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I.

INLEIDING

I . I AanIeiding

In het project N430 is een Leidraad monetariseren ruimtelijke effecten ontwikkeld om
kostenlbaten afwegingen bij de keuze voor ondergrondse of bovengrondse varianten mogelijk
te maken. Het project N430 maakte onderdeel uit van een aantal studies naar de effecten van
aanleg van ondergrondse infrastructuur. Doel van de studie N430 is grondslagen voor
monetariseren van ruimtelijke effecten te ontwikkelen.
Naar aanleiding van de rapportage N430, waarin een theoretische casus is opgenomen om de
toepassing van de grondslagen voor monetariseren te illustreren, is besloten de Leidraad in een
praktijkcasus te toetsen. Ten behoeve van de praktijktoets van de Leidraad is een.casestudie
naar de ruimtelijke effecten van de spoorverdubbeling in Delft uitgevoerd. De toets van de
Leidraad monetariseren ruimtelijke effecten maakt deel uit van het project N440. De
doelstelling van het project N440 is het op doen van ervaring met instrumenten en methoden
voor integrale afweging.
Het project N440 'casestudies integrale afweging' bestaat uit drie delen:
. N440-1 a: Een test van de Leidraad monetariseren van milieu- en leefbaarheidseffecten

van

lijninfrastuctuur

.
.

N440-1 b: Een test van de Leidraad: 'Monetarisering van ruimtelijke effecten';
N440-2 Case 'test vroege fase'. Een test van de quick-scan

methoden uit het project

N410;

.

N440-3 Bijstelling van instrumenten. Dit onderdeel betreft de bijstelling van de eerder
genoemde instrumenten.

Deze rapportage betreft de casestudie naar de monetarisering ruimtelijke effecten van de
spoorverdubbeling in Delft. Het doel is 'de Leidraad monetarisering van ruimtelijke effecten'
te toetsen en ervaring op te doen met het uitwerken van een casus. Met name de ervaringen uit
een praktijksituatie dienen toegevoegd te worden aan de Leidraad N430, die vanuit een meer
theoretische invalshoek is samengesteld.

Naar aanleiding van de 'case study' dient het mogelijk te zijn om een verbeterde versie van
deze Leidraad uit te brengen. Aanpassing van de Leidraad betreft zowel methode van
monetariseren als methode/argumentatie/onderbouwing voor de kwalificering en
kwantificering van ruimtelijke effecten. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan het
aspect communicatie: hoe wordt er over de gekwantificeerde effecten gecommuniceerd met
publieke en private partijen?
V001' de spoorverdubbeling in Delft is gekozen, omdat de daar spelende problematiek een
generiek karakter heeft. Het generieke thema is: de inpassing van infrastructuur in bestaand
stedelijk gebied waarbij ondergrondse varianten een belangrijke positieve bijdrage kunnen
leveren aan het verminderen van de negatieve effecten die verbonden zijn aan de inpassing,
zoals de aantasting van het functioneren van bestaande stedelijke infrastructuur. Vergelijkbare
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gevallen zijn de situatie bij de spoortunnel in Rotterdam, de traverse A2 Maastricht en de
rondweg bij Groningen.
1.2 Uitgangspunten
Voor de monetarisering is gekozen voor het tracedeel van het noordelijk deel van het trace
vanaf de Kampveldweg tot en met het Bolwerk, met andere woorden het hooggelegen viaduct
aan de Phoenixstraat/Spoorsingel.
Deze keuze is gedaan omdat ten aanzien van dit tracedeel door publieke en private partijen nog
geen posities zijn ingenomen, en er nog enige vrijheidsgraden in de uitvoeringsalternatieven/
varianten mogelijk zijn.
Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat een integrale afweging eigenlijk over het gehele trace lOu
moeten plaatsvinden, teneinde de effecten van bijvoorbeeld geluidshinder of heroritwikkeling
ook integraal te kunnen beschouwen. Het tracedeel aan de Phoenixstraat biedt ten aanzien van
herontwikkeling van de vrijgekomen ruimte weinig potentie (afgezien van de mogelijkheid een
ondergrondse parkeergarage aan te leggen) nu het stedenbouwkundig plan van Joan Busquets
uitgaat van water- en groenvoorzieningen ter plaatse van een heringerichte Phoenixstraat. Juist
ten zuiden van het beschouwde trace zijn de effecten van herontwikkeling echter aanzienlijk,
omdat ter plaatse van het huidige station gedacht wordt aan het ontwikkelen van een
kantoorgebied en integratie van de twee delen van de stad. Deze effecten van herontwikkeling
behoren in een integrale afweging meegenomen te worden, maar vallen buiten het kader van
deze studie.
De verschillen tussen een drietal varianten zijn gemonetariseerd
effecten. Het gaat hierbij om de volgende varianten:

voor wat betreft de ruimtelijke

.

de basisvariant zijnde een verdubbeling van het spoor op het huidige verhoogde niveau
(viaduct);

.
.

een geboorde variant;

een cut & cover bouwkuip variant.

De spoorverdubbeling in Delft heeft zowel korte termijn (ofwe1 tijdelijke) effecten zoals:
bouwhinder (stof, stank, geluid), ornzetdaling winkeliers, congestie verkeer, als lange termijn
effecten oftewel structurele effecten als: ruimtebeslag, (her)ontwikkelingsruimte, doorsnijding,
hinder voor omwonenden (geluids- en visuele) en barrierewerking.
Bij de analyse is gebruik gemaakt van de Leidraad: 'Monetarisering van ruimtelijke effecten'
(CUR COB 1998). Voor zover mogelijk zijn aannamen gestaafd met ervaringsgetallen, en met
gegevens uit de 'SOVI-studie' (Stuurgroep Ondergrondse Vervoerslnfrastructuur "Ondergronds overwegen", 1993)1
1.3 Werkwijze
Het doel van deze studie is tweeledig, namelijk: evaluatie van de Leidraad, en ervaring opdoen
in de praktijk. Ten aanzien van de werkwijze hebben wij derhalve twee lijnen gevolgd.
1

Met name het deelrapport: Combinatie BTC (BoortunneICombinatie)
passage Delft, deelrapport werkgroep TER, SOVI-studie, 3 sept. 1993

- Viersporige

bouwputvariant, rail 2\

TNO-PRC Bouwcentrum-rapport

6 vanSO

1999-BKR-R027

Ten eerste is de praktische hanteerbaarheid van de Leidraad getoetst. Deze evaluatie van de
Leidraad geschiedde door de case Delft door een buitenstaander (een 'leek') te laten uitwerken.
Deze buitenstaander was in dit geval een studente aan de TU Delft, die in het kader van haar
afstuderen bij PRC Bouwcentrum werkzaam is. Zij keek vooral naar de toegankelijkheid,
volledigheid en juistheid van redeneren van de Leidraad. Gezien de meer theoretische
invalshoek van de eerdere rapportage (de Leidraad) bracht deze aanpak veel concrete
verbeterpunten naar voren.
Ten tweede zijn de monetariseringsgrondslagen en de kengetallen beoordeeld. Dit is uitgevoerd
door de 'experts' van PRC Bouwcentrum en TNO Bouw. Hierbij is de case Delft
doorgerekend en zijn wederom verbeterpunten geformuleerd.

De concept-rapportage is beoordeeld door Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij en
Volker Wessels Infraontwikkeling als auditors van de case-studie. Zij keken vooral naar de
praktische toepasbaarheid van de uitkomsten van de monetarisering voor private
ontwikkelaars in 'nut-en-noodzaak-discussies' over stedelijke infrastructurele ingrepen. Verder
keken zij naar de validiteit van de gebruikte methodieken, kengetallen en uitkomsten. Hun
commentaar is verwerkt in deze eind-rapportage.
1.4 Beschouwde ruimtelijke effecten
In deze rapportage worden de volgende ruimtelijke effecten in beschouwing genomen:

.
.
.
.
.

ruimtebeslag (verwerving en functievrij maken gebied) in aanlegfase;
bouwhinder (visueel, geluid/stof/trilling, belevingswaarde, barrierewerking) in aanlegfase;
(her)ontwikkelingsmogelijkheden in gebruiksfase;
gebruikshinder (visueel, geluid/trilling) in gebruiksfase;

doorsnijding (versnippering stedelijke structuur, barrierewerking, verslechtering interne
bereikbaarheid)

in gebruiksfase.

Hierbij is de Leidraad monetarisering ruimtelijke effecten gevolgd.
1.5 De betrouwbaarheid

in het licht van de doelstelling van het onderzoek

De monetariseringsmethodieken, zoals voorgesteld in de Leidraad zijn ontworpen voor de
verkennings- en planstudiefasen en zijn daardoor gebaseerd op het feit dat er in deze fasen
vaak nog slechts globale informatie beschikbaar is. In veel gevallen moet er met aannamen,
gebaseerd op kengetallen, van hoeveelheden en prijzen worden gewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld
voor de ornzetderving van winkeliers uitgegaan van een aanname omtrent het aantal winkels in
het bebouwde gebied; er wordt niet daadwerkelijk ter plaatse het aantal winkeliers geteld.
Gezien de beperkte kwantitatieve informatie moet in het algemeen van de monetarisering dus
geen al te grote nauwkeurigheid of volledigheid verwacht worden. Het gaat immers om een
globale afweging.
In de casestudie Delft kan echter worden beschikt over gedet.aiIleerdere informatie, namelijk
uit de SOVI-studie. In deze studie is bijvoorbeeld de bouwkuipvariant gedetailleerd uitgewerkt
in bOllwfasen, en is de ondergrondse infrastructuur in kaart gebracht. Op onderdelen biedt de
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huidige monetarisatie dus een hogere graad van nauwkeurigheid
kan worden.

dan in het algemeen verwacht

1.6 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van de case Delft. In hoofdstuk
3 wordt ingegaan op het proces van aanpak van een casus. In eerste instantie wordt de
Leidraad getoetst. Hierna worden enkele aandachtspunten naar aanleiding van de casusstudie
gepresenteerd. In hoofdstuk 4 wordt de feitelijke monetarisering van de case Delft toegelicht.

2. BESCHRUVING CASUS DELFT
2.1 De Delftse problematiek

Delft kreeg in 1965 een spoorviaduct dat het treinverkeer langs de binnenstad voert. In die tijd
een aanzienlijke verbetering van de situatie aangezien het treinverkeer op de gelijkvloerse
spoorbaan het verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad belemmerde. Zie
Bijlage 1 voor een fotorapportage. Sindsdien is het treinverkeer aanzienlijk toegenomen en
levert het spoor meer overlast op. Tegelijkertijd is de behoefte aan bouwlocaties gegroeid.
Daarom sprak de Delftse gemeenteraad zich in 1990 uit voor de aanleg van een spoortunnel
waarmee tevens kan worden overgestapt van een tweesporig naar een viersporig traject. De
uitvoering hiervan wacht nog op het groene licht van de Rijksoverheid, waarbij recentelijk een
eerste aanzet voor realisering is gegeven. Voor 2005 is een concreet bedrag van 360 miljoen
gulden door het kabinet toegezegd als besteding ten behoeve van een belangrijk deel van de
treintunnel.

De huidige situatie van het spoor in Delft

2.2 Voordelen van ondergrondse aanleg
Ais voordelen van de aanleg van de spoortunnel worden aangeinerkt:
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.
.

.
.

het ondergronds gaan van de sporen maakt een einde aan de geluidsoverlast
(neerslag van ijzervijzel op auto's en gevels) van het huidige treinverkeer;

en vervuiling

door sloop van het viaduct kan de directe omgeving worden opgewaardeerd;
de sloop levert bouwlocaties op voor woningen, kantoren, horeca alsmede grootschalige
ondergrondse parkeervoorzieningen (boven de tunnel);
de fysieke en visuele barriere, die het viaduct momenteel tussen de stadsdelen vormt,
wordt opgeheven; het schept de mogelijkheid voor de ontwikkeling tussen de oude en de
nieuwe stad en een prettiger leefgebied (kwaliteitsverbetering).

