/trilling, belevingswaarde, barrièrewerking)
in aanlegfase;
>
(her)ontwikkelingsmogelijkheden in gebruikfase;
>
gebruikshinder (visueel, geluid/trilling) in gebruiksfase
>
doorsnijding
(versnippering
stedelijke
structuur,
barrièrewerking,
verslechtering interne bereikbaarheid) in gebruiksfase.
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Ruimtelijke effecten

Boortunnel

Cut& Cover

Viaduct

Ruimtebeslag (fysieke ruimtebehoefte infrastructuur)
>

Verwerving grond (bouwput + aan-/afvoerwegen + opslagterrein)

5.525

29.122

42.032

>

Functievrij maken (sloopkosten, zowel boven- als ondergronds)

10.094

14.122

2.142

>

Tijdelijke voorzieningen (tijdelijke verlegging trambaan, e.d.)

1.516

7.015

-

18.764

82.721

72.375

12.320

10.152

PM

PM

Bouwhinder
>
>

Invloed op omzet winkeliers (=nadeelcompensatie)

Invloed op vastgoedwaarde aanliggende panden (door slechtere bereikbaarheid, 6.093
geluidhinder, uitstraling op de omgeving e.d.)

>

Kosten van mitigerende maatregelen (speciale voorzieningen voor heien, opslag nabij de PM
werkplek e.d.)

>

Derving parkeergelden (vervallen aantal parkeerplaatsen onder viaduct)

TOTAAL BOUWFASE

1.115

4.458

2.400

43.236

150.031

129.248

Herontwikkelingsruimte
>

Nieuwe stedenbouwkundige invulling gebied volgens masterplan

(32.778)

(38.676)

(502)

>

Planschadeclaims

PM

PM

PM

(91.058)

55.013

Gebruikseffect
>

Invloed op omzet winkeliers (omzetstijging a.g.v. aantrekkelijker worden van Delft als (91.058)
winkelstad door het ondergronds brengen van de spoorlijn)

>

Invloed op vastgoedwaarde (stijging vastgoedwaarde door verdwijnen viaduct)

35.571

35.571

12.178

>

Invloed op OZB

(1.283)

(1.283)

496

>

Geluidshinder

-

-

6.928

>

Visuele hinder (in vastgoedwaarde)

-

-

-

770

2.309

2.309

Doorsnijding
TOTAAL GEBRUIKSFASE

(159.920)

(164.278)

76.424

TOTAAL GENERAAL

(116.683)

(14.246)

205.672

Figuur 11: Overzicht gemonetariseerde effecten voor drie varianten van de spoorverdubbeling te Delft (traject
Phoenixstraat); bedragen in guldens in contante waarde x 1.000; bedragen tussen haakjes betekent: negatieve waarden)
Uit de tabel blijkt dat de boortunnel variant de minste negatief effecten in de
bouwfase heeft. Dit heeft zowel betrekking op de kosten van de verwerving van
gronden als de bouwhinder. Met name de invloed op de omzet is aanzienlijk. In de
viaduct variant is dit ruim 72 miljoen gulden tijdens 4 jaar uitvoering.
Voorts blijkt dat de viaduct variant in de gebruiksfase in totaal geen positief effect
heeft. Het effect in de gebruiksfase is een toename van de kosten van ruim 76
miljoen gulden. Dit wordt vooral veroorzaakt door de daling van de vastgoedwaarde
van de panden langs de Phoenixstraat en de omzetdaling van winkeliers in de directe
omgeving. De twee ondergrondse varianten hebben daarentegen een positieve
bijdrage in de gebruiksfase (de negatieve waarden betekenen opbrengsten). Door het
ondergronds brengen van de infrastructuur verandert de strook langs het huidige
spoor van kleur. In plaats van de huidige visuele hinder en geluidshinder ontstaat
een soort stadspark en grachtengebied. Dit zal een gunstig effect op de waarde van
het vastgoed hebben. Door de aanleg van ondergrondse parkeerplaatsen (bovenop
het tunneldak) zullen bovendien extra opbrengsten gegenereerd worden.
Kijkt men integraal naar de effecten, dan kan de volgende conclusie worden
getrokken. De effecten op de vastgoedwaarde en omzet maken verreweg het grootste
deel van de totale effecten uit. Dit is deels te verklaren door het feit dat de
vastgoedwaarde en omzet in de effectenmonetarisering als een soort kostendragers
zijn beschouwd. Veel effecten zijn uitgedrukt in een bedrag per
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vastgoedwaarde. Aan de andere kant is de vastgoedwaarde een redelijk objectieve en
meetbare maatstaf. Sociale effecten zoals woongenot, uitstraling en invloed op meer
stedelijk niveau zijn veel moeilijker te monetariseren. Dit meent niet weg dat deze
effecten wel degelijk optreden en derhalve van invloed zijn op een meer integrale
afweging.
Een saldering van kosten en baten leidt tot een positieve effect van f 14 à f 117 mln
voor de ondergrondse varianten en een negatief effect van f 206 mln voor de
bovengrondse variant.
Relateert men dit aan de bouwkosten die in de SOVI-studie geraamd zijn, dan
ontstaat het volgende beeld:
Boortunnel
Cut&cover Viaduct
Bouwkosten, contante waarde 1993
1146
961
431
Gemonetariseerde effecten, c.w. 1999
(117)
(14)
0,3
Saldo
1029
947
431
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BIJLAGE 2:

NOTULEN DEBAT DRIE WAARDEN MODEL E110
Datum:
Donderdag 24 januari 2002, 15.00 – 18.30 uur
Locatie:
Boompjes 200 (Rijkswaterstaat te Rotterdam
Aanwezig: ABN Amro, G.W. de Boer
Gemeente Maastricht, O. de Jong
Guus van de Hoef b.v., G.W. van de Hoef (presentatie Vlaardingen)
Habiforum, P.H. van der Kolk
HBG Civiel, M. Janknegt
Industriële Kring Vlaardingen, D.J. Hart
Ingenieursbureau Amsterdam, M. Asin
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, A.L.G. van der Meer
Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam, J.F. Hermans
Nadorp Makelaars, J.P.M.M. Lardinois
NIB Capital, D. van der Heijden
PRC Bouwcentrum BV, D. Lampe
Procap Projectmanagement, N. van Doorn
Rijkswaterstaat – Direct Zuid-Holland, W. de Jong
Volker Wessels Vastgoed, P.H. van Hemmen
Ecorys Finance, T.T. Morselt
Grontmij, J.T. van der Poel
Leden uitvoeringscommissie E110:
Aveco de Bondt, A.D. Crena de Iongh
Aveco de Bondt, W.J. Hagen (presentatie A2 Passage Maastricht)
Berenschot Osborne, M.J.C.M. Hertogh (voorzitter)
IV-Groep, R. van de Waal
Procap Project Management, A.S. Rutten MBA
Procap Project Management, M.A. Jacobs
PRC Bouwcentrum BV, H.M. Vermande (presentatie drie-waardenmodel)
Witteveen + Bos Raadgevend Ingenieurs, G. Kuper
Witteveen + Bos Raadgevend Ingenieurs, R. Nieuwenhuizen
PRESENTATIE DRIE-WAARDENMODEL DOOR HENK VERMANDE

Er bestaan verschillende visies over meervoudig ruimtegebruik. Het COB heeft als
visie dat ondergronds ruimtegebruik een essentiële bijdrage levert aan een mooi,
leefbaar en slagvaardig Nederland. De visie van Habiforum is: verschillende functies
in een bepaalde ruimte en tijd gecombineerd worden. Daardoor wordt
kosteneffectiever, duurzamer en leefbaarder omgegaan met onze ruimte.
Meervoudig ruimtegebruik is een oplossing voor bestaande maatschappelijke
problemen. Zo draagt meervoudig ruimtegebruik bij aan een toenemende mobiliteit,
kwaliteitsbewustzijn en een behoefte aan duurzaam, evenwichtig ontwikkelen.
Daarbij is de financiering vaak het struikelblok.
Het drie-waardenmodel, bestaat uit drie schillen:
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De buitenste schil heeft te maken met de maatschappelijke waarden (=subsidie
vanuit de overheid voor het creëren van de maatschappelijke meerwaarde)
>
Intensief ruimtegebruik
>
Verbetering leefbaarheid
>
Verbetering bereikbaarheid.
De middelste schil vertegenwoordigt de indirecte economische waarden (=het
afromen van deze economische waarden door regelgeving en ten dienste van het
project brengen)
>
Stijging vastgoedwaarde / grondprijs / OZB
>
Omzetstijging winkels in omgeving
>
Toename toeristen.
>
Stijging werkgelegenheid
De laatste schil (de kern) is de Financiële Waarde (=private partijen nemen de
financiële waarde voor hun rekening)
>
Cashflow door bijv. opbrengsten verhuur / verkoop, opbrengsten exploitatie
>
Grondverkoop
>
OZB
>
Aspecten zoals: dubbel grondgebruik, waardevermeerdering in de toekomst,
levensduurkosten, BAR (Bruto Aanvangs Rendement en NCW (Netto
Contante Waarde)
Bij de toepassing, van het drie-waardenmodel van de financiering van projecten,
wordt gekeken naar de haalbaarheid en de financierbaarheid. Als eerste wordt de
haalbaarheidsvraag gesteld en wordt er gekeken naar de nut / noodzaak en de
belangen. Daarna komt de financieringsvraag aan de orde.
Bij de verdeling van de verschillende actoren van de haalbaarheid en
financierbaarheid zien we dat de maatschappelijke meerwaarde vooral een
aangelegenheid is voor de publieke partijen. Bij de indirecte economische waarden
spelen zowel publieke als private partijen een belangrijke rol.
PRESENTATIE CASE A2 MAASTRICHT DOOR WOUTER HAGEN

De A2 door Maastricht vormt al decennia lang een probleem. Door TNO is
aangegeven dat de A2 de kennisas is van Nederland is en daarom meer aandacht op
de agenda verdient. Veel bedrijven hebben zich der laatste jaren gevestigd in
Maastricht. Om de concurrentiestrijd met omliggende steden niet te verliezen, moet
een structurele oplossing voor het probleem gevonden worden.
Na onderzoek zijn twee mogelijke oplossingen gevonden. De duurste oplossing is
een tunnel. Iets goedkoper is een holle dijk (tunnel boven grondwaterniveau). Deze
goedkopere oplossing lost echter niet alle problemen op.
Naast techniek en verkeersproblematiek is ook gefocust op leefbaarheid en
barrièrewerking. Door het toe te wijzen aan Grote Steden Beleid is het project ook te
financieren met geld van het Ministerie van VROM.
Voor dit project geldt dat haalbaarheid gelijk is aan financierbaarheid. Eerst wordt
gekeken naar alleen de kosten. Dan blijkt de maximale financiering meer dan Fl. 1
miljard te zijn. Als vervolgens de financiële waarden verwerkt worden
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(Regionale bijdragen, MIT, ICES en projectontwikkeling), moet nog iets meer dan
Fl. 400 miljoen gefinancierd worden. Met het toevoegen van de economische
waarden komt het tekort op iets minder dan Fl. 400 miljoen. Deze economische
waarden bestaan, volgens de methode N400 methodiek van de CUR/COB, uit
toename van de omzet van winkels in het gebied, besparing op het bouwen van
geluidsschermen en toename van de te innen OZB (door waardestijging van de
huizen in de omgeving). De maatschappelijke waarden bestaan uit verbetering van
de luchtkwaliteit (er hoeven minder woningen gesloopt te worden), verminderen van
verpaupering in omliggende woonwijken en toename van de verkeersveiligheid.
Door deze waarden te monetariseren komt de maximale financiering op iets minder
dan Fl. 200 miljoen.
Ervaringen met economische waarden:
>
Snel meetbaar, consensuswaarde
>
Meestal privaat geld
>
Impact is klein
>
Weinig wetgeving en politieke wil
Ervaringen met maatschappelijke waarden:
>
Moeilijk in geld uitdrukbaar, beperkte consensuswaarde
>
Publiek geld
>
Impact is groot
>
Niet altijd genoeg ruimte in de Rijksbegroting
PRESENTATIE CASE VLAARDINGEN DOOR GUUS VAN DE HOEF

Vlaardingen heeft vanuit het verleden veel industrie, deze industrie vormt nu een
barrière tussen stad en rivier. Tevens is de bereikbaarheid slecht en heeft het moeite
zich te positioneren. De aanpak van deze problemen resulteerde in een plan met een
procesmatige aanpak zonder dat dit vooraf geformuleerd was. De problemen van
Vlaardingen waren zo groot dat de bereidbaarheid om mee te werken snel was
gevonden. Dit resulteerde in ‘De Nota Hoofdlijnen’.
De Nota hoofdlijnen schets een perspectief, ontwikkelingsstrategie en een voorstel
voor een programma van realiseerbare projecten binnen de Rivierzone van
Vlaardingen. Deze zone wordt begrensd door verschillende eigenschappen:
Oeverlijn, historische bebouwing (haven), spoorwegen en snelwegen.
Deze nota wordt globaal ingedeeld in: de Leefomgeving, Verkeer en Milieu.
Bij de leefomgeving wordt gekeken naar een aantrekkelijk woon-, werk- en
leefklimaat. Daarvoor is een combinatie van alle stedelijke functies nodig:
woningen, lokaal werkende bedrijven, voorzieningen voor cultuur en vrije tijd en
openbare ruimte.
De vernieuwing van de Rivierzone zal naar verwachting meer verkeer opleveren. De
stations worden verbeterd en in de directe omgeving worden kantoren geplaatst. Het
wegennet in de omliggende gebieden worden ook aangepast met name het Sluisplein
en de verkeersontsluiting Marathonweg.
Het milieuaspect komt juist naar voren bij de openbare ruimte. De nabijgelegen
Maasvlakte en het Rijnmondgebied leiden tot randvoorwaarden aan beiden partijen
op het gebeid van Ruimtelijke Ordening en Milieu, dit aangezien deze gebieden aan
de ander oeverzijde liggen. Goed overleg met beide ‘oever partijen’ is nodig bij de
ontwikkeling van onder andere (nieuwe) woongebieden in de Rivierzone.
In het programma van realiseerbare projecten komen verschillende projecten aan de
orde o.a.:
>
De dijk langs de oever (recreatief gebruik)
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>
>
>
>
>
>
>

De oever (ontwikkeling natuur en recreatie)
Station Vlaardingen Oost en Vijfsluizen (verbetering station, ontwikkeling
kantoorcentrum en een volledige aansluiting A4)
Vulcaanhaven Oost en Benelux Workpark (ontwikkeling na 2010 van
handels-, productie- en kantoorhoudende bedrijven)
Vlinderstrik en Sluisplein (beter afwikkeling verkeer en veiliger maken voor
fietsers en voetgangers)
Koningin Wilhelminahaven en Buitenhaven (ontwikkeling buitenruimte)
Maasboulevard en Stationsgebied (ontwikkeling van kantoren)
Deltaweggebied,
NAM-haven
e.o
(kwaliteitsverbetering
van
de
bedrijfterreinen)

Vooral Vlinderstrik en Sluisplein hebben betrekking op meervoudig ruimtegebruik.
Aangezien dit het middelpunt vormt van de rivierzone is hier een goede benutting
van de beschikbare ruimte noodzakelijk is.
De kern is; hoe ga je met een multi-actor situatie om? Daarom niet bij de oplossing
beginnen, maar communiceren over strategie -> vervolgens de markt (ondernemers,
bedrijfsleven e.d.) erbij betrekken -> ten einde kansen tot projecten -> Identificeren
van een investeringsstrategie gedurende dit hele proces.
CONCLUSIES DISCUSSIE IN GROEPJES

Allen: Op welke aspecten moet E110 zich richten in de volgende fase?
Groep 1: Voor welke projecten vindt u het drie-waardenmodel geschikt? Waarom?
Voor welke projecten niet? Waarom?
>
>
>
>
>

>

Alleen het drie-waardenmodel gebruiken als dat nodig is.
Toepassing kan, mits het om complexe projecten gaat en er sprake is van de
drie waarden.
Werken met het drie-waardenmodel moet aan het project ten goede komen.
Er moet aangepaste regelgeving komen.
Als het geld neergelegd wordt bij partijen die het moeten gebruiken
(regionale besturen), zal het geld efficiënt gebruikt worden (geen
goudomrande projecten).
Er is nog (te) weinig draagvlak voor de waardering van de maatschappelijke
schil.