Opmerkelijk is dat het viaduct in de jaren ' 60 is aangelegd om barrierewerking te verminderen,
terwijl het nu juist moet verdwijnen om de ontstane barrierewerking op te heffen. Het gaat
echter om twee verschillende vormen van barrierewerking.
De eerste betreft de
verkeerskundige barriere: de gehinderde verbinding tussen de gebiedsdelen ter weerszijden van
het spoor (bij een viaduct is deze ongehinderd), bij de tweede gaat het om de visuele barriere
(het viaduct als lelijk obstakel) en de stedenbouwkundige barriere (de onmogelijkheid om er
woningen of kantoren neer te zetten en de uitstraling van het viaduct op de hele stad: 'Delft
een stad in twee delen').
Het laten verdwijnen van het bovengrondse spoor betekent dus een kwaliteitsgroei voor de
stad.
2.3 Delft na de ingreep
Er is door de Spaanse stedebouwkundige Joan Busquets een Masterplan opgesteld dat voorziet
in de stedenbouwkunidge invulling van Delft nadat de sporen ondergronds zijn aangelegd.
Het is opmerkelijk dat het masterplan van de Spaanse stedebouwkundige Joan Busquets voor
althans het Phoenixstraat-gedeelte
uitgaat van de aanleg van een gracht (doortrekken
Westsingelgracht langs Houttuinen) en groenvoorzieningen tussen de Phoenixstraat en de
Spoorsingel. Hiermee verdwijnt weliswaar de visuele barriere, maar is er nog steeds geen
woningbouw mogelijk. Bovendien wordt de verkeerskundige barriere juist versterkt, omdat de
gracht als nieuwe barriere wordt ingebracht. Over de gracht zullen bruggen moeten worden
gebouwd om de beide zijden te ontsluiten.

Van de geluidshinder en vervuiling zijn met name de bewoners van de Spoorsingel en
Phoenixstraat natuurlijk wel verlost.
2.4 De politi eke voorkeur

Met nadruk wil de gemeente uitgaan van een gegraven spoortunnel waarvan het dakgedeelte
op 3 a 3,5 m onder het maaiveld ligt en het gedeelte tussen de dakconstructie en het maaiveld
merendeels zal worden gebruikt t.b.v. parkeervoorzieningen (ondergrondse parkeergarages).
Aan het boren van de spoortunnel denkt de gemeente momenteel niet vanwege de diepe ligging
bij deze techniek (ca. 30 meter min maaiveld) en daarbij behorende hoge uitvoeringskosten.
Tevens zullen de uiteinden bij een geboorde tunnel tot lange overgangen leiden (geleidelijke
overbrugging naar maaiveldniveau middels inritten van de tunnel) en zal het nieuwe
ondergrondse station op een voor de gemeente onaanvaardbare diepte komen te liggen.
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Vanuit deze gegevens geeft de gemeente de voorkeur aan een gegraven spoortunnel boven een
geboorde tunnel.
Opgemerkt wordt dat de diepte van 30 m is ingegeven vanuit de technische onzekerheden die
de SOVI-studie in 1993 verbond aan het boren van grote diameter tunnels in slappe holocene
klei/siltlzandlagen. Daarom werd toen gekozen voor het boren in de pleistocene zandlaag op
30 m diepte- Met de huidige stand der techniek is het boren van twee naast elkaar gelegen
tunnelbuizen met een uitwendige diameter van 10,6 m (voor ieder 2 sporen) in slappere lagen
wellicht wel haalbaar. Ook zou een alternatief van twee boven elkaar geboorde tunnelbuizen
kunnen worden uitgewerkt.
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3. DE TOETS VAN DE PROCESBESCHRUVING
3. 1 Inleiding
De Leidraad is opgesteld vanuit een theoretisch perspectief met als doel de verschillende
methoden van monetariseren in beeld te brengen en toe te lichten. Een procesbeschrijving van
de aanpak van een casusstudie vormde geen onderdeel van de N430-studie. Ook de wijze van
presenteren van en communiceren over de resultaten van een monetariseringsberekening
was
in N430 niet aan de orde. In de Leidraad is derhalve summier ingegaan op het te volgen proces
van aanpak van een casusstudie en de communicatieve aspecten. Er zijn twee pagina's
opgenomen over het te volgen proces.
Aan de toelichting van de te monetariseren effecten, de monetariseringsgrondslagen
en de
manier van berekenen van effecten worden in de Leidraad zo'n 80 pagina's besteed. Het
behoeft hier derhalve geen betoog dat de beschrijving van het proces en de communicatie in de
Leidraad onvoldoende is gebleken en dat de nadruk in de Leidraad ligt op de toelichting van
het monetariseren.

.
.

De Leidraad zou een meer stapsgewijze receptuurachtige aanpak moeten hebben.
De Leidraad zou meer aandacht aan communicatieve aspecten moeten besteden.

Van een inhoudelijk toets van het te volgen proces en de presentatie van de uitkomsten, kan
derhalve geen sprake zijn. Wel kan ingegaan worden op hoe het proces in de casus Delft is
veriopen en welke aandachtspunten naar voren zijn gekomen bij de presentatie.
3.2 Praktische aandachtspunten naar aanleiding van de casus Delft
Bij de uitwerking van de case Delft is een aantal aspecten naar voren gekomen dat bij de start
van een casestudie helder dient te zijn. Voordat wij een voorzet geven van deze aspecten
herhalen wij nog:
Het opzetten en uitwerken van een receptuurachtige aanpak voor het monetariseren van
ruimtelijke effecten is geen doel van deze studie. Als gevolg van het toetsen van de Leidraad
zijn evenwel interessante aspecten naar voren gekomen.
In de casusstudie Delft zijn op hoofdlijnen de volgende stappen te onderscheiden:
Stap I

Stap 2
Stap 3

Bepaal het kader en de uitgangspunten van de studie;
. Wat is het doel, wie is de doelgroep? Voor wie worden de effecten in beeld
gebracht?
. Wat is het te beschouwen trace?
. Wat zijn de alternatieven?
. Welke aanlegmethode wordt toegepast?
. Wat is de beoogde nauwkeurigheid?
Bepaal welke effecten gemonetariseerd (kunnenlmoeten) worden;
Kies monetariseringsgrondslag.
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Stap 4

Stap 5

Verzamel concrete data benodigd voor het monetariseren en werk berekeningen
uit.
Presenteer de uitkomsten van de berekening ten behoeve van de communicatie
met doelgroepen.

Het bovenstaand proces lijkt een volgordelijk karakter te hebben. Dit is echter niet het geval.
Met het verzamelen van data (stap 4) kan direct begonnen worden al is het raadzaam om eerst
te bezien welke data relevant zijn. Bovendien is monetariseren een complexe aangelegenheid
en zijn er veel praktijkspecifieke situaties.
We beseffen dat de Leidraad niet in aUe praktijksituaties
een passende oplossing kan
bieden. Dit zou voorbij gaan aan de complexiteit en diversiteit van ruimtelijke invulling
ontwikkeling en het feit dat een model per definitie een vereenvoudiging van de
werkelijkheid is.

3.3 Stap 1

Bepaal het kader en de uitgangspunten

en

van de studie

V oordat met het monetariseren begonnen kan worden, dient helder te zijn wat het doel is van
het monetariseren en binnen welke kaders gewerkt wordt. Ter illustratie hiervan worden in de
volgende paragrafen enkele belangrijke vragen gesteld en uitgewerkt. Het onderscheid in
verkenningsfase en planstudiefase, zoals in de Leidraad is gegeven, bleek niet relevant.
Onderscheid in de Leidraad naar de fase van besluitvorming
(Verkenniningsen Planstudiefasen) kan verdwijnen als je bij ieder te beschrijven effect een onderscheid maakt naar
het detailleringsniveau
van het plan: weinig gegevens voorhanden ...veel gedetail-leerde
gegevens voorhanden
e.d. Voor aUe varianten moet het detailleringsniveau
dan wel gelijk
zijn.

3.3.1

V oor wie worden de effecten in beeld gebracht?

Toedeling naar actoren
Ais actoren bij een infrastructureel project onderscheidt de Leidraad (p.15/16): "de stichter
(meestal de overheid), beheerder, exploitant, gebruikers en derden".
Op biz. 16 van de Leidraad staat: "de toedeling van kosten en baten naar actoren is geen
onderwerp van onderzoek geweest. Elke toedeling is immers aan discussie onderhevig en
vereist daarom een aparte studie".
In de audit van N430 wordt het toerekenen naar actoren waardevol gevonden en wordt
aangegeven dat extra aandacht voor een bedrijfseconomisch aanpak gewenst is. Prof. Voogd
(Universiteit Groningen) schrijft hier in zijn audit van N4302 het volgende over: 'Veel van deze
bezwaren (van het monetariseren van effecten) verdwijnen als monetaire analyses vanuit een
bedrijfseconomisch perspectief worden opgezet. In dat geval ontbreekt de noodzaak om
'zachte' effecten via kunstgrepen te monetariseren en kan vanuit een specifieke actor (overheid,
ontwikkelingsmaatschappij,
oid) worden geredeneerd. Een kosten-effectiviteitsanalyse
is dan
een zinvol alternatief voor een maatschappelijke kosten-baten analyse. In dat geval worden de

2

Zie Vrijling, lK., Sanders,F., Voogd,lH., Nijkamp, P. ,Eck, P. , van (1998) 'PAR-audit: N420-1 Handboek
Monetaire waarderingsmethoden Milieu- en leetbaarheidseffecten infrastuctuur; N430-1 handboek
Ruimtelijke effecten Infrastructuur', in opdracht van het COB.

TNO-PRC Bouwcentrum-rapport

12 van50

1999-BKR-R027

te maken kosten afgezet tegen de (maatschappelijke) doelen die bereikt dienen te worden. Bij
vraagstukken waar ondergronds bouwen een optie is lijkt dit een zinvolle benadering te zijn'.
Het is daarom dat een actoranalyse een onmisbaar onderdeel is van een ruimtelijke
effectberekening. Degene op wiens initiatief een effectberekening uitgevoerd wordt, laat dit
meestal doen ter ondersteuning van een 'nut-en-noodzaak-discussie'
of de besluitvorming. De
actoren (gemeenten, burgers, private partijen, rijksoverheid) die betrokken zijn bij de
besluitvorming zijn in het algemeen alleen in hun eigen kosten/baten'plaatje'
gei"nteresseerd en
willen dit gespecificeerd zien. In de Leidraad zou hier meer aandacht aan moeten worden
besteed.
Voorbeelden van toerekening naar actoren:
. grondverwerving; welke waarde voor de te verwerven grond moet worden aa~gehouden?

.

Ais de gemeente actor is, en het om gemeentelijke grond gaat, is de boekwaarde de
minimale waarde voor te verwerven grand. Ais de bewoners actoren zijn is, is de
aankoop/onteigeningswaarde
de rninimale waarde.
stijging vastgoedwaarde. Als gemeente actor is, gaat het om de onroerend zaak belasting

.

(plus eventuele vastgoedewaardestijging
van panden van de gemeente zelf), als de
bewoners/bedrijven actoren zijn gaat het om de vastgoedewaardestijging
van de panden
van de bewoners en bedrijven.
bouwhinder: omzet- en winstdaling wanneer het om de actor bedrijven gaat; uitkering
nadeelcompensatie

als om de actor gemeente gaat.

In de casus-studie Delft is de gemeente, als initiatiefnemer, een belangrijke actor.

Per actor zouden zowel de kosten als de baten moeten worden aangegeven, zodat zodat
hierover met de betreffende actor(en) kan worden gecommuniceerd. Hierbij kan desgewenst
een opdeling van de actoren naar publiek (rijksoverheid, gemeente) en privaat (private
ontwikkelaars, burgers, winkeliers e.d.) worden gemaakt, alsmede een opsplitsing naar korte
en lange termijn effecten. Een saldering van aIle kosten en baten levert in het algemeen geen
communicabel product.