Groep 2: Hoe kunnen we de maatschappelijke waarden aanwenden voor de
financiering van het project? Hoe kan het drie-waardenmodel hierbij helpen?
>

>
>

>

>
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Maatschappelijk waarde =

politiek commitment
nut + noodzaak
MKBA
(maatschappelijke
kostenbatenanalyse)
Daarna komt er een beslissing wat er door de overheid gefinancierd wordt
(MIT, ICES).
Als je weet dat MKBA toch niet groter wordt dan 0 wordt met driewaardenmodel, dan niet monetariseren, omdat het dan politiek niet haalbaar
is.
Als het tekort na MKBA tussen 0 en 10 % ligt, misschien toch monetariseren,
omdat de politiek zich mogelijk hard wil maken om het toch boven 0 te
krijgen.
Er ontstaat discussie welke projecten in aanmerking komen.

>

Moeten we het drie-waardenmodel wel gebruiken? Er zou een OEEI voor met
name stedelijke projecten moeten komen.

Groep 3: Voor wie is het drie-waardenmodel geschikt? Hoe zouden zij het kunnen
gebruiken?
>
>
>
>
>
>

Het drie-waardenmodel is een hulpmiddel bij het maken van een proces dat
later leidt tot een project.
Het is belangrijk om te identificeren wie er bij het proces/project betrokken
zijn.
Iedere partij heeft zijn eigen schillen.
Het drie-waardenmodel kan een hulpmiddel zijn bij strategisch management.
Opmerking: MKBA’s gaan, door Rijkswaterstaat in haar projecten, verplicht
worden in MER. De vrijblijvendheid verdwijnt dus.
Reactie: Dat is nu nog niet zo en het is nog niet duidelijk hoe de relatie
OEEI-MER zal worden.

Groep 4: Op welke vragen geeft het drie-waardenmodel antwoord? Wat zijn de
sterke kanten van het model? Waar is het te verbeteren?
>
>
>

Het drie-waardenmodel is een hulpmiddel bij de gedachtevorming in
processen en projecten.
De politiek zit op de belangen. Het drie-waardenmodel is dus meer iets voor
de projectvoorbereiders.
Er moet een gestandaardiseerde rekenmethode ontwikkeld worden waarvoor
draagvlak is. Zo kan er vergeleken worden.

Opmerkingen:
>
Juist de financiële schil wordt op vele verschillende manieren benaderd.
>
Er zou met veel partijen naar de methodiek gekeken moeten worden.
>
De schillen van het drie-waardenmodel zijn variabel.
>
De indeling in schillen is goed als gedachtevorming, maar niet als standaard.
>
Overheden hebben ook veel behoefte aan inzicht in de risico’s van processen
en projecten.
>
Er is nog weinig studie gedaan naar de financiële waarde van meervoudig
ondergronds ruimtegebruik
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BIJLAGE 3:

INTERVIEWS
Er zijn interviews gehouden met de volgende personen:
Interview 1:
Interview 2:
Interview 3:
Interview 4:
Interview 5:
Interview 6:
Interview 7:
Interview 8:

vertegenwoordiger Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer &
Vervoer
directeur vastgoed adviesbureau
medewerker vastgoedontwikkelaar
vertegenwoordiger afd.Stadsontwikkeling, gemeente Delft
architect
makelaar/taxateur
vertegenwoordiger vastgoedontwikkelingspoot van een bank
twee vertegenwoordigers van een projectontwikkelende aannemer

Hierna volgende de geanonimiseerde interviewverslagen.
INTERVIEW 1 (RIJKSWATERSTAAT, ADVIESDIENST VERKEER & VERVOER)

30 september 2002
Geïnterviewde is deskundige en medeontwikkelaar van de OEEI-systematiek.
Bij het bepalen van de projecteffecten worden de verschillen tussen een
ontwikkeling met project (het projectalternatief) en zonder project (het
nulalternatief) bepaald.
Er worden hiervoor drie soorten analyses gebruikt:
>
bedrijfseconomische analyse: Kosten/Baten exploitatie
>
Partiële Maatschappelijke K/Banalyse: K/B incl. voordelen gebruikers,
milieu, veiligheid
>
Integrale MKBA: K/B incl. indirecte effecten
In de kosten-batenanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen:
Baten:
directe effecten (effecten op gebruikers): exploitatie, reistijdwinsten
>
indirecte effecten (effecten op anderen dan gebruikers):
sectoren/vervoerswijzen
>
externe effecten: milieu, veiligheid
Kosten:
>
investeringen: incl. aanpassingen
>
onderhoud: levenscyclus

andere

Het is een integrale KBA, waarbij ‘integraal’ slaat op het ook meenemen van
effecten op andere, dan direct bij het project betrokken sectoren van de economie.
Tot nu toe is de OEEI ontwikkeld en toegepast voor landelijke
infrastructuurprojecten.
Op kleinere schaal (bijv. een stedelijk project) kun je het ook toepassen, alleen neem
je dan minder indirecte effecten in beschouwing mee.
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Focus van OEEI is op het leveren van een overzicht van effecten, uitgedrukt in geld,
een fysieke eenheid of kwalitatief. Belangrijk is hierbij de mate van onzekerheid aan
te geven. Rendementscijfer is vaak discutabel. Saldi tegenover niet-monetaire
effecten.
Stappen bij KBA voor ondergronds ruimtegebruik:
1.
wat is het knelpunt?
> bereikbaarheid/milieu/veiligheid etc.
 alternatieve oplossingen
2.
de referentie
> minder bovengronds infra
> geen bovengrondse infra
 consequenties voor omvang en soort effecten
3.
type effecten
> directe effecten: exploitatie, reistijd, betrouwbaarheid, dubbel
grondgebruik, geluid/lucht/trillingen, doorsnijding landschap
> indirecte effecten: verbetering alternatieve vervoerwijzen, waardetoename
omliggende grond/percelen (afroombaar?)
> verdelingseffect (?): verbetering werkgelegenheid sector/gebied
INTERVIEW 2 (VASTGOED ADVISEUR)

9 september 2002
De Maatschappelijke Waarde speelt voor ondernemingen in beginsel geen rol in de
beslissing of een project haalbaar is of niet. Deze Maatschappelijke Waarde komt
allen aan de orde als een project op zich niet rendabel is te realiseren.
Het probleem dat zich dan voordoet is het meten en waarderen van de
maatschappelijke meerwaarde. De maatschappelijke meerwaarde ‘veiligheid’ is
bijvoorbeeld niet eenduidig te meten.
De haalbaarheid van een project heeft als basis de financiële haarbaarheid en
gedeeltelijk de economische haalbaarheid.
Indien een project niet haalbaar is, dan heeft het vaak niets te maken met financiën.
Het probleem of een project haalbaar is ligt vaak bij de verschillende belangen en
het tijdstermijn. Daarbij heb je relatief veel veranderingen in de politiek. Bovendien
wordt de haalbaarheid van projecten veel bepaald door de betrokkenheid van de
personen.
Er zijn op zich geen echte belemmeringen om maatschappelijke waarden te
betrekken bij de financiële onderbouwingen van projecten. De overheid doet
eigenlijk al iets soortgelijks. Het bepalen van subsidies is een monetarisering van de
politieke waarde van een project maar wordt geacht een weergave te zijn van de
maatschappelijke meerwaarde. De OEEI methodiek is een wijze waarop deze
waardering expliciet kan worden gemaakt.
Als we kijken naar de Betuweroute of de Zuidas in Amsterdam, dan zijn dit grote
projecten die van nationaal belang zijn. De politiek moet deze projecten anders
beoordelen.
Als eerste moet de rollen omgedraaid worden: niet de gemeente maar het Rijk moet
hier nadrukkelijker in participeren. De Maatschappelijke Waarde van het
ondergronds leggen van de lijn ten opzichte van een bovengrondse variant is groot.
Deze toegevoegde waarde [dit verschil] is op zich expliciet te maken.
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Dan kom je bij het volgende en dat is dat het Rijk geen ‘ontwikkelingspoot’ heeft en
zal daarom altijd volgend zijn in een proces. Dit betekent dat er geen commerciële
initiatieven genomen worden en dat de Maatschappelijke Waarde van ondergronds
bouwen dus niet duidelijk wordt.
Om terug te komen op het drie-waardenmodel, dan is de belangrijkste en enige
waarde voor ondernemingen de financiële waarde; het rendement en de waarborg op
continuïteit.
Conclusie is in ieder geval dat de geïnterviewde geen belemmeringen ziet om de
meerwaarde voor de maatschappij van ondergronds bouwen expliciet te maken en te
gebruiken voor de financiële onderbouwing van een project.
INTERVIEW 3 (VASTGOEDONTWIKKELAAR)