..

Toerekening naar actoren zou extra studie en aandacht verdienen.
Per (publieke en private) actor dienen de kosten en baten inzichtelijk te worden
gemaakt, met een uitsplitsing naar korte en lange termijn effecten.

Wat is waarde?
In het verlengde van een actorentoewijzing van de baten en de lasten, ligt de discussie omtrent
'waarde'. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen financiele, economische en
maatschappelijke waarde van prajecten. Private financiers, c.q. ontwikkelaars zijn primair
geinteresseerd in de financiele waarde van bouwwerken (in geval van Delft is dit bijv. de
parkeergarage op de spoortunnel). Deze kan op allerlei manieren worden uitgedrukt: in huur,
rente-opbrengsten, waardevermeerdering, etc. De basis is de contante waarde van verwachte
opbrengsten minus kosten. Extra onrendabele uitgaven worden alleen dan gedaan indien dit
door voorschriften, marktvereisten e.d. noodzakelijk is.
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De economische waarde van infrastructuur behoeft niet alleen op de financier/ontwikkelaar
terug te vallen. Ook andere in de (directe) omgeving kunnen ervan profiteren. Bijvoorbeeld
door verhoging van de vastgoedwaarde/grondprijs.
De maatschappelijke waarde van de aanleg van infrastructuur is bij ondergronds bouwen
gelegen in extra benutting van schaarse ruimte, meer ruimte voor groei, verhoging leefbaarheid
van of extra kwaliteit voor de stad, e.d.. Beslissingen omtrent ondergrondse of bovengrondse
aanleg zijn juist vaak politiek van aard, en gestoeld op afwegingen omtrent de
maatschappelijke waarde (nut -en-noodzaak -discussie).
Deze baten zijn van belang maar moeilijk kwantificeerbaar omdat het om niet-materiele
waarde gaat. Indien de maatschappelijke waarde kan worden vertaald in economische termen
(en vervolgens ook nog eens aan actoren zou kunnen worden toegewezen) zou ook dit effect in
de Leidraad kunnen worden opgenomen. Men kan hierbij denken aan bovenlokale multipliereffecten, bijvoorbeeld: meer toeristenbelasting
a.g. v. meer toeristen,
aantrekkelijker
vestigingsklimaat voor bedrijven waardoor algehele economische opleving van de stad, e.d. Dit
vereist een aparte studie.
P.H. van Leeuwen (ING Bank, Transactional Bank)3 schrijft hierover: "Het zou de discussie
veel transparanter maken indien deze drie soorten waarden goed uit elkaar zouden worden
gehouden en de waarde per soort zou worden ingeschat. Indien dit op een eenduidige voor
actoren acceptabele wijze zou gebeuren, is het bijvoorbeeld veel eenvoudiger in de
communicatie
met de overheid, subsidie aan te vragen voor het creeren van de
maatschappelijke waarde. Private partijen kunnen de financiele waarde voor hun rekening
nemen. De economische waarde kan eventueel door regelgeving worden afgerond en ten
dienste van het project worden gebracht. Het ontwikkelen van een zo eenvoudig mogelijk en
algemeen acceptabel model om bovengenoemde 'waarden' in te schatten zou mijns insziens
een goede stimulans kunnen worden voor het financieren van projecten."

Opgemerkt moet worden dat er met name bij de economische en maatschappelijke waarde
vaak sprake is van een 'potentiele waarde' van een infrastructurele ingreep, bijv. de
herontwikkelingsruimte van het beschouwde gebied of de stijging van de vastgoedwaarde. De
materialisatie van die waarde vindt mogelijk pas plaats als er transacties plaatsvinden, dus
bijv. bij verkoop van vastgoed. Het is de vraag of actoren ge"interesseerdzijn in waarde die
niet op korte termijn gerealiseerd wordt. In dit voorbeeld is sprake van een conflict in
theoretische 'juistheid' en praktische toepasbaarheid.

.
.

Aan het onderscheid tussen 'financiele', 'economische' en 'maatschappelijke waarde'
zou in de Leidraad meer aandacht besteed moeten worden..
Het monetariseren van 'maatschappelijke waarde (nut)' verdient extra studie in het
kader van de nut-en-noodzaak-discussie
over infrastructurele ingrepen

De genoemde financiele, economische en maatschappelijke effecten treden vooral op indien het
gehele trace in beschouwing wordt genomen. In de case Delft is het beschouwde deel zo klein
dat het niet zinnig is hierop in te gaan. Bovendien neemt de kans op dubbeltellingen aanzienlijk

3 Zie inbreng door Van Leeuwen, 11/7/97 op de discussiesite van het COB (www.cob.nl/discussieplatform/).
Zie ook de reactie van G.Alink, 24/7/97 op deze site.

TNO-PRC Bouwcentrum-rapport

14 van50

1999-BKR-R027

toe

indien dergelijke effecten op een beperkt schaalniveau worden bezien en ook bij een ander

deel van het trace worden bepaald.

3.3.2

Wat is het te beschouwen trace?
Het proces start met het verkrijgen van een beeld van het beoogde trace. In de Leidraad is deze
stap ('stap 0 Ruimtelijke Uitgangssituatie') summier uitgewerkt en wordt er impliciet vanuit
gegaan dat een analyse van de huidige situatie van het trace en de ligging van de traces van de
verschillende alternatieven in een ander deel van een integra Ie studie reeds zijn uitgevoerd.
In de Leidraad wordt niet aangegeven welke trace-elementen
variant en hoe een analyse van het trace plaatsvindt.

Infrastructuurtvpe

er nodig zijn bij een bepaalde

en trace-elementen

Er wordt in de Leidraad gevraagd keuzes te doen omtrent infrastructuurtype.
het type

Voor wat betreft

lijninfrastructuur onderscheidt de Leidraad weg- en railinfrastructuur. In Delft gaat

het om railinfrastructuur.
In de praktijk kan het infrastructurele
de Leidraad voorgesteld

onderscheid

weg of rail minder zwart-wit

zijn dan in

In Bijlage 6 van de Leidraad staat terecht dat de weg- of railinfrastructuur
lijn- en
puntelementen bevat. "Voor de effectmeting zal een classificatie aan de hand van de
bouwkundige elementen in het ontwerp (zoals op- en afritten, doorgangen, stations)
plaatsvinden. Op deze wijze is een onderscheid tussen lijn- en puntelementen te maken". In de
case Diepgraeve bleek de locatie van de stations een belangrijk uitgangspunt voor de
effectberekening. Uit een studie uit 1997 van Benjamin en Sirmans blijkt dat de aanwezigheid
van een metrostation in het algemeen tot een hogere huur van appartementshuren
in
Washington D.C. leidt. Elke 150 m verder van de metro leidt tot een huurdaling van gerniddeld
2,6%4.
In de case Delft valt het stationsgebied overigens juist buiten het kader van onderzoek.
In het algemeen moet men bij een casestudie de infrastructuur inclusief de omgeving in beeld
brengen, waarbij het van belang is om op traceniveau aan te geven welke trace-elementen er
nodig zijn: aardebaan, viaduct, oprit, afrit, kruisingen, rechte delen, stations, e.d. en in welke
uitvoeringsvarianten. In de case Delft gaat het alleen om rechte delen, met twee algemene
verkeerskruisingen (Bolwerk en Kampveldweg), twee algemene verkeersdoorsteken (Paxlaan,
Van Heemstrastraat), een fietsdoorsteek. Het enige puntelement in het beschouwde trace is het
laatste deel van de inrit bij de boorvariant.

4

Benjamin & Sirmans in het AmericanJournal of Real Estate Research, zie Vastgoedmarkt,november 1997,
p.43. De onderzoekers hebben de hedonische prijsmethode toegepast. Bij het toepassen van deze
methode wordt getracht een waardering toe te kennen aan verschillende karakteristieken van een goed.
In dit concrete geval werd getracht de huur van de appartementen uiteen te rafelen in karakteristieken
die te maken hebben met de fysieke karakteristieken van het pand (zoa1s het aantal kamers,
aanwezigheid parkeergelegenheid), de buurt waarin het pand gelegen is, de bezettingsgraad van het
pand waarin het appartement gelegen is en de noodzaak een maamd vooruit borg te betalen.
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Ruimteliike typologie
V oor wat betreft het stedelijk gebied dat doorsneden wordt door de infrastructuur geeft de
Leidraad een viertal hoofdgroepen
aan: (1) woongebieden,
(2) werkgebieden,
(3)
recreatievoorzieningen of (4) infrastructuurvoorzieningen.
In Bijlage 4 wordt nader ingegaan op de 'ruimtelijke settings'. Daar wordt terecht gesteld: "De
ruimtelijke settings vormen de uitgangspunten
voor de effectmeting van de aanleg,
aanwezigheid en gebruik van infrastructuur op de stedelijke functies en hun ruimtelijke
neerslag" .
In de Leidraad wordt niet aangegeven hoe de gebruiker de ruimtelijke settings in een concrete
situatie moet definieren. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met aanlegalternatieven
die een
compleet andere planologische invulling met zich meebrengen en een andere ruimtelijke setting
tot uitgangspunt krijgen dan die van de voorkeursvariant (die in het algemeen wel helemaal
planologisch uitgewerkt is)?
In een aantal gevallen zal het mogelijk zijn deze andere ruimtelijke settings als 'ruimtelijk
effect' mee te nemen, bijv. als stijging of daling van de vastgoedwaarde. Doch in andere
gevallen lijkt dit niet verantwoord en moeten scenario's voor de ruimtelijke invulling worden
bedacht.
Bij plannen die al in een vergevorderd stadium zijn, en waarin ondergrondse alternatieven al in
een vroegtijdig stadium zijn afgevallen (of nooit in de beschouwing zijn meegenomen), is
alleen het gekozen alternatief (planologisch) uitgewerkt. AIleen van dit alternatief zijn dan de
ruimtelijke settings bekend. Op zijn best zijn er ook andere MER-alternatieven/varianten
uitgwerkt. Om verschillende varianten te kunnen vergelijken is het, om niet appels met peren te
vergelijken, noodzakelijk dat ook de referentievarianten gelijkwaardig uitgewerkt zijn. Er moet
dan een stedenbouwkundige invulling gegeven worden van een plangebied dat in aIle te
vergelijken varianten even groot is.
Doel van knippen in stukken
Het doe! van het definieren van de ruimtelijke settings is:

..

geven van informatie;

.

controlemogelijkheid

onderlegger voor het model en de basis om hoeveelheden uit af te leiden;
om te kijken of er geen dubbeltellingen

en lacunes

zijn in de

gehanteerde hoeveelheden (oppervlakken)
bij de effectenberekening.
De som van
deeloppervlakken moet gelijk zijn aan het totaal van het beschouwde oppervlak. Dit heeft
vooral betrekking op invloedszones.