15 oktober 2002
Het betreft een betrekkelijk kleine projectontwikkelaar, maar wel een ontwikkelaar
die met toonaangevende projecten aan de gang is, waarin naar creatieve oplossingen
van ruimtelijke vraagstukken gezocht wordt.
Met name gesproken over:
Sijtwende
>
Omleiding Badhoevedorp
>
Rijn-Gouwelijn
>
Skyshuttle Haaglanden (lightrailverbinding Prins-Clausplein naar Den Haag
centraal)
>
W4-A4: verdiepte A4 met aquaduct onder de Ouwe Rijn tot aan aquaduct
Haarlemmermeer, met gebiedsontwikkeling Leidschendam.
De ontwikkelaar hanteert geen kant-en-klare financiële modellen voor doorrekening
van plannen op de drie waarden (financieel, economisch, maatschappelijk). Ieder
project is weer anders, en je probeert per project zo creatief mogelijk te kijken naar
opbrengstmogelijkheden en haalbaarheden. Dit kan ook betekenen dat je bepaalde
dingen in het plan inbrengt om een wethouder een ‘wit voetje’ te laten halen bij de
gemeenteraad.
Het driewaarden model is wel bekend, en erkent dat met name bij de
haalbaarheidsvraag nog wel eens aan economische en maatschappelijke effecten
gerekend wordt. Bijv. bij de Skyshuttle Haaglanden is door het NEI (m.b.v. de
OEEI-systematiek) berekend dat dit € 200 mln. aan filekosten zou besparen en extra
OZB zou genereren. Op grond van een dergelijk voordeel zou het project direct
moeten doorgaan, maar tegelijk was duidelijk dat dit bedrag nooit bij één partij
neergelegd zou kunnen worden. Wie gaat het betalen?
Bij de Rijn-Gouwelijn spelen met name
vastgoedontwikkeling, extra halteplaatsen e.d.

de

economische

effecten

van

Project Sijtwende is vooral vanuit de financiële waarde behandeld. De
ondertunnelde weg met woningen en kantoren ertegen aan geplakt bleek goedkoper
dan de oorspronkelijke maaiveldoplossing.
Ook het plan Badhoevedorp is vooral financieel bekeken (omlegging van de A9 die
nu dwars door Badhoevedorp heen loopt naar een tracé ten zuiden van
Badhoevedorp, en herontwikkeling van het vrijgekomen gebied), hoewel hier
natuurlijk ook veel maatschappelijke meerwaarde aan de orde is.
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Een andere project is A4-W4 (Leiderdorp verdiept). Hier is sprake van een PPP
(Publiek-Publieke Partnership). Gemeenten en Provincie werken samen aan de
ontwikkeling van het gebied dat vrijkomt wanneer de A4 met een aquaduct wordt
verdiept. Leefbaarheid wordt sterk verbeterd doordat barrièrewerking van A4 wordt
weggenomen. De door de provincie vastgestelde grondwaarde bepaalt de inkomsten
voor de gemeente(n). Er is sprake van realisatie woningen, kantoren,
meubelboulevard.
Leefbaarheid, kantoren woningen realiseren. De overheid draagt aan het plan bij.
Beschouwingen over Maatschappelijke Waarde (en de monetarisering daarvan) blijft
altijd een lastige discussie.
INTERVIEW 4 (VERTEGENWOORDIGER STADSONTWIKKELING GEMEENTE DELFT)

9 oktober 2002
Dit interview is gehouden om inzicht te verkrijgen in programma’s en projecten bij
de gemeente (Delft). Projecten zijn ondermeer de aanleg van de spoortunnel in
Delft, de aanleg van verschillende parkeergarages, sommige van private partijen en
enkele vanuit de gemeentelijke overheid.
De Financiële Waarde is de meest voor de handliggende waarde, maar in hoeverre
spelen de Economische- en Maatschappelijke Waarde een rol bij de beslissing een
project te gaan starten en in welke mate komt het opbrengst potentieel ten goede aan
het project?
Het drie-waardenmodel wordt als een beweeglijk model beschouwd, waarin de
indirecte economische waarde en de maatschappelijke meerwaarde moeilijk te
waarderen zijn. Het voorbeeld ‘de spoorzone Delft’: het spoor gaat onder de grond,
als eerste is er geen geld voor het project. Ten tweede is het een zeer ingewikkeld
project. De omgekeerde benadering is, wat levert het project op? Wat levert het op
als de flauwe bocht in het spoor uit het tracé wordt gehaald; de trein kan harder
rijden, de passagiers zijn sneller op de plaats van bestemming. Wat levert het op als
het treinkaartje met 0,10 eurocent verhoogd wordt als je langs of naar Delft reist.
De Financiële en Maatschappelijke Waarde kan je ook combineren doordat het spoor
onder de grond gaat, worden de huizen die nu aan het spoor liggen meer waard. Het
zou een ideaal beeld zijn als de huizen voor het ondergronds brengen van het spoor
getaxeerd worden en erna. Dan kan de winst 50 –50 verdeeld worden onder de
bewoner en gemeente.
De gemeente kan dan deze 50% laten terug vloeien in het project en de winst van de
bewoners zit in het huis. Wat nu gebeurt is dat de OZB van de bewoners wordt
verhoogd na het ondergronds brengen van het spoor. Bovendien gebruikt de
gemeente een deel van deze geprognosticeerde inkomsten als financieringsdekking
voor de aanleg van het project.
Een andere vorm van het laten terug vloeien van geld naar de gemeente kan verlopen
via de ontwikkeling van kantoren. Het huidige plan van de spoorzone Delft kent
50.000 m² kantoorruimte. Als één werknemer 25 m² nodig heeft dan betekend dit
2000 werkplekken. De middenstand profiteert hier uiteindelijk ook van, dit resulteert
in een omzet stijging per m² en een waardestijging van het pand. De gemeente kan
hiervan dan weer van profiteren door de WOZ stijging.
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De praktijk bij de ontwikkeling van projecten is juist het tegenovergestelde. Winkels
zijn minder goed bereikbaar met als gevolg planschade, inkomstenderving. Om dit
zoveel mogelijk te beperken is goed communiceren en onderhandelen van groot
belang.
Terugkomend op ondergronds bouwen en meervoudig ruimte gebruik. Ondergronds
bouwen komt volgens de geïnterviewde pas aan de orde als de grondprijzen hoog
zijn. Terwijl ondergronds bouwen juist kwaliteit verhogend kan werken. Waarom
worden Sporthallen en theaters niet ondergronds gebouwd als je er toch geen of
nauwelijks ramen in wil hebben? Dit stuit op veel belemmeringen van bijvoorbeeld
een architect, de prestige kwestie van een ontwikkelaar dan wel wethouder.
Uiteindelijk wordt er iets ‘moois’ uit het zicht onttrokken.
In de stad Delft is een aantal ondergrondse parkeergarages gebouwd, deze worden
waar mogelijk dubbel gebruikt. Tijdens kantooruren door de werknemers van de
omliggende kantoren en in het weekend en ’s avond door de bewoners in de
omgeving. Zo heeft de gemeente samen met private ondernemers een win-win
situatie opgelost: minder auto’s op maaiveld, geen ruimtebeslag bovengronds en
publieke voorzieningen voor bewoners geregeld.
De spoorzone Delft heeft als concreet aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde het
aan elkaar koppelen van twee stadsdelen. Het blijft een feit dat het moeilijk is de
kwalitatieve argumenten om te zetten in financiën. Het is niet een kwestie van “klem
lopen” want de ruimte om te bouwen is er voldoende.
Het verschil van het op maaiveld bouwen en ondergronds bouwen is een kwestie van
creativiteit in geval van sterk bepalende randvoorwaarden. Hoe meer
randvoorwaarden hoe creatiever je moet zijn. Dit is nadrukkelijk aan de orde bij
ondergronds bouwen en meervoudig ruimte gebruik.
INTERVIEW 5 (ARCHITECT)

20 September 2002
De geïnterviewde heeft door zijn jarenlange interesse en bemoeienis met
ondergronds bouwen een breed inzicht in de financieel/economische aspecten van
meervoudig ruimtegebruik/ondergrondse bouwen, zowel in binnen- als in
buitenland.
Er zijn drie vormen van ondergronds bouwen: geheel onder het maaiveld, half
ondergronds, met aarde bedekt (inpassend in de natuur). De keuze tussen deze drie
verschillende vormen wordt waarschijnlijk sterk door economische motieven
bepaald.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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Binnen het COB-onderzoek O130 is een inventarisatie gedaan van de redenen
voor ondergronds bouwen te inventariseren. Er zijn uit dat onderzoek tien
redenen naar voren gekomen waarom men ondergrondse bouwwerken zou
willen. Afhankelijk van de functie en de locatie van het project zijn de
verschillende punten van verschillend belang.
Besparing of ontbreken van bouwmaterialen
Klimaat, temperatuursinvloeden van buiten verminderen
De bescherming van de inhoud van het gebouw
Bovengrondse leefomgeving in stand houden of verbeteren, bijvoorbeeld
monumentenbehoud en het Groene Hart
De functie van het gebouw heeft weinig licht nodig

7.
8.
9.