Bij de ruimtelijke settings behoort ook het aangeven van de eisen of uitgangspunten voor het
stedelijk gebied tijdens de bouw, bijv. "Phoenixstraat moet open blijven voor aIle verkeer", of
aangeven eventuele locaties voor opslag bouwmaterialen, aanvoerroutes bouwmaterialen e.d.
Ondergronds kiiken
In verb and met het berekenen van het effect 'de kosten van functievrij maken' zou in principe
ook de ondergrond in kaart moeten worden gebracht, met name voor wat betreft belangrijke
gas-/waterleidingen, bestaande funderingen, funderingsresten, e.d.. In de SOVI-studie is dit
voor het Delftse gebied uitvoerig gedaan.
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Een ander punt betreft de mogelijke archeologische vindplaatsen. In de SOVI-studie is dit voor
Delft niet gedaan, hoewel verwacht mag worden dat er op het trace van de Phoenixstraat het
een en ander te vinden is.
Geconcludeerd kan worden dat informatie over de ligging van het trace, de omgeving en de
kruisingen essentieel is om te kunnen monetariseren.
3.3.3

Wat zijn de alternatieven en technische aanlegvarianten?
Alternatieven
Van een heel andere orde, dan de analyse van het trace, is de discussie over de vraag welke
alternatieven moeten worden beschouwd? Welke alternatieven worden buiten het kader van de
studie gehouden? Hoeveel alternatieven worden afgewogen?
Dit zijn fundamentele vragen die aan het begin van de (integrale) studie moeten worden gesteld
en beantwoard. Deze vragen vallen buiten het kader van het ontwikkelen van een methodiek
van monetariseren. In het kader van de toets op praktische bruikbaarheid en kritisch kijken
naar het resultaat mag ons inziens deze problematiek niet onvermeld blijven.
De Leidraad onderscheidt drie typen alternatieven, namelijk: (1) bovengronds, (2) ondergronds
d.m.v. 'cut & cover' (een bovengrondse sleuf die na de aanleg van de infrastructuur wordt
afgedekt), (3), ondergronds d.m.v. boormethode. Deze drie alternatieven laten in het algemeen
de verschillen in effecten van een ondergrondse en een bovengrondse variant goed zien. Een
alternatief in de grond, oftwel een halfondergrondse ligging, is in de Leidraad niet uitgewerkt.
Maar in MER-studies kan een dergelijk alternatief wel verplicht worden uitgewerkt.

.
.

Hoeveel alternatieven dienen er (minimaal) gekozen te worden om een goede afweging
te maken?
Om verschillende alternatieven te kunnen vergelijken is het, om niet appels met peren te
vergelijken, noodzakelijk dat ook de referentievarianten gelijkwaardig uitgewerkt zijn.

In Delft wordt uitgegaan van de volgende alternatieven:

.

Bovengronds

Het bestaande viaduct blijft gehandhaafd. Er wordt een extra viaduct gebouwd aan de
oostkant van het bestaande viaduct (Phoenixstraat). In de SOVI-studie wordt opgemerkt
dat de fundering van het bestaande viaduct een knelpunt voor het nieuw te bouwen viaduct
vormt. Onder het viaduct kan worden geparkeerd, zoals dat nu ook al het geval is.

.

Vlak onder maaiveld

gelegen

(vierkante)

tunnelbuizen,

aangelegd

met cut & cover

Bij de cut & cover variant worden twee naast elkaar gelegen tunnels voor ieder een spoor
aangelegd. Tussen het tunneldak en het maaiveld is ruimte voor een parkeergarage.
. Boren
Twee naast elkaar gelegen buizen voor ieder ieder een spoor. Hiervoor komen twee traces in
aanmerking, namelijk een oostelijk trace en een westelijk trace (SOVI 1993). Voar het
bepalen van de ruimtelijke effecten is vooral de locatie van,de inrit van belang: deze is aan
de noordkant gesitueerd t.p.v. Gist-Brocades.

TNO-PRC Bouwcentrum-rapport

17 van 50

1999-BKR-R027

Technische aanlegmethode
Binnen de alternatieven zijn technische varianten denkbaar. Als gevolg van technische
ontwikkeling zijn er de afgelopen jaren verschillende aanlegmethoden ontwikkeld.
Bij de MER-notatie zijn technische varianten als voorbeeld aangegeven:
. bovengronds alternatief: viaduct, aarden baan, maaiveld

.

half-ondergrondse

.

respectievelijk damwanden;
ondergronds alternatief: boren, afzinken, cut & cover, holle dijk, overkapt;

ligging:

open tunnelbak,

ingraving

onder

toepassing

van folies,

Voor de hinder tijdens de bouw is de uitvoeringsmethode en de techniek bepalend. Voor de
gebruikshinder kan de techniekkeuze ook van invloed zijn (bijv. materiaalkeuze/vormgeving).
Bij ieder alternatief zijn diverse uitvoeringsmethodieken
aanwezig, bijv. afzinke~, wandendakmethode, cut & cover, diepwanden, combiwand, U-polder, V-polder, al of niet
gecombineerd met onderwaterbeton, trekpalen, groutankers, stempels e.d. Bij boren is niet
zozeer de boortechniek van belang als wel de diepte van boren. Hoe dieper, des te minder
effecten op de omgeving.
De methode van (technische) uitvoering
aanlegfase van groot belang.

..

van de werkzaamheden

is voor hinder tijdens de

In Delft wordt uitgegaan van de volgende technische varianten:
bovengronds: viaduct.

.

cut & cover combiwand plus onderwaterbeton en trekpalen (grondwaterstandverlaging is
niet toegestaan vanwege zettingsgevaar voor bestaande bebouwing die deels op staal is
gefundeeerd (SOVI, 1993)), gebouwd ter plaatse van het bestaande spoorviaduct en aan
de oostkant daarvan (Phoenixstraat). Zie Bijlage 2 voor de bouwfasen van de tunnel.
Boren: In het trace van de case loopt de inrit nog ca. 185 m door tot voorbij de
Kampveldweg. De inrit wordt door middel van een open bouwput gemaakt.

Voor de diepteligging van de tunnel is een ondiepe ligging (in de holocene
klei/silt/zandafzetting laag) mogelijk of een diepe ligging (in het pleistocene zandpakket). In de
SOVI-studie wordt de voorkeur uitgesproken voor een diepe ligging, i.V.m. de toenmalige
stand der techniek, die minder risico's inhield voor het boren in vaste dan in slappe lagen.
Voor de case Delft wordt uitgegaan van deze diepe variant, en voor twee enkelsporige
tunnelbuizen naast elkaar (in plaats van een dubbelsporige tunnelbuis of twee enkelsporige
tunnelbuizen boven elkaar). In deze boortunnel variant is er genoeg ruimte voor een
ondergrondse parkeergarage.

3.4 Stap 2

Bepaal

welke effecten en aspecten

gemonetariseerd

(kunnenlmoeten)

worden

De gebruiker moet de te onderzoeken effecten en aspecten kiezen. In de Leidraad worden de
volgende effecten en aspecten behandeld:

Effect
1. ruimtebeslag tijdens aanleg (fysieke
ruimtebehoefte infrastructuur)

aspect
a) verwerving
b) functievrii maken
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2.

bouwhinder (tijdens aanleg)

3.
4.

(her)ontwikkelingsruimte (in
gebruiksfase)
gebruikshinder (in gebruiksfase)

5.

doorsnijding (in gebruiksfase)

a)
b)
c)
d)

visuele hinder,
geluidlstof/trillingshinder,
belevingswaarde,
doorsniidingJ barrierewerking;

a)
b)
a)
b)
c)

visuele hinder,
geluidl trillingshinder
versnippering stedelijke structuur,
barrierewerking,
verslechtering (interne) bereikbaarheidl
toename reisafstand en reistiid.

Compleetheid effecten/aspecten
In ieder concrete stedelijke situatie zal men moeten kijken of de beoogde effecten van de
infrastructurele ingreep door de N430 effecten en aspecten gedekt worden.
Bij de praktische uitwerking van de case Delft kwam naar voren dat het zoeken naar
effectenlaspecten die specifiek zijn voor de casussituatie en die welke nog buiten beschouwing
zijn gebleven een belangrijke uitdaging vormde. Hierdoor kwamen fundamentele discussies op
gang en ontstond een verdieping van inzicht voor aIle betrokkenen.
In geval van Delft worden als effecten van de treintunnel genoemd (zie par. 2.1):
. geluidsoverlast en vervuiling (neerslag ijzervijzel op auto's en gevels) van het huidige

.

treinverkeer;
opwaardering van de directe omgeving door sloop van het viaduct;

.

herontwikkeling:

.

parkeervoorzieningen (boven de tunnel);
opheffing van de fysieke en visuele barriere,

woningen,

kantoren,

horeca

alsmede

grootschalige

die het viaduct

ondergrondse

momenteel

tussen

de

stadsdelen vormt; scheppen van mogelijkheid voor de ontwikkeling tussen de oude en de
nieuwe stad;
De meeste van de genoemde effecten worden inderdaad door N430 effecten/aspecten
Nieuw is: 'vervuiling van auto's en gevels'.

gedekt.

'Opwaardering directe omgeving' kan eventueel onder het effect 'doorsnijding' worden
gerangschikt, hoewel hier ook het aspect: 'sociale integratie' speelt, een thema dat bij veel
discussies over infrastructurele
Met het ruimtelijk
bewerkstelligt
herontwikkelen,

ingrepen een rol speelt (vergelijk Sijtwende te Voorburg).

effect 'sociale integratie

door een (spoor)weg

tussen twee gebieden'

onder de grond te brengen, en het vrijkomende

zouje iets moeten doen in de Leidraad.

Overigens ook andere sociale effecten van infrastructuur,
ruimtelijke

dat je in veel steden

effecten, zou je beter moet beschrijven

gebied te

Wat Levert dit in geld uitgedrukt
die nauw samenhangen met de

in de Leidraad.

op?
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Soms wordt als sociaal effect genoemd: het verbeteren van het draagvlak van (bestaande)
stedelijke voorzieningen (winkelvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen in de directe omgeving,
sociaal-culturele en gezondheidszorg). Reeds eerder heeft PRC Bouwcentrum gepleit voor het
nader onderzoeken van de mogelijkheid tot monetarisering van sociale effecten. Zie Bijlage 2.
In het verlengde hiervan ligt het effect 'Opheffen van de fysieke en visuele barriere'. Dit valt
onder het effect: 'doorsnijding', maar hier kan de opmerking van de 'maatschappelijke
waarde' worden geplaatst (zie hierboven), oftewel de bovenlokale multiplier-effecten, zoals
meer toeristen naar de stad, aantrekkelijker vestigingsklimaat
voor bedrijven waardoor
algehele economische opleving van de stad, e.d.
Verder kwamen in Delft de aspecten: archeologische vindplaatsen en bouwhinder als gevolg
van heiwerkzaamheden, aanvoer beton, als nieuw naar voren. Deze staan nog niet beschreven
in de Leidraad.
De opsplitsing

in de vijf hoofdeffecten

lijkt

volledig

subeffecten (of 'aspecten') zouden nog uitgebreid

.

vervuiling

geparkeerde

door bijv. ijzervijzel

.
.
.
.

auto's

en uitputtend.

Maar

de beschouwde

kunnen worden met:

en gevels in de directe

nabijheid

van de infrastructuur

van de spoorbaan;

sociale aspecten;
archeologische
bouwhinder

vindplaatsen

als gevolg heiwerkzaamheden,

bovenlokale
aantrekkelijker

multiplier

effecten

(voor

aanvoer beton, asfalteren
de

stad

als

geheel)

worden van de stad door de infrastructurele

etc.

als

ingreep

gevolg

van

het

(meer toeristen,

meer vestiging bedrijven e.d.)

Wat is de beoogde nauwkeurigheid
Wat is de minimale omvang van een effect om relevant te zijn voor de monetarisering? Het is
aannemelijk dat vervuiling van auto's en gevels als gevolg van ijzer in Delft geen wezenlijke
rol speelt bij de afweging van alternatieven al is het effect wel degelijk te monetariseren.
Er zijn meerdere mogelijkheden om effecten te monetariseren. Discussie over de te hanteren
methode, uitgangspunten, data en resultaten leidt tot een verdieping en meer beg rip. Dit
komt het draagvlak voor de resultaten ten goede.

Detaillering naar behoefte
Uitgaande van het detailleringsniveau,
en gegeven de doel- en vraagstelling van de
monetarisering, kunnen sommige onderdelen van het plan nauwkeuriger worden uitgewerkt
dan andere onderdelen. Bijvoorbeeld: de ligging van molen 'De Roos' in Delft ten opzichte van
de sporen moet nauwkeurig in kaart worden gebracht vanwege de krappe situatie ter plaatse.
De noodzaak tot het amoveren van de molen is afhankelijk van specifieke beslissingen ten
aanzien van de ligging van het trace, de benodigde ruimte naast het trace voar bijvoorbeeld
transport, werkzaamheden en opslag. Een meter meer of minder kan in dit specifieke geval
vergaande consequenties hebben.
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Of: gegeven de verkeerskundige situatie in een stad zou de verkeersstructuur
gedetailleerd
uitgezocht moeten worden. Hoe wordt gedurende de verschillende fasen van de uitvoering het
verkeer geleid? Blijft de tram te allen tijde in twee richtingen over de Phoenixstraat lopen of is
een tijdelijke (gedurende enkele jaren) afsluiting van de trambaan een optie. Over de
verkeerskundige situatie waren in de case Delft onvoldoende gegevens beschikbaar.
Specifieke omstandigheden
in praktijksituaties
Een hoge mate van detailniveau op onderdelen

3.5

Stap 3

kunnen van invloed zijn op de uitkomsten.
is soms gewenst.

Kies monetariseringsgrondslag

Het kiezen van een methode om een effect te monetariseren kan met behulp van de
voorbeelden uit de Leidraad, maar zoals reeds is gesteld zijn praktijksituaties complex. Een
Leidraad kan niet voor elke situatie een oplossing geven. De Leidraad geeft voorbeelden en
houvast bij het monetariseren. Een kant en klaar kader is echter niet voorhanden.
Tergeliikertiid hanteren van verschillende uitgangspunten
De gebruiker van de Leidraad dient zich te realiseren dat de pragmatische benadering die in de
Leidraad wordt gevolgd ertoe kan leiden dat een aantal van effecten op verschillende manieren
of op basis van verschillende uitgangspunten gewaardeerd kunnen worden.
Bijvoorbeeld het aspect 'verwerving' bij 'ruimtebeslag tijdens aanleg' kan op twee manieren
gemonetariseerd worden. De ene manier werkt heel nauwkeurig en zoomt lokaal in op de
specifieke situatie. Dan telt men het aantal woningen en bedrijven in het te verwerven gebied,
taxeert per woninglbedrijf de waarde op grond van landelijk door de overheid gehanteerde
normen, telt daar de kosten van vervangende huisvesting voor uit te plaatsen bewoners bij op,
plus de uit te keren nadeelcompensatie aan bedrijven a.g.v. stagnatieschade, en men komt op
een totaalbedrag.
De andere manier is globaler van aard. Dan gaat men ervan uit dat de initiatiefnemer aIle
benodigde grond voor aanleg van de infrastructuur (lengte maal breedte van de bouwkuip)
opkoopt en de grondeigenaren in het te verwerven gebied een commerciele grondprijs betaalt.
Deze prijs weerspiegelt dan de maximale kosten. Aile eventuele sociale kosten van uitplaatsing
van bewoners, en nadeelcompensatie aan bedrijven zijn in de grondprijs verdisconteerd.
De Leidraad heeft gekozen voor de tweede werkwijze.
Men moet niet de fout begaan een combinatie van de twee werkwijzen te maken, door zowel
uit te gaan van een commerciele prijs voor aIle te verwerven grond en daar nog eens een
bedrag voor nadeelcompensatie/uitplaatsingsvergoeding
bij op te tellen. Dat zou leiden tot een
dubbeitelling.
Een andere voorbeeld betreft de milieukosten. Hoewel aile berekeningen in guldens luiden is er
wel degelijk een verschil in de vervangingswaarde, de kosten van een schaduwproject en de
preventiekosten.
Discussie verdiept de waarde van de leidraad
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Bij het toetsen van de Leidraad en het uitwerken van de casestudie kwam naar voren dat de
keuze van een grondslag voor monetariseren niet altijd eenduidig is. Bijvoorbeeld indien
uitgegaan wordt van schaduwkosten, is een belangrijke vraag: welk schaduwproject
is
representatief? Het monetariseren van ruimtelijke effecten in een vroeg stadium van een
project mag niet de pretentie hebben van "volledig" en "de enige juiste benadering". Er zijn
vele wegen naar Rome. Begrip van de gehanteerde uitgangspunten vergroot het inzicht en
maakt conclusies naar aanleiding van de berekeningen betrouwbaarder.
3.6 Stap 4

Verzamel data en werk berekeningen uit

Nadat het kader van het onderzoek bekend is en duidelijk is welke effectenlaspecten op welke
wijze beschouwd worden, kunnen gericht data verzameld worden. In de Leidraad is een
uitgebreide beschrijving opgenomen van de feitelijke monetarisering van ruimtelijke effecten
en zijn de benodigde data aangegeven.
In praktijk zal echter niet aile benodigde data aanwezig zijn. Soms kunnen gegevens van
andere gegevens worden afgeleid en zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden. Soms
zal aanvullende onderzoek gewenst zijn en soms zal bij gebrek aan gegevens een bepaald
effect niet bepaald kunnen worden.
Bij de verzameling van gegevens dient de mate van detaillering aan te sluiten bij de aard van
het onderzoek. Bovendien is aandacht geboden voor mogelijke dubbeltelling of juist ontbreken
van gegevens. Het verzamelen van data is feitelijk een proces op zich en valt buiten het kader
van deze studie.
Uit de case Delft bli}kt dat een beperkte beschikbaarheid
voor monetariseren behoeft te zi}n.

3.6 Stap 5

Presenteer

de uitkomsten

van de berekeningen

van gegevens geen belemmering

t.b.v. de communicatie

Bij de laatste stap gaat het erom dat de uitkomsten zodanig worden gepresenteerd dat hierover
kan worden gecommuniceerd bij nut-en-noodzaak-discussies.
De wijze van presentatie is
afhankelijk van het doel van de berekening en de doelgroep(en). In het algemeen zal een
uitsplitsing van kosten en baten per actor noodzakelijk zijn t.b.v een effectieve communicatie.
Hierbij kan bijvoorbeeld een tweedeling in publieke en private actoren worden gemaakt.
Als de uitkomsten van de beschouwde alternatieven dicht bij elkaar liggen, kan het raadzaam
zijn een bandbreedte van de uitkomsten aan te geven. Dit voorkomt discussies omtrent
marginale verschillen.

.

In de presentatie
(evt. onderverdeeld

.

van de uitkomsten

is een uitsplitsing

naar publiek en privaat)

van kosten en baten naar actoren

in het algemeen gewenst.

Als de uitkomsten dicht bi} elkaar liggen verdient het aanbeveling
de uitkomsten aan te geven.

een bandbreedte

van
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4.

MONETARISERING

CASE DELFT

4. 1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de monetarisering van de effecten van de case Delft toegelicht. Het
hoofdstuk begint met een analyse van het trace. Vervolgens worden de verschillende effecten
bepaald. In de volgende tabel staat de paragraafindeling van dit hoofdstuk weergegeven.

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Beschouwde e
Het trace
Ruimtebeslag
Bouwhinder
Heron twi kkelingsruimte
Gebruikseffect
Doorsniidin

(bouwfase)
(bouwfase)
(gebruiksfase)
(gebruiksfase)
o-ebruiksfase)

4.2 Het trace van de verschillende varianten
Om het ruimtebeslag van het trace in beeld te brengen wordt aan de hand van schetsen en
tekeningen gekeken hoe het trace bij de verschillende varianten gaat lopeno In de onderstaande
figuur is een tabel weergegeven van de verschillende trace-elementen en de lengte hiervan. Uit
de tabel blijkt dat het totaal beschouwde trace (slechts) 810 meter lang is. Bij de boortunnel
variant ligt een deel van de inrit van de tunnel binnen het te onderzoeken gebied. Van de totale
lengte van 810 meter is 175 meter inrit en 635 meter geboorde tunnel.
Boortunnel

!

I

van

tot

Tracedeel

68.400
68.430

68.430
68.575

Kruising kampveld
lnrit

30 m Cut & Cover
145 m Cut & Cover

68.575

69.210

Tunnel

635 m Boren

TOTAAL

Aanlef? methode

810 m

Gelijksoortige tabellen worden ook voor de andere varianten gemaakt, waarbij het van belang
is dat een gelijk deel van het trace wordt geanalyseerd. De lengte van de viaduct variant en de
Cut & Cover variant is ook 810 meter en het begin van het trace is ook bij de kruising met de
Kampveldweg.
4.3 Ruimtebeslag tijdens aanleg (bouwfase)
In deze paragraaf worden de effecten van ruimtebeslag toegelicht. In de onderstaande tabel is
als leeswijzer het overzicht van de subparagrafen weergegeven.
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4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.3.1

Beschouwde e
Ruimtebeslag
Verwerving
Functievrij maken
Tijdelijke voorzieningen
Bouwhinder
Herontwikkel ingsruimte
Gebruikseffect
Doorsniiding

(bouwfase)

(bouwfase)
(gebruiksfase)
(gebruiksfase)
(gebruiksfase

Verwerving
Methode
De grondslagen uit de Leidraad zijn gevolgd, zodat op globaal niveau is gekeken naar de
ruimtebehoefte van het trace. Op enkele specifieke elementen is nader ingezoomcl, zoals de
situatie rond de molen 'De Roos' en de Waltoren. Deze staan dicht bij het trace en vergen
hoge kosten van eventuele sloop en herbouw. Uit het nadere onderzoek kwam naar voren dat
in het geval van een boortunnel en een viaduct de molen 'De Roos' en de Waltoren kunnen
blijven staan, terwijl bij de Cut & Cover methode sloop vooralsnog aannemelijk is.
Hoeveelheid ruimtebeslag:
Praktisch betekent dit meten van tekeningen, bepalen lengte x breedte. De bouwput en het te
verwerven gebied zijn niet gelijk aan elkaar en hoeven in het algemeen ook niet aan elkaar
gelijk te zijn.
Terreintoeslagfactor voor aan- en afvoerwegen:
Op basis van ervaringscijfers wordt een toeslagfactor gerekend voor aan- en afvoerwegen. Het
voordeel hiervan is dat dit een zeer eenvoudige methode is, die toch een goede benadering van
de werkelijkheid geeft. Op sommige punten kan in detail ingezoomd worden om te kijken of
specifieke problemen te verwachten zijn.
Opslagterreinen:
Een deel van deze terreinen vallen binnen de hiervoor genoemde opslagfactor.
worden vaak braakliggende terreinen gebruikt.
Berekening benodigde oppervlakte

Boortunnel
\Jnn

tnt

TOTAAL

Trnrpflppi

68.400 68.430 Kruising kamoveld
68.430 68.575 lnrit
68.575 69.210 Tunnel

RrpPfltp

30 m
145 m
635 m

33.0
33.0
27.9

VpY\A)Prvin~

Fnrtnr

1.2
1.2
1.2

0%*
50%
0%*

*) zie 2e voetnoot bij tabel 4.1. van de Leidraad (juridische eigendom grand)

t~ vprU1Prvp

0
2.871
0

Hiernaast
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TOTAAL

Cut & Cover
vall

tot

68.400

68.430

Tracedeel

Breedte

Kruising kampveId

68.430

68.575 Recht deel

30 m
145 m

68.575

69.210

635 ill

Recht deel

810

TOTAAL

Factor

1,0

0%

38,8

1,0

50%

0
2.813

38,8

1,0

50%

12.319
15.132

ill

Viaduct
Tracedeel

vall

tot

68.400

68.430

Kruising

68.430

68.575

68.575

69.210

te verwerven

Verwervilll{

38,8

Breedte

Factor

Verwervilll{

TOTAAL
te verwerven

30 ill

14,0

2,0

0%

Recht deeI

145 m

14,0

2,0

100%

4.060

Recht deel

635 ill

14,0

2,0

100%

17.780

kampveld

0

I

ITOTAAL
Ter plaatse van kruisingen
dat de wegen na realisatie
verwerving

21.840

810 m
is niet gerekend met verwerving
weer teruggelegd

worden.

van gronden. Er is vanuit gegaan

Bij de Cut

& Cover

op 50% van de breedte van het trace gesteld, omdat de helft op de

variant

is de

plaats van het

huidige trace van het viaduct ligt.