Functiemengeling stuit op milieuregelgeving (bijv. een houtzagerij in een
woonwijk), ondergronds bouwen kan hiervoor oplossing bieden
Beperkte grond
Apart is de geluidsoverlast meegenomen.

Op bedrijventerreinen is er een grote kans voor ondergronds bouwen.
Groenvoorzieningen moeten worden opgevat als een functie van de ruimte.
Ondergronds bouwen wordt vooral gebruikt met als doel dat het lang zal worden
gebruikt en dat de functie in die tijd niet veel zal veranderen. Bij de
waardenbepaling ruimte voor de OZB moet mee worden genomen dat het
ondergrondse gedeelte minder variabel in de functies is en dus voor de OZB minder
waarde heeft.
Het valt op dat de top 20 van stedelijke projecten gebruikt maakt van ondergronds
ruimtegebruik. Ondergronds ruimtes worden ontworpen door de top. Er is dus wel
degelijk interesse van de ontwerpers voor ondergronds bouwen. Het ondergronds
ruimtegebruik verhoogt blijkbaar het architectonische en/of functionele ontwerp.
Bijvoorbeeld Ann Arbor (Michigan).
In een paper die verschenen is in ICUSS92 wordt onderscheid gemaakt tussen
‘grondwaarde en ‘residuele’ waarde. Daar is een groot verschil tussen. Kopieën van
dit artikel zijn meegegeven.
Voor het drie-waardemodel is het kapitaliseren van de milieuwaarden zijn
verschillende modellen.
Ondergronds bouwen is ook bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg steeds vaker
een optie die wordt gebruikt bij het uitbreiden en aanpassen van monumentale
panden, omdat vaak niet het karakter van het gebouw aantast en er minder
monumentale onderdelen aanwezig zijn.
Tijdens de financiële onderbouwing van de parkeergarages in Den Haag is men er
niet van uitgegaan dat deze zouden worden terug verdiend binnen de meestal
gebruikte 50 jaar, dit geeft al aan de gemeente open staat voor de lange termijn bij
het bepalen van de toegestane kosten voor dit soort werken.
De ervaringen uit Amerika zijn dat de bedrijven zelf bepalen wat belangrijk voor de
omgeving is. Het Postoffice Squarepark is volledig betaald door de aangrenzende
bedrijven, het is wel bij dit voorbeeld dat de gemeente volledig heeft meewerkt, wat
het complexe vergunningwerk vereenvoudigde.
In Amerika is het fiscale stelsel heel anders. Daar worden bijv. incentives
gegeven om hoog te bouwen. Dit kan ook voor ondergronds bouwen, vgl. Boston. In
Boston is de overheid wel bij de projecten aanwezig dit is vooral omdat Boston een
grote subsidie van de staat heeft gekregen om de stad en de baai te verbeteren.
De R&D afdeling van de makelaar van Zadelhoff Zijn bezig met floorspace-index
benadering van ruimtes.
Het NVM-jaarcongres ging over ondergronds bouwen. Er zijn twee mogelijkheden:
>
incentives ter stimulering ondergronds bouwen
>
onaantrekkelijk maken van alternatieven
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INTERVIEW 6 (MAKELAAR/TAXATEUR)

10 oktober 2002
Centraal thema van dit interview is om praktijkervaringen en expert opinion over
verschillen in financieel-economische benadering tussen ontwikkeling van
enkelvoudige functies en projecten met meervoudig ruimtegebruik/ ondergronds, aan
de hand van concrete voorbeelden te maken.
Gesproken is er met een makelaar/taxateur. Een specialisme daarbij is het taxeren
van niet courante objecten. Voorbeelden: baggerspeciedepot IJsseloog in het
Ketelmeer, het centrum de Uithof in Den Haag, een jachthaven in Andijk, een
schietsportcentrum in Biddinghuizen.
Financiële
knelpunten
in
het
algemeen
van
projectontwikkeling
meervoudig/ondergronds versus enkelvoudig:
1. vooral wat óp de grond staat bepaalt de kwaliteit van de uitstraling, en daarmee
de Economische Waarde van vastgoed. De waarde van het ondergrondse
vastgoed komt tot stand in wisselwerking met het bovengrondse.
2. investeringskosten, zeker naarmate dieper wordt gebouwd. Als indicatie: eerste
laag parkeren ondergronds € 10.000, tweede laag € 20.000, derde laag € 30.000.
Eerder heeft de geïnterviewde een studie uitgevoed over de kosten van
ondergronds bouwen. Belangrijke conclusie was onder meer dat aanzienlijk
wordt bespaard op de gevel. De eerste laag is daarom al snel rendabel. Dat geldt
echter niet voor diepere lagen.
3. gebrekkige flexibiliteit en beperking van gebruiksmogelijkheden, wat doorwerkt
in opbrengstpotentieel.
Cashflow in het project en verschillen enkelvoudig/meervoudig in financiële analyse
(waarde 1):
1. bijvoorbeeld kantoor met resp. zonder parkeergarage daaronder: waardebepaling
van
het
vastgoed
verloopt
via
huurwaardekapitalisatie
of
via
vervangingswaarde. Meerwaarde van parkeergarage komt tot uiting in huurprijs
(van garage en van kantoor m²) en/of in verminderd leegstandsrisico van het
kantoorpand. Deze waarde wordt veelal toegeschreven aan de garage
2. beperkingen in het gebruik: ondergrondse ruimten zijn niet geschikt als kantoor
of woning. Geschikte functies zijn opslag, parkeren en dergelijke. Opbrengsten
hieruit zijn minder, marktwaarde vastgoed en grondwaarde daarom eveneens.
Voor ondergronds wordt meestal akkoord gegaan met een lager
aanvangsrendement dan voor bovengronds (bijvoorbeeld 6 tegen 8%)
3. Vaak (maar niet altijd) wordt door gemeenten niet eens een grondprijs berekend
voor de ondergrondse m².
4. Ondergrondse ruimte heeft doorgaans lager een niveau onderhouds- en
beheerkosten
Economische meerwaarde meervoudig/ondergronds (maar geen cashflow) en
terugploegen van economische meerwaarde naar cashflow (waarde 2):
Haagse voorbeelden: winkelcentrum Babylon en tunnel Grote Marktstraat
Winkelcentrum Babylon heeft een sterke ruimtelijke relatie met het Centraal Station
en bioscoop. In vergelijking tot een monofunctioneel winkelcentrum is het aantal
passanten groter door deze relaties. Dit heeft een positief effect op de verwachte
vloerproductiviteit, en daarmee ook op het huurniveau. Huurniveau werkt dus als
vereveningsmechanisme voor het economisch effect van meervoudig ruimtegebruik.
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>

Hetzelfde effect is zichtbaar in de Grote Marktstraat. Verbetering van
ruimtelijke kwaliteit is nodig om het centrum op lange termijn goed te laten
functioneren. Duidelijk is dat dit een positief effect heeft op het huurniveau
en de waarde van de winkelpanden. Aangezien het om reeds bestaande
panden gaat profiteren de eigenaren hiervan. Panden worden ook aangesloten
op de tunnel voor bevoorrading e.d.. Belangrijkste deel van de kosten van de
tunnel worden echter gedekt door het Rijk. Het is zeer de vraag of de totale
investering via de waarde van de panden kan worden terugverdiend.