De geraamde priis
In de handleiding is voor centrumgebieden (pag. 26) een normbedrag gegeven voor verwerving
en sloopkosten. Deze normbedragen zijn hier ook toegepast. Er is gerekend met 2.000 gulden
per vierkante meter.
Ten aanzien van de te hanteren prijs zijn verschillende methoden denkbaar. Aan een makelaar
kan een raming gevraag worden van de verwervingskosten van een bepaald gebied. Ten
aanzien van het openbaar gebied is de vraag: welke prijs hanteer je voor te verwerven grond?
Methodisch is in de case Delft gekozen voor een uniforme 'waarde', die is afgeleid uit een stuk
openbaar en een stuk privaat gebied. Deze waarde is natuurlijk heel situatiespecifiek. Je kunt
voor openbaar gebied evt. gebruik maken van de huidige boekwaarde die op het gebied rust.
Als de gemeente probleemhouder (actor) is, is de boekwaarde de rninimale waarde. Als het een
privaat gebied is, is de aankoop/onteigeningswaarde
de minimale waarde.
Berekening kosten van verwerving
Kosten van verwerving
prijs
oer m2

te verwerven
oooervlakte
2.871 m2

f

2.000

Cut&Cover

15.132 m2

f

Viaduct

21.840 m2

f

2.000
2.000

Boortunnel

Kosten

f
f

30.264.000

f

43.680.000

5.742.000
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4.3.2

FUnctt~vrij

25 van50

maken (sloopkosten ook onder de grond).

Methode
De Leidraad gaat uit van een kostprijs per vierkante meter en vermenigvuldigt deze met de
oppervlakte die vrijgemaakt moet worden.
Voor de bepaling van de kosten van functievrij maken is in een praktijksituatie een bezoek aan
het gebied essentieel. Ook hier geldt dat met normen en richtlijnen het grootste deel van de
kosten betrouwbaar kan worden geraamd. Specifieke en/of kritieke onderdelen kunnen
vervolgens nader onderzocht worden. Dit betreffen met name te slopen/verplaatsen
bouwwerken. Het kan (politiek) gevoelig liggen indien in een vroege fase gerekend wordt met
het slopen van panden. Aan de andere kant kan het weglaten van deze kosten een beeld geven
dat er niet gesloopt behoeft te worden met aile gevolgen van dien.
Een voorbeeld van een specifieke situatie gold bij de spoortunnel in Rotterdam. Ter hoogte van
de Hoogstraat stond een telefooncentrale die als grootste deel van zijn verzorgingsgebied de
andere kant van het trace had. De kosten van het omleggen van de kabels is substantieel en
derhalve specifiek in beeld gebracht.
Algemeen geldt dat zowel bovengronds als ondergrond gekeken moet worden en tenminste de
kosten van het (hoofd- )riool, de (hoofd- )gasleiding en de (hoofd- )waterleiding in kaart moeten
zijn gebracht.

Hoeveelheid
Voor de oppervlakte die vrijgemaakt moet worden is in eerste instantie uitgegaan van de te
verwerven oppervlakte. Vervolgens is een correctie uitgevoerd ter plaatse van kruisingen
alwaar bij de verwerving niet mee is gerekend, terwijl hier wel een deel functievrij zal worden
gemaakt.
Vervolgens is ingezoomd op specifieke elementen. Bij de variant Cut & Cover zal de molen
'de Roos' en 'de Waltoren' gesloopt en herbouwd moeten worden. Deze kosten zijn indicatief
geraamd op 3 miljoen gulden. Een nadere onderbouwing is overigens gewenst, maar vaIt
buiten het kader van deze studie.
Bij de varianten Cut & Cover en de boortunnel dient het bestaande viaduct gesloopt te worden.
Ook dit is een specifiek element dat substantiele kosten vergt. Een extra studie op hoofdlijnen
naar de kosten hiervan zal in praktijk zeker nuttig zijn. In deze casestudie zijn de kosten
indicatief geraamd op ruim 11 miljoen gulden.

Priis per eenheid
Voor de kosten van functievrij maken noemt de Leidraad richtbedragen (pag. 25). Er is hier
conform de Leidraad gerekend met 100 gulden per vierkante meter. Exclusief de specifieke
elementen.
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Berekening (voorbeeld Cut & Cover)
Kosten functievrij maken
I

pnJs
oer m2

oppervlakte

Kosten

I
I

Cut & Cover
V rij maken

I

i
I

Vrijmaken (extra zone)

15.132 m2
582 m2

Sloop bestaande viaduct

Sloop molen +waltoren
I

I
I

4.3.3

TOT AAL

f
f

100 f
100 f
f
f

1.513.200
58.200
11.340.000
3.000.000

f

15.911.400

Tijdelijke voorzieningen
Methode
De Phoenixstraat is een belangrijke verkeersader in Delft. De gevolgen van het aanleggen van
extra sporen zullen vooral in de Cut & Cover en de viaduct variant aanzienlijk zijn. De stad
ligt jaren overhoop en is op sommige punten zeer slecht bereikbaar. Bij de viaduct variant is
de kans groot dat tijdens de aanleg de tram niet meer kan blijven rijden. Ook bij de Cut &
Cover methode zal waarschijnlijk tijdens de aanleg een trams poor verdwijnen.
Er is derhalve rekening gehouden met de kosten van sloop en tijdelijke aanleg van de trambaan
alsmede de kosten van het herinrichten, nadat de werkzaamheden klaar zijn.
Bij de boortunnel variant beperken de problemen zich met name tot de kruising Kampveldweg
alwaar de inrit van de tunnel gebouwd
ondervinden.

wordt en het verkeer

enige jaren

hinder

zal

Andere voorzieningen zoals hulpbruggen zijn opgenomen in de aanneemsom. Deze zijn
derhalve hier niet apart opgenomen om dubbeltelling te voorkomen.
Hoeveelheid
Bij de tunnel variant zal alleen ter plaatse van de inrit extra ruimte nodig zijn. Er is rekening
gehouden met tijdelijke voorzieningen over een lengte van 175 meter. Bij de Cut & Cover
variant en de viaduct variant zullen langs het gehele trace voorzieningen moeten worden
getroffen. Hier is derhalve gerekend met 810 meter lengte.
Priis per eenheid
De prijs per strekkende meter is indicatief bepaald op 9.000 gulden. Aangezien het hier om
substantiele kosten gaat is in de praktijk een nadere onderbouwing gewenst. Tevens kan
onderzoek verricht worden naar het aantal keren dat bijvoorbeeld de trambaan verlegd dient te
worden.
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Berekening
Gezien het benodigde ruimtebeslag van de bouwput in de viaduct variant zijn we in de case
ervan uitgegaan dat de tram over de Phoenixstraat 4 jaar lang niet rijdt en derhalve ook geen
tijdelijke kosten vergt. De invloed op de bereikbaarheid is natuurlijk aanzienlijk, maar dat is
onder de post bouwhinder opgenomen.
Kosten tiideliike maatre2elen
Kosten

oriis
npr ml

Boortunnel
Cut&Cover

4.4 Bouwhinder

175 m
810 m

f 9.000
f 9.000

f
f

1.575.000
7.290.000

(bouwfase)

In deze paragraaf worden de effecten van bouwhinder toegelicht. In de onderstaande
als leeswijzer het overzicht van de subparagrafen weergegeven.

4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5
4.6
4.7
4.4.1

tabel is

Beschouwde e
(bouwfase)
Ruimtebeslag
(bouwfase)
Bouwhinder
Invloed op omzet
Invloed op vastgoedwaarde
Invloed op OZB
Kosten van mitigerende maatregelen
Derving parkeergelden
Herontwikkelingsruimte
Gebruikseffect
Doorsniidin

Invloed op ornzet
Methode
Als gevolg van de slechtere bereikbaarheid, bouwhinder en uitstraling op de omgeving zal de
omzet van de winkels langs het trace gedurende de bouw dalen. Winkeliers kunnen een
nadeelcompensatie krijgen. De tramtunnel in Den Haag is een goed voorbeeld van een project
waar deze relatie zeer duidelijk is. De monetarisering is uitgevoerd conform de methode zoals
toegelicht op pagina 27 en 28 van de Leidraad.
Hoeveelheid
Het gebied dat hinder ondervindt van de bouwwerkzaamheden is (indicatief) bepaald op 200
meter ten oosten van het trace. Dit is ongeveer het gebied tot aan de Oude Delft.
Er zijn geen tellingen uitgevoerd van het aantal winkels in dit gebied, maar de hoeveelheid is
bepaald op basis van de gegevens uit de SOVI-studie. De totale oppervlakte aan winkels in de
zone van 200 meter langs het gehele trace van 810 meter is bepaald op zo'n 29.500 vierkante
meter.
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Priis per eenheid
Uitgaande van de methode van de Leidraad is bij een ornzet van 10.000 per m2 vvo (of 9.000
gulden per m2 bvo), een ornzetdaling van 12,5% en een brutowinstmarge van 60% de daling
per m2 bvo 675 gulden. (9.000 x 12,5% x 60%). Deze waarde is gerekend bij de viaduct
variant waar de trambaan tijdelijk komt te vervallen. Bij de andere varianten is gerekend met
10% daling van de ornzet en derhalve 540 per m2 bvo.
De bepaling van het percentage daling van de ornzet is arbitrair. In Den Haag is de ervaring
dat de daling zo'n 20% bedraagt voor de winkels aan de Grote Markt. Voor winkels in
aanliggende gebieden is het effect geringer. Er is in de case Delft met een soort gemiddelde
waarde gerekend.

De brutowinstmarge is ook arbitrair bepaald. Aangezien de daling van de 'top van, de omzet'
een groot effect op het bedrijfsresultaat zal hebben (de vaste kosten lopen gewoon door), is
met een hoog percentage gerekend.
Berekening

IDaling

van ornzet tijdens aanleg

pnJs
erm2

oppervlakte

Kosten

Boortunnel

9.555 m2

f

540 f

29.484 m2

f

540 f

15.921.360

29.484 rn2

f

675

19.901.700

f

5.159.700

Deze daling doet zich jaarlijks tijdens de aanlegperiode voor:
. Bij de boortunnel4 jaar gedurende de aanleg van de inrit.

4.4.2

.

Bij de Cut & Cover variant 8 jaar gedurende de aanleg. Aangenomen

.

de tweede helft van de aanleg de ornzetdaling met 50% afneemt als gevolg van de grotere
afstand van de bouwput tot de winkels en de aanpassing van winkeliers.
Bij de viaduct variant 4 jaar gedurende de aanleg.

is overigens dat in

Invloed op vastgoedwaarde
Methode
Als gevolg van de slechtere bereikbaarheid, bouwhinder en uitstraling op de omgeving zal
naast de omzet ook de vastgoedwaarde dalen. Dit geldt voor beide zijden van het trace.
Hoeveelheid
Het gebied dat hinder ondervindt van de bouwwerkzaamheden is (indicatief) bepaald op een
zone van 100 meter aan de oostzijde zijde van het trace en 50 meter aan de westzijde van het
trace. Dit is de helft van het gebied waar de invloed op de ornzet merkbaar is.
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Zoals reeds eerder is gesteld, zijn er geen tellingen uitgevoerd van het aantal winkels en
woningen in dit gebied. De oppervlakte aan winkels (oostzijde van het trace) is bepaald op
zo'n ]4.750 vierkante meter. De oppervlakte aan woningen (oostzijde van het trace) is bepaald
op ruim 44.000 vierkante meter. De oppervlakte aan woningen (westzijde van het trace) is
bepaald op zo'n 29.000 vierkante meter.
Priis per eenheid
Uitgaande van de methode van de Leidraad is gerekend met een waarde per vierkante meter
van 4.000 gulden voor commercieel vastgoed (waartoe ook de gemeentelijke gebouwen, zoals
het Stadskantoor, gerekend wordt) en 3.000 gulden voor woningen aan de oostzijde en 2.500
gulden voor woningen aan de westzijde.
De daling van de vastgoedwaarde is (arbitrair) bepaald op 5% voor winkels en 2,5% voor
woningen. Hier kan goed gebruik gemaakt worden van de specifieke kennis van makelaars in
de regio die de invloed op de prijzen waarschijnlijk nauwkeuriger kunnen bepalen. Gegeven de
huidige overspannen huizenmarkt lijkt het overigens moeilijk om een directe stijging of daling
als gevolg van hindereffecten te meten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de huizen rond Schiphol, die
nog steeds als warme broodjes verkocht worden, ondanks de geluidshinder.