Maatschappelijke meerwaarde: belang bij de afweging, terugploegen economisch
effect naar cashflow, methoden daarbij (waarde 3):
>

>

Zie voorbeeld tramtunnel. Overheidsbijdrage is een politieke afweging, op
basis van inschatting van behoud/verbetering van de toekomstwaarde van het
gebied. Dat is voor bezoekers, eigenaren, huurders, winkeliers, gemeente
relevant. Daarom komt de bijdrage uit algemene middelen van Rijk en
Gemeente.
Zie voorbeeld A2 Maastricht: bedrijfsleven wordt uitgenodigd te participeren,
maar ondernemers zien de aanleg van een verkeerstunnel als een
overheidstaak, omdat hier het gaat om een algemeen belang

Verschillen in aanpak van deze 3 waardebegrippen bij stedelijke ontwikkeling,
bedrijventerreinen, lijninfrastructuur
>

>

Waardebepaling van stedelijke ontwikkeling en bedrijventerreinen:
benadering is min of meer vergelijkbaar, want het gaat om vastgoed.
Lijninfrastructuur is een compleet ander verhaal
meervoudig ruimtegebruik/ondergronds bouwen: door infra onder de grond te
stoppen kunnen hogere dichtheden worden gehaald bij de ontwikkeling, en
daarmee hogere opbrengsten

Wijze van monetarismering economische en maatschappelijke effecten:
maatschappelijke kosten baten analyse (methode OEEI, onderzoek economische
effecten infrastructuur):
>
Praktijkvoorbeelden niet bekend
>
Ligt ook niet zozeer op de weg van makelaar en taxateur
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INTERVIEW 7 (FINANCIEEL DESKUNDIGE VAN DE VASTGOEDONTWIKKELINGSPOOT VAN EEN BANK)

25 oktober 2002
Meervoudig Ruimtegebruik/Ondergronds Bouwen (MROB) is geen doel op zich.
Plekken waar het kan zullen veelal de hoogwaardige, binnenstedelijke
ontwikkelingen betreffen, waar ruimte schaars is en derhalve meer bereidheid
bestaat in de markt om te betalen (prijsniveau’s, parkeertarieven). Onderscheid kan
worden gemaakt tussen functies (vaak privaat te ontwikkelen) en lijninfra (een
overheidstaak, al kunnen delen wel door de private sector worden gedaan). Dat
laatste is een geheel andere tak van sport.
Belangrijk verschil in de benadering betreft de ontwikkelrisico’s (functies stapelen,
maar risico’s kwadrateren). Bij MROB moeten financiële stromen parallel worden
geschakeld. Tegelijk wordt op verschillende afzetmarkten verschillende risico’s aan
elkaar gekoppeld. De beheersing van de afzet van OG is daarom moeilijker.
Voorbeeld: voorziene ontwikkeling van de Zuid As Amsterdam: 2 lagen
commercieel, daarboven kantoren en wonen (‘lasagna’). Dat is geen beproefde
formule; beter is ‘boekensteunen’, functies bij/naast elkaar. Meerwaarde (ook in
cash flow) mag je verwachten van de combinatie kantoor-station-autobereikbaarheid
(B of C norm parkeren). De combinatie station-winkelcentrum lijkt de geïnterviewde
een minder goed voorbeeld van meerwaarde creëren.
Bij MROB moet bij de ontwikkeling rekening worden gehouden met een veel groter
percentage onvoorzien in de kosten, bijvoorbeeld 20-30%. MROB is derhalve niet
simpel en vraagt meer analyse vooraf.
De rol van de overheid is –met name in de dagelijkse praktijk – toch niet bijzonder
stimulerend voor MROB. Reden is dat de gronduitgifte zich baseert op de m² BVO.
De gemeentelijke overheid wenst dus (als een soort automatisme) meer te ontvangen
voor de grond, terwijl het risicoprofiel bij ontwikkeling van MROB veel hoger ligt
dan bij enkelvoudige functies.
Vanwege deze risico’s is het beleggen moeilijker en is een gewenste BAR hoger dan
bij enkelvoudig: momenteel in de orde van 7 - 7,25%. De ervaring van de
geïnterviewde is dat beleggers nauwelijks geïnteresseerd lijken in eindwaarde.
Voorbeeld: als de ontwikkelaar voorstelt een hogere verdiepingsmaat toe te passen,
waardoor de toekomstige flexibiliteit wordt vergroot , maar FSI en BAR dalen
daardoor, dan is de belegger niet geïnteresseerd. Ook de belegger kiest liever voor
zeker rendement, gelet op de extra risico’s van MROB.
Exploitatietermijnen, terugverdientermijnen, NCW analyses en dergelijke zijn niet
verschillend tussen enkelvoudig en MROB qua methodiek, wel qua complexiteit.
Het hanteren van ‘terugploegen’ van economische en maatschappelijke waarden is
tot dusver vooral een theoretisch begrip bij het realiseren van functies. In de praktijk
van de ontwikkelaar komt dit nauwelijks expliciet aan de orde, evenmin als het
vaststellen van maatschappelijke en economische waarden aan de hand van analyses
zoals OEEI. Wat dat betreft ligt dit geheel anders dan voor infrastructuur, waar de
overheid een veel grotere hand in heeft.
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INTERVIEW 8 (PROJECTONTWIKKELAAR)

9 december 2002
Het 3 waarden model is de essentie van het verschil tussen een monofunctionele
aanpak en een Meervoudig Ruimtegebruik/Ondergronds bouwen (MROB) aanpak.
Bij monofunctionele aanpak staat de benadering van de cashflow in de grond- resp.
vastgoedexploitatie centraal. Deze exploitaties worden ieder gesaldeerd om te bezien
of het project haalbaar is. Bij een multifunctionele ontwikkeling, bij MROB en
dergelijke zal deze benadering vaak niet voldoen.
Indien bijvoorbeeld in een plan een aanzienlijk groen- of watergebied is opgenomen,
wordt (langs de VINEX denkwijze) vaak gesteld dat de opbrengsten van
woningbouw moeten worden verevend om de kosten van de groenontwikkeling te
dekken. Daarnaast speelt dat de waarde van de woningen (en daarmee de
grondprijzen) positief worden beïnvloed door het aanwezige groen. Op zichzelf is
dat mogelijk, maar slechts tot op zekere hoogte. Deze verevening kan slechts tot
stand komen indien voldoende woningen (c.q. voldoende woningdichtheid) met een
bepaalde waarde (differentiatie) worden gebouwd. Wanneer dit niet het geval is
wordt veelal gesteld dat de dichtheid omhoog moet om tot een sluitende exploitatie
te komen.
In dit voorbeeld wordt duidelijk dat het 3 waarden model van belang is. Indien men
het plan, inclusief een lage dichtheid, toch wil realiseren is er geen andere weg dan
de plankosten te dekken vanuit de drie waarden: cash flow, economische waarden en
maatschappelijke waarden. Uitgangspunt is dan dat een plan ‘kost wat het kost’.
Uiteindelijk moeten deze kosten ook worden opgebracht (‘betalen wat het kost’). Dit
moet dan als volgt vorm krijgen:
>
partijen, behorend bij elk van de 3 waarden, nemen allen hun
verantwoordelijkheid. Dus, indien bijvoorbeeld de overheid hecht aan het
bovengenoemde natuurgebied, dan zal zij uit eigen middelen moeten
bijpassen. Of,
andere partijen die economisch voordeel behalen uit
bijvoorbeeld zandwinning of recreatie moeten ook meedoen in de investering.
Voorbeeld: indien een provinciale weg voor een veel betere ontsluiting zorgt
van een veiling (snellere en hogere aanvoer van veilingproducten, efficiëntere
afhandeling), dan is het niet onredelijk dat de veilingorganisatie voor een
deel gaat bijdragen aan de kosten;
>
daarnaast mag geen saldering van baten en lasten plaatsvinden op het niveau
van elk van de waarden afzonderlijk. Bijvoorbeeld mag een positief saldo van
de grondexploitatie niet wegvloeien naar de reserve grondbedrijf, maar dient
dit in het project te blijven. Hetzelfde geldt voor overwaarde in de
vastgoedexploitatie, een resultaat van grondruil, het resultaat van recreatieve
exploitatie etc. Aldus ontstaat financiële ruimte voor verevening om een
project haalbaar te maken;
>
op het niveau van de cashflow moet de waardebenadering van grondposities
plaatsvinden langs residuele weg.
Deze benadering is dus anders dan bij enkelvoudig ruimtegebruik/monofunctioneel
bouwen. Op zich kan het drie waarden model ook hierop worden toegepast, maar per
cirkel ontstaat een wezenlijk ander resultaat. In de dagelijkse praktijk van de
geïnterviewden (afkomstig uit de projectontwikkeling) wordt deze benadering
concreet gehanteerd, met name in de gecompliceerde, multifunctionele projecten.
Het drie waarden model helpt om discussies bij integrale projecten (bijvoorbeeld
gebiedsontwikkeling) gestructureerd te krijgen, zodat partijen in de discussie een
beter zicht hebben op de eigen positie en die van anderen.
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BIJLAGE 4:

CASESTUDIE FRUITTERMINAL
(MANAGEMENT SAMENVATTING RAPPORT COB, E610, 28
SEPTEMBER 2003)
ACHTERGROND STUDIE

De eerste ideeën voor een ondergrondse koel-/opslagruimte in de Merwehaven,

Fruitport Rotterdam, dateren van 1992. Sindsdien is er ontworpen en gerekend aan
een kelderconcept. Dit heeft een haalbaar plan steeds dichterbij gebracht.
De locatie biedt voor ondergronds bouwen een aantal intrinsieke voordelen. Door
het afdammen van een havenbekken en door gebruik te maken van de bestaande
kademuren kan op relatief goedkope wijze een ondergrondse ruimte worden
gecreëerd, waarbij de stelling dat ondergronds bouwen 3 à 4 zo duur is als
bovengrondse bouwen in dit geval niet opgaat. Terwijl een bovengrondse loods €
700 à € 850 per m2 kost, zijn de bouwkosten van de ondergrondse kelder geraamd op
€ 1.150 à € 1.880 per m2, maximaal dus ca. 2x zo duur als bovengronds bouwen.
Daarnaast biedt een ondergrondse opslag in Fruitport nog andere voordelen:
a)
intensief ruimtegebruik
Bij bovengrondse opslag moet er elders in de haven een 2e loods worden
gecreëerd; dit leidt tot een extra beslag op de (schaarse) ruimte;
b)
er is sprake van een aanzienlijke verdichting van de activiteiten (inbreiding).
Dit houdt in dat op dezelfde beschikbare ruimte meer activiteiten
plaatsvinden. De toegevoegde waarde per oppervlakte-eenheid kan sterk
toenemen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan opslag ondergronds in
combinatie met een distributiecentrum in een bovengrondse loods (ompakken
fruit, afwegen van fruit).
c)
reductie van processing/handling (lossen-opslaan-laden)
Door de ondergrondse/bovengrondse relatie ontstaat een logistiek voordeel
voor de exploitant. Er is per ligplaats voor een schip meer loodscapaciteit
beschikbaar (indien zowel de ondergrondse kelder als de bovengronds loods
als opslag gebruikt worden). De verblijftijd van het schip in de haven is
daardoor korter, de logistieke handling blijft zoveel mogelijk bij de bron.
d)
milieuvoordelen
Het aantal verkeersbewegingen (met name heftrucks) op de begane grond
wordt verminderd.
Daardoor ontstaan milieuvoordelen, met name geluid. Een ondergrondse
ruimte houdt het geproduceerde geluid als gevolg van laden/lossen ‘binnen’,
en veroorzaakt daardoor minder geluidsoverlast voor de omgeving dan een
bovengrondse (niet afgeschermde) ruimte.
e)
de betere klimatologische omstandigheden onder de grond (voor opslag)
worden benut (minder amplitude in temperatuur). De besparing wordt
geraamd op 3 à 5%.
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Mogelijke nadelen zijn er ook. Het voornaamste nadeel is dat er in één keer een
opslagruimte van 20.000 m2 gerealiseerd wordt, waarvoor een grote initiële
investering nodig is, terwijl deze ruimte pas in de loop van de tijd maximaal benut
gaat worden. Een fasering van de kelderbouw, die de groei in het aanbod van fruit en
de vraag naar opslagruimte gedurende de tijd volgt, is niet mogelijk. Bij
bovengrondse loodsen is men wat dit betreft flexibeler. Een ander nadeel zijn de
hogere sloopkosten van ondergrondse bouwwerken.
VRAAGSTELLING

De vraag is hoe deze voor- en nadelen tot uitdrukking kunnen worden gebracht in
een integrale kosten-baten-analyse. Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) heeft
hiervoor een instrument ontwikkeld. Het instrument behelst het uitvoeren van een
maatschappelijke kosten-batenanalyse, gebaseerd op de ‘OEEI’-methodiek
(Onderzoeksprogramma Economische Effecten van Infrastructuur) van het Centraal
Planbureau. Daarbij worden directe bedrijfseconomische effecten, indirecte
economische effecten en externe hindereffecten van een project zo veel mogelijk in
geld uitgedrukt, en integraal in een kosten-batenanalyse meegenomen. Uitgangspunt
is daarbij een levensduurbenadering.
Het Gemeentelijke Havenbedrijf Rotterdam (GHR) heeft het COB opdracht gegeven
een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voor het project
ondergrondse gekoelde opslag in Fruitport Merwehaven te Rotterdam. Het project
wordt uitgewerkt voor de koeling en opslag van fruit (de huidige activiteit in
Fruitport).
UITWERKING

De opdracht is uitgevoerd door PRC Bouwcentrum BV en TNO Bouw BV. Bij de

uitwerking is gebruik gemaakt van het BIOR -rekenmodel (Bouw van Industriële
Ondergrondse Ruimten, een beslissingsondersteunend rekenmodel voor berekening
van investerings-, beheer- en sloopkosten van ondergrondse versus bovengrondse
uitbreiding van industriële gebouwen). Conform de BIOR-opzet is een ondergrondse
variant vergeleken met drie bovengrondse varianten (referentie, dislocatie,
verplaatsing). Het bouwprogramma is in alle vier de varianten identiek, namelijk
realisering van 32.500 m2 opslagruimte. De volgende vier varianten werden
gedefinieerd:
>
Variant 1, ‘referentievariant’ (bovengronds)
dempen havenbekken (20.000 m2)
>
daarop een loods 1 van 12.500 m2 plus 7.500 m2 opstel-/manoeuvreerruimte
loods 2 (opslag) 20.000 m2 vlak ten noorden daarvan, in de Marconistrip
>
Variant 2, ‘ondergrondse variant’
afdammen havenbekken, en maken kelder 20.000 m2
op het dak van de kelder een loods 1 van 12.500 m2 + 7.500 m2 opstel/manoeuvreerruimte
>
Variant 3, ‘dislocatievariant’ (bovengronds): idem referentievariant maar met
loods 2 op Maasvlakte
>
Variant 4, ‘verplaatsingsvariant’ (bovengronds)
verhuizing bedrijf naar de Maasvlakte
32.500 m2 loods + 7.500 m2 opstel-/manoeuvreerruimte
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Conform de OEEI-systematiek zijn de volgende effecten onderscheiden:
>
Directe bedrijfseconomische effecten:
Kosten:
0
investeringskosten: grondkosten, bouwkosten, bijkomende kosten
0
beheer-/onderhoudskosten
0
exploitatielasten: energielasten, processkosten handling/logistiek
N.B.: sloopkosten zijn buiten beschouwing gelaten.
Baten
0
huur-/erfpachtopbrengsten per m2 verhuurd haventerrein (primaire
inkomsten GHR)
0
zeehavengeld en kadegeld (secundaire inkomsten GHR)
0
opbrengst per pallet (primaire inkomsten exploitant)
0
onderhuur van opslagruimte (secundaire inkomsten exploitant)
>
Indirecte economische effecten
Het regionaal economische effect van de doorwerking van het project (de
bouw van de fruitloodsen), bijv. het scheppen van werkgelegenheid elders in
de haven, is in de BIOR-berekeningen niet meegenomen. Niet alleen omdat
de effecten moeilijk te ramen zijn, maar vooral omdat er te weinig
onderscheid per variant zou ontstaan.Bij alle varianten is vermoedelijk in
gelijke mate sprake van een bijdrage aan de locale economie en
werkgelegenheid.
>
Externe hindereffecten
Hoewel hindereffecten bij alle vier de varianten optreden, is alleen het effect
van extra vervoersbewegingen discriminerend tussen de varianten. Intensief
ruimtegebruik bij de ondergrondse variant betekent een aanzienlijke
besparing op milieubelasting, reistijd van de werknemers en zakelijk verkeer
en capaciteitsbeslag van het wegennet. In de berekeningen is het effect van
woon-werkverkeer gemonetariseerd. Monetariseringsgrondslagen daarbij
zijn:
energieconsumptie door het gemotoriseerd verkeer (gemonetariseerde
waarde van 1 MJ energie)
reistijd
waardedaling vastgoed door geluidshinder
de aanlegkosten van een fictief aantal kilometer autowegen, fietspaden,
ontsluitingswegen e.d.
Het effect van extra vrachtwagenbewegingen is buiten beschouwing gelaten
Berekening NCW
Voor alle vier de varianten zijn de kosten en baten gedurende een exploitatieperiode
van 20 jaar als Netto Contante Waarden bepaald met het BIOR-rekenmodel.
Voor twee varianten (ondergronds en dislocatie) is bovendien een
cashflowberekening uitgevoerd, waarbij uitgegaan is van een exploitatieperiode van
50 jaar. Dit is de afschrijvingstermijn voor het bouwkundig gedeelte van een
ondergrondse kelder. Voor de bouwkundige afschrijvingstermijn van de
bovengrondse loodsen is een termijn van 30 jaar gehanteerd. Als
afschrijvingstermijn voor installaties is voor zowel de kelder als de bovengrondse
loodsen uitgegaan van 20 jaar.
Bij deze twee varianten is rekening gehouden met fasering van de bouw van kelder
en loodsen in de tijd, met herinvestering van bovengrondse loodsen en installaties
als gevolg van de afschrijvingstermijnen, en met groei in het overslagvolume in de
tijd.`
De invloed van belangrijke parameters op de uitkomsten is nagegaan door middel
van een scenario- en gevoeligheidsanalyse.
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RESULTATEN