Berekening
Daling vastgoedwaarde tijdens aanleg
pnJs
per m2

oppervlakte

I

Boortunnel
Commercieel (oostzijde)
Woningen (oostzijde)
Woningen (westzijde)

I

4.778 m2
14.333 m2
29.160 m2

TOTAAL

f
f
f

200
75
63

Kosten

f
f
f

955.500
1.074.938
1.822.500

f

3.852.938

Deze daling doet zich tijdens de aanlegperiode voor:
. Bij de boortunnel4 jaar gedurende de aanleg van de inrit.
. Bij de Cut & Cover variant 8 jaar.
. Bij de viaduct variant 4 jaar.
4.4.3

Invloed op Onroerende zaak belasting
Methode

De onroerende zaak belasting (OZB) wordt geheven over de waarde van het vastgoed en komt
ten goede aan de gemeente. Conform de Leidraad is gebruik gemaakt van de eerder berekende
waardedaling van vastgoed.
Het behoeft overigens niet zo te zijn dat bij de gemeente deze daling van opbrengsten werkelijk
optreedt. Het kan zijn dat de gemeente de OZB waarde nlet aanpast als gevolg van de
werkzaamheden. De bewoners kunnen hiertegen wel bezwaar aantekenen.
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Priis per eenheid
Conform de richtlijnen van de OZB-heffing
5.000 gulden vastgoedwaarde.

is gerekend met een heffing van 25 gulden per

Berekening
Daling OZB tijdens aanleg
waarde daling
I

OZB
per fl. 5000

Kosten

Cut & Cover
I

Commercieel (oostzijde)
Woningen (oostzijde)
I

Woningen (westzijde)

f
f
f

2.948.400 f
3.316.950 f
1.822.500 f

25 f
25 f
25 f

14.742
16.585
9.113

f

40.439

I

i
I
ITOT AAL

Vit de waarde bIijkt dat deze post nauwelijks relevant kan zijn voor de totale afweging. Voor
de gemeente als actor is het mogelijk een interessant gegeven, maar op het niveau van een
integrale afweging speelt deze post geen rol van betekenis.
4.4.4

Kosten van mitigerende maatregelen

De kosten van mitigerende maatregelen maken veelal onderdeel uit van de aanlegkosten.
Recent onderzoek5 naar de kosten van binnenstedeIijke woningbouw heeft aangetoond dat deze
kosten aanzienIijk kunnen zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden om aIleen
te heien binnen bepaalde werktijden; aanvoer van materialen kan aIleen met kleine
vrachtwagens; opslag nabij de werkplaats is lastig door krapte bouwterreinen, etc. AIle
maatregelen meegerekend bleek uit het onderzoek de binnenstedelijke woningbouw tot 35%
duurder uit te vaIlen.
Archeologie
De effecten van archeologische vondsten zijn niet opgenomen. Gedeeltelijk valt dit effect
overigens in de aanneemsom. Dit betreft met name het risico van een vertraagde start van de
uitvoering.
4.5 Herontwikkelingsruimte

4.5.1

(gebruiksfase)

Nieuwe invulling volgens masterplan

Methode
Door de stedenbouwkundige Busquets is een Masterplan opgesteld dat voorziet in de
stedenbouwkundige invuIling van Delft nadat de sporen ondergronds zijn aangelegd. Voor het
Phoenixstraat-gedeelte gaat het plan uit van het doortrekken van de Westsingelgracht langs de
5 SAOB- Aanpak kleinschalige binnenstedelijke woningbouwprojecten,

Ede, 1999
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Houttuinen en aanleggen van een soort stadspark tussen de Phoenixstraat en de Spoorsingel.
De kosten en opbrengsten van dit plan zijn op hoofdlijnen in beeld gebracht en vormen hiermee
het directe effect van de nieuwe invulling. Als indirect effect (paragraaf 4.6) is het van
kleurverschieten van het gebied opgenomen. In plaats van wonen en werken langs het spoor
wordt het wonen en weken langs een stadspark.

..

De volgende componenten zijn te onderscheiden:
Herinrichting Openbaar gebied

.
.

Herinrichting lijnfuncties
Herinrichting op het viaduct

Effect ondergronds parkeren

Herinrichting Openbaar gebied
V oor de verschillende varianten zijn stroken van het te ontwikkelen
Afhankelijk van de variant zijn deze stroken meer of minder breed.

gebied bepaald.

De totale kosten van aanleg van het Masterplan blijven natuurlijk in beide ondergrondse
varianten min of meer gelijk. In de casestudie is echter de relatie met de aanleg van de
spoorverdubbeling aangegeven en zijn deze kosten toegerekend. Ter illustratie: de boortunnel
variant heeft invloed op het gebied rond de inrit van de tunnel en het vrijgekomen gebied als
gevolg van sloop van het bestaande viaduct. Bij de Cut & Cover methode ligt het trace over de
gehele lengte van 810 meter tijdelijk open.
Herinrichting

gebied

I

Boortunnel
Oppervlakte
Prijs per m2
Geraamde kosten

21.450 1m2

Cut & Cover
40.500 1m2

250 1m2
f 5.362.500

250 1m2
f 10.125.000

Viaduct
32.400 1m2
250 1m2
f 8.100.000

Herinrichting liinfuncties
De kosten van het opnieuw aanleggen van de trambaan, rijweg en ondergrondse infrastructuur
langs het opgebroken trace zijn geraamd onder de kosten: 'herinrichten lijnfuncties'.
Effect parkeren
In de aanlegfase zijn een aantal parkeerplaatsen tijdelijk komen te vervallen. Dit heeft
inkomstenderving tot gevolg. Nadat de plannen zijn uitgevoerd kunnen juist extra
parkeerplaatsen
worden gecreeerd. Voor ieder alternatief zijn deze mogelijkheden op
hoofdlijnen in beeld gebracht:

.
.

.

Boortunnel
Cut & Cover
Viaduct

725 parkeerplaatsen
950 parkeerplaatsen
450 parkeerplaatsen

Bij de boortunnel is de extra opbrengst per parkeerplaats de 'normale' bijdrage van een
ondergrondse parkeerplaats. Bij de Cut & Cover bouwmethode zullen de kosten van de aanleg
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van een ondergrondse parkeergarage lager zijn dan 'normaal', omdat de kosten van ontgraven
en een deel van de kosten van de vloer reeds in de kosten van aanleg van het spoor zitten. Er is
derhalve per variant met een verschillende opbrengst per extra parkeerplaats gerekend.
4.5.2

De scope van de alternatieve invuIling
In hoofdstuk 3 is reeds gesteld dat in de case Delft een specifieke situatie zich voordoet. In
plaats van op de vrijgekomen ruimte als gevolg van de ondergrondse aanleg stedelijke functies
aan te leggen, wordt de ruimte benut voor de aanleg van een openbaar gebied en het aanleggen
van parkeerplaatsen ten behoeve van een toegenomen vraag als gevolg van ontwikkelingen
buiten het beschouwde gebied. De extra parkeerplaatsen zullen vooral nodig zijn, omdat het
stationsgebied herontwikkeld wordt tot kantoorlocatie.

Het aantrekkelijker worden van de gebieden rond het trace is deels direct gekoppeld aan het
verdwijnen van het huidige viaduct en het ontstaan van een groene, mime en rustige zone in
het hart van de stad. Hiemaast is er een invloed van ontwikkelingen buiten het kader van dit
deel van het trace.
Het probleem van een beperkte scope en de moeilijkheid om binnen het kader van een studie de
juiste effecten op te nemen en te monetariseren speelt vooral bij de gevolgen van de
herontwikkeling en de invloed op de vastgoedwaarde (zie hiema).
4.6 Gebruikseffect

(gebruiksfase)

In deze paragraaf wordt het gebruikseffect toegelicht. In de onderstaande tabel is als leeswijzer
het overzicht van de subparagrafen weergegeven.
Beschouwde effecten leeswijzer
4.3 Ruimtebeslag
4.4 Bouwhinder
4.5 Herontwikkelingsruimte
4.6 Gebruikseffect
4.6.1 invloed op omzet
4.6.2 invloed vastgoedwaarde
4.6.3 oorzaken van de waardedaling van
vastgoed
4.6.4 geluidshinder en visuele hinder
4.6.5 invloed ozb
4.7 Doorsniiding

4.6.1

(bouwfase)
(bouwfase)
(gebruiksfase)
(gebruiksfase)

(gebruiksfase)

Ornzetstijging
Methode
Ais gevolg van het ondergronds brengen van de infrastructuur
wordt Delft als stad
aantrekkelijker. Indien gesteld wordt dat de aanleg van infrastmctuur een negatief effect heeft
dan is het aannemelijk dat met het vervallen van het viaduct en het aantrekkelijker maken van
de omgeving van de Phoenixstraat de ornzet van de winkels in de omgeving stijgt.
De methode is vrijwel gelijk aan de berekening van de ornzetdaling van de winkels hiervoor. Er
is alleen met andere parameters gerekend.
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Hoeveelheid
Het gebied dat voordeel ondervindt van de ingreep is (indicatief) bepaald op 200 meter. Dit is
ongeveer het gebied tot en met de Oude Delft.
Priis per eenheid
Uitgaande van de methode van de Leidraad en een stijging van de ornzet met 5%. Dit is een
stijging van 270 gulden per rn2 bvo. Bij de viaductvariant verslechtert de situatie t.o. v. de
huidige situatie. Hier is gerekend met een daling van 2,5% van de ornzet en derhalve 135
gulden per rn2 bvo.
Berekening:
iStijging van ornzet na aanleg
I

oppervlakte

Boortunnel
Stijging (5%)

29.484 m2

f

270 f

7.960.680

Cut&Cover
Stijging (5%)

29.484 m2

f

270 f

7.960.680

29.484 m2

f

135 f

3.980.340

IViaduct
I

Daling omzet (2,5%)

Deze stijging en daling doet zich de gehele gebruiksduur
4.6.2

Kosten

pnJs
per m2

I

voor en is permanent.

Invloed op vastgoedwaarde
Methode
Ais gevolg van de ingreep zal met name bij de ondergrondse aanleg van de sporen een positief
effect op de vastgoedwaarde optreden. De Phoenixstraat verandert van Ideur en krijgt een
stedelijke en ruimtelijk allure.
Hoeveelheid
Het gebied dat voordeel heeft van de ingreep is (indicatief) bepaald op een zone van 100 meter
aan de oostzijde van het trace en ook 100 meter aan de westzijde van het trace. Bij de viaduct
variant is hetzelfde uitgangspunt genomen als bij de bepaling van hinder tijdens de bouw.
Derhalve 100 meter oostzijde en 50 meter westzijde. In de volgende tabel zijn de gehanteerde
hoeveelheden opgenomen.
Oppervlakte

invloedzone

vastgoedwaarde
Boortunnel

Cut & Cover

Viaduct

Commercieel (oostzijde)
Woningen (oostzijde)

14.742 m2

14.742 m2

14.742 m2

44.226 m2

44.226 m2

44.226 m2

Wonin!!en (westziide)

58.320 m2

58.320 m2

29.160 m2
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Priis per eenheid
Uitgaande van de methode van de Leidraad is gerekend met een waarde per vierkante meter
van 4.000 gulden voor commercieel vastgoed en 3.000 gulden voor woningen aan de oostzijde
en 2.500 gulden voor woningen aan de westzijde.