De BIOR-berekeningen leiden tot de resultaten als zijn samengevat in Tabel 6.

Tabel 6: Overzicht integrale kosten en opbrengsten. Bedragen als contante waarden (in euro’s), exploitatieperiode 20 jaar,
rente 4,5%, rente 2% (zonder fasering en herinvesteringen in de tijd)
Positieve waarden wil zeggen dat de opbrengsten groter zijn dan de kosten. Kijkt
men alleen naar de investeringen en exploitatie, dan scoren de referentie-, de
dislocatie- en de ondergrondse varianten vrijwel gelijk. De verplaatsingsvariant
scoort slechter. Dit komt doordat de verplaatsingsvariant uitgaan van een complete
verhuizing van het bedrijf. Duidelijk is ook dat de process-/handlingkosten een grote
invloed hebben op de uitkomsten. De ondergrondse variant komt hierbij als beste uit
de bus. Dit is het gevolg van het logistieke voordeel van een ondergrondse opslag
(intensief ruimtegebruik).
De gemonetariseerde externe hinderkosten als gevolg van woon-werkverkeer zijn bij
de ondergrondse variant het laagst. Die van de verplaatsingsvariant zijn het hoogst.
Ook de dislocatievariant scoort duidelijk slechter dan de ondergrondse variant, door
de grotere afstanden van het woon-werkverkeer.
Het salderen van alle kosten/opbrengsten is gevaarlijk, omdat het ongelijksoortige
(ramingen van) kosten/opbrengsten betreffen. Saldeert men toch dan geeft de
ondergrondse variant de meest gunstige uitkomst (-€13,5 mln).
Voor twee varianten (bovengronds-dislocatie en ondergronds) is de invloed van
fasering, herinvestering en groei van het overslagvolume nagegaan bij een langere
exploitatieperiode, namelijk 50 jaar. Figuur 12 geeft cashflowcurven voor 3
scenario’s: optimistisch, basis en pessimistisch. Dit betreffen de cumulatieve
cashflows van de kosten en opbrengsten van investeringen, exploitatie en process-/
handlingkosten. De externe kosten zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten.
De parameters waarop de scenario’s verschillen zijn:
>
bouwkosten kelder en loods (laag….hoog)
>
wel of niet energiebesparing voor de kelder in rekening gebracht
>
wel of geen extra inkomsten vanuit onderhuur van leegstaande opslagruimte
>
wel of geen rekening houden met een kostenvoordeel voor
processing/handling bij de ondergrondse variant
>
rentestand laag….hoog
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Figuur 12: Cumulatieve cashflow schema’s voor: optimistisch scenario (links), basisscenario (midden), pessimistisch scenario
(rechts).
CONCLUSIES

De haalbaarheidsstudie leidt tot de volgende conclusies ten aanzien van de ‘drie
waarden’:
financiële waarde (als gevolg van directe bedrijfseconomische effecten)
>
In geval van het pessimistische scenario (als alle parameters ongunstig
uitpakken voor een ondergrondse variant) moet men niet kiezen voor een
ondergrondse variant.
>
In geval van het optimistische scenario (alle parameters ‘staan op groen’)
moet men zeker wel kiezen voor de ondergrondse variant. De terugverdientijd
is 20 jaar.
>
In geval van het basisscenario moet men ook kiezen voor de ondergrondse
variant, mits men een terugverdientijd van 27 jaar accepteert.
>
De bouwkosten, de process-/handlingkosten, de opbrengst per pallet en de
rentestand hebben een sterke invloed op de uitkomsten van de
cashflowberekening.
>
Het effect van veranderingen in de aangenomen bouwkosten,
process/handlingkosten en de rentestand weegt bij de ondergrondse variant
zwaarder door dan bij de bovengrondse variant.
>
Het effect van een andere opbrengst per pallet is voor beide varianten gelijk.
Hoe hoger de opbrengst per pallet, des te meer de cashflowlijnen van beide
varianten samenvallen (dat wil zeggen des te meer de invloed van de
bouwkosten wordt afgevlakt).
>
De cashflowberekening is minder gevoelig voor veranderingen in de mate
van energiebesparing bij ondergrondse opslag en het percentage
onderverhuur van leegstaande opslagruimte. Deze effecten zijn dus van
ondergeschikt belang bij de afweging bovengronds/ ondergronds.
‘indirect economische waarde’ (als gevolg van indirecte effecten)
De indirecte economische waarde (bijv. als gevolg van stimulering van de regionale
economie) is in deze studie niet onderzocht.
maatschappelijke meerwaarde
Betrekt men de externe kosten als gevolg van woon-werkverkeer bij de (financiële)
cashflowberekening, dan heeft dit een nadelige invloed op de maatschappelijke
rentabiliteit voor de dislocatie- en de verplaatsingsvarianten omdat de werknemers
bij deze varianten verder moeten reizen. Deze varianten scoren dan slechter ten
opzichte van de referentie- en ondergrondse varianten.
AANBEVELING

Een ondergrondse ruimtegebruik in de haven van Rotterdam is maatschappelijk
interessant en relevant vanwege intensief ruimtegebruik. Uit de berekeningen en de
analyses blijkt dat een ondergrondse koel-/opslagruimte, zoals de in dit rapport
bestudeerde fruitkelder, ook economisch interessant is. Aanbevolen wordt daarom
het ontwerp, het logistieke concept, de haalbaarheidsstudie en de financiering verder
uit te werken.
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Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heeft. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiële
bijdrage levert aan een mooi, leefbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialoog
tussen alle mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bouwen onder de grond. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is
het COB actief op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer
door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Delft en het lectoraat
ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het
bedrijfsleven, de overheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en
expertise. Het COB maakt deel uit van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten af met andere
deelnemers aan dat netwerk, zoals CUR, Habiforum en SKB. Daarnaast heeft het COB een
Memorandum Of Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het
internationale uitwisselingen met andere landen. COB is mede initiatiefnemer van het nieuwe
onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003
In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB af. In nauw overleg met de
participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt ook een
aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grote nadruk op afstemming tussen vraag
en aanbod zal worden gelegd.
De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het
COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmering van onderzoeksprojecten. De
speerpunten bieden een focus voor de programmering en doen recht aan de visie van de komende
jaren: ‘Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse
ruimte’