De stijging van de vastgoedwaarde van winkels en woningen aan de oostzijde is na de sterke
verbetering van de gehele leefomgeving (arbitrair) bepaald op 50% meer dan de daling in de
aanlegfase, namelijk op 7,5% van de geschatte waarde. Deze stijging is daarmee ook 50%
meer dan de evenredige daling bij het voortduren en nog verslechteren van de leefomgeving bij
de viaductoplossing. Voor de woningen aan de westzijde (Spoorsingel) is een iets andere
stijging/daling aangehouden.
Invloed
Viaduct
dalinp
-200lm

Cut & Cover
Boortunnel
stiipinp
stiipinp
300lm2
300 1m2
113 1m2
113 1m2
250 1m2
250 1m2

Commercieel (oostzijde)
Woningen (oostzijde)
Woningen (westzijde)

- 75 1m
- 311m

Berekening
Stijging vastgoedwaarde

na aanleg
prijs

oppervlakte

Kosten

ner m2
Boortunnel

Commercieel (oostzijde)

14.742 m2

f

(300)

f

(4.422.600)

Woningen (oostzijde)

44.226 m2

f

(113)

f

(4.975.425)

Woningen (westzijde)

58.320 m2

f

(250) f

(14.580.000)

f

(23.978.025)

I

I

I

TOTAAL

Deze stijging doet zich eenmalig voor na de bouw en geldt verder voor de gehele gebruiksduur.
Er is in dit voorbeeld met een negatieve waarde gerekend, omdat de kosten als positieve
waarde zijn opgenomen.

4.6.3

Oorzaken van de waardedaling van vastgoed
De waardedaling van vastgoed wordt veroorzaakt door een conglomoraat van oorzaken die op
zich zelf ook weer een gevolg kunnen zijn van de aanleg of ingreep in infrastuctuur.
In praktijk wordt in toenemende mate erkend dat er schade wordt geleden en wordt er
compensatie voor planschade toegekend.
Planschadeclaims lOuden misschien in de Leidraad meer aan de orde moeten komen. Art. 49
van de wet op de ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat burgers schadevergoeding eisen
als een planologische verandering hen onevenredig zwaar treft. Privacy- of uitzichtverlies door
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een nieuwe wijk, stankoverlast door de komst van een vuilstortplaats of rninder woongenot
door een parkeergarage, kunnen aanleiding tot een planschadeclaim vormen.
De gemiddelde claim zou tussen de acht en achttien procent van de waarde van de woning
kunnen bedragen, aldus de Utrechtse hoogleraar bestuurskunde, prof. P. van Buuren in
Cobouw. Behalve de claim zelf ontstaan er vaak ook nog hoge kosten doordat de gemeente
adviseurs (schadecommissie) moet inschakelen om de claim af te handelen. Volgens mr. J. van
Zundert, bestuurskundige aan de Twentse Universiteit, "is de gene om te claimen weg".
Bovendien hebben meer mensen een rechtsbijstandsverzekering
en zijn er adviesbureaus die
burgers op planschade attenderen. "Wij sturen mailings naar huiseigenaren, waarin wij wijzen
op de waardevermindering van hun huis door nieuwbouw in de wijk", erkent mr. T. Ruijgrok
van het Leidse kantoor Maat & Ruijgrok. "Negen van de tien mensen weten niet dat ze recht
op planschade hebben". Gemeenten schuwen om voorbeelden te noemen. "Het niv.ea-effect niet in mijn voor- en achtertuin- grijpt om zich heen", ergert wethouder
Middelburg zich. "Uiteindelijk betaalt de gemeenschap".

P. Bruinooge

uit

Voorbeeld van berekeningsmethode
Mogelijkheid voor monetarisering dus bij 'bouwhinder': planschadeclaim: stel voor een x
aantal woningen dat er derving van woongenot optreedt, dat y% van de bewoners een claim
indient, dat ca. 40% van de claim wordt erkend en dat de claim 8 tot 18% van de waarde van
de woning bedraagt. Tel hier dan nog eens gemiddeld 15% procedurekosten bij op.
In de volgende paragraaf
gevolg van geluidshinder.
4.6.4

Geluidshinder

wordt ingegaan op de berekeningswijze

bij de waardedaling

als

en visuele hinder

Methode waardedaling
Aileen in de viaductvariant is er nog sprake van geluidshinder en visuele hinder. Ais gevolg
van de spoorverdubbeling zal de geluidshinder en visuele hinder verder toenemen.
Voor de berekening van de externe kosten verbonden aan geluidshinder kan worden uit gegaan
van de percentages waardedaling per dB(A) geluidsbelasting op de gevel zoals die zijn
opgenomen in de Leidraad. De tabel is voor dit doel enigszins bewerkt door interpolatie van
percentages in andere dan de genoemde geluidsbelastingsintervallen.
Gehanteerde waardedalingen

per dB(A) geluidsbelasting

Gevelbelasting
Waardedaling
dB(A)
7.5%
46-50
10.0%
51-55
12.5%
56-60
15.0%
61-65
17.5%
66-70
20.0%
71-75
22.5%
75

op de gevel
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De waardedaling van onroerend goed is een effect dat door verschillende aspecten wordt
veroorzaakt. Zowel de visuele hinder als de geluidshinder als de uitstraling van de
veranderingen aan het trace hebben invloed op de vastgoedwaarde. Een extra onderzoek naar
de oorzaken van vastgoed waardedaling lijkt nuttig zeker gezien de totale omvang van het
effect.
Met nadruk wordt vermeld dat, hoewel visuele hinder en geluidshinder beiden tot een
waardedaling van wel 25% kunnen leiden, dit nog niet betekent dat wanneer beide effecten
tergelijkertijd optreden dit leidt tot een waarde daling van 50%. Bij berekening van de
vastgoedwaarde dient hiermee rekening gehouden te worden.
Ter verificatie zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van andere methoden om de waarde
van geluids- en visuele hinder te bepalen, bijv. de kosten van compenserende maatregelen
(geluidsschermen, isolatie).
Methode kosten geluidsschermen
Een andere methode om het effect van de geluidshinder te benaderen is de kosten van het
aanleggen van een geluidsscherm mee te nemen. Hiermee wordt de geluidshinder voorkomen
en treedt het effect van waardedaling niet op. Echter: geluidschermen kunnen leiden tot visuele
hinder, en op die wijze weer wel leiden tot vastgoedwaardedaling.
Methode inpassing: landschap
Voor visuele hinder zou gedacht kunnen worden aan de meerkosten van varianten die ingepast
zijn in het landschap.

4.6.5

Invloed

op OZB

Methode
De onroerende zaak belasting (OZB) wordt geheven over de waarde van het vastgoed en komt
ten goede aan de gemeente. Conform de Leidraad is gebruik gemaakt van de eerder berekende
waardestijging van vastgoed in de vorige paragraaf.

Priis per eenheid
Conform de richtIijnen van de OZB-heffing is gerekend met een heffing van 25 gulden per
5.000 gulden vastgoedwaarde.

Berekening
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IStijging OZB na aanleg
waarde stijging

i
Boonnnn"
r
Commercieel (oostzijde)
Woningen (oostzijde)
Woningen (westzijde)

f
f
f

4.422.600
4.975.425
14.580.000

i

ITOT AAL

OZB
per fl. 5000
f
f
f

25
25
25

Opbrengst

f
f
f

22. 113
24.877
72.900

f

119.890

Uit de waarde blijkt dat deze post nauwelijks relevant kan zijn voor de totale afweging. Voor
de gemeente als actor is het mogelijk een interessant gegeven, maar op het niveau van een
integrale afweging speelt deze post geen rol van betekenis.
4.7 Doorsnijding

(gebruiksfase)

De gevolgen van doorsnijding zijn in het algemeen moeilijk te bepalen. Ais eerste methode
wordt genoemd de kosten van het aanleggen van (ongelijkvloerse) kruisingen met het trace.
Aanvullend hierop kunnen de kosten van extra reistijd en kosten van omrijden geraamd
worden.
In de case Delft is reeds sprake van een barriere in de stad. De bovengrondse uitbreiding met
een extra viaduct behoeft in de eindsituatie geen substantiele invloed te hebben op de
bereikbaarheid van de twee kanten van Delft.
Wel zal bij aIle varianten tijdens de uitvoering sprake zijn van substantiele hinder. De kosten
hiervan zijn reeds geraamd door de daling van de ornzet als gevolg van afgenomen
bereikbaarheid te monetariseren.
4.8 Overzicht

effecten

In de volgende tabel is een overzicht van de bepaalde effecten in de case Delft weergegeven.
De bedragen betreffen de contante waarde van de effecten. Hierdoor wijken de bedragen af
van de bedragen die genoemde zijn in de voorgaande paragraven.
Voorbeeld van contante waarde berekening
De kosten van verwerving bij de boortunnel variant zijn in paragraaf 4.3.1 geraamd op
5.742.000 gulden. Bij de contante waardeberekening is ervan uitgegaan dat dit bedrag in jaar
1 wordt uitgegeven. Er is gerekend met een inflatie van 2% en een rente van 6%. In formule:
5.742.000 x (1 + inflatie) / (1 + rente) = 5.525.321
Voor ieder effect is indicatief bepaald in welk jaar het effect optreed. Hierbij is vooral de
geplande uitvoeringsduur van belang. Er is uitgegaan van de volgende planning op
hoofdlijnen:
Boortunnel
projectduur 8 jaar;

..

Cut & Cover

projectduur 8 jaar (bestaande uit twee fasen van elk 4 jaar);

.

Viaduct

projectduur 4 jaar.
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Als gevolg hiervan zijn niet aile bedragen eenvoudig terug te rekenen tot een contante waarde.
De kosten van functievrij maken bij de cut & cover methode worden in verschillende jaren
gemaakt. De sloop van het bestaande viaduct is gepland in jaar 4 (zie kosten tabel in paragraaf
4.3.2). Op basis van deze uitgangspunten is de nomina Ie waarde van 15.911.400 gulden
omgerekend tot een contante waarde van 14.121.670 gulden.
I

BOORTUNNEL

I

VIADUCT

CUT & COVER

i4.3

RuimtebesIag
Verwerving
14.3.1
Functievrij maken
14.3.2
Tijdelijke voorzieningen
4.3.3
4.4 Bouwhinder
4.4.1
Invloed op omzet
4.4.2
Invloed op vastgoedwaarde
4.4.3
Invloed op OZB
I
4.4.4
Kosten van mitigerende maatregelen
Derving parkeergelden
4.4.5
TOTAAL BOUWFASE

42.032
2.142
-

82.721

f
f
f

f

12.320
273
PM
4.458

f

72'.375
10.152
147
PM
2.400

43.236

f

150.031

f

129.248

(32.778)
PM

f

(38.676)
PM

f

(91.058)
(35.571)
(1.283)

f
f
f

(91.058)
(35.571)
(1.283)

-

f
f
f

2.309

55.013
12.178
496
6.928

770

f
f
f
f
f
f

(159.920)

f

(164.278)

f

76.424

f

(14.246)

f

5.525
10.094
1.516

f
f
f

29.122
14.122
7.015

f

18.764

f

f
f

f
f

f

6.093
130
PM
1.115

f

f

4.5 Herontwikkelingsruimte
4.5.1
Nieuwe invulling
4.5.2
Planschade
14.6 Gebruikseffect
4.6.1
Invloed op omzet
4.6.2
Invloed op vastgoedwaarde
4.6.3
Invloed op OZB
4.6.4
Geluidshinder
4.6.5
Visuele hinder (in vastgoedwaarde)
4.7 Doorsnijding

f
f
f
f
f

TOTAAL GEBRUlKSFASE

f

TOT AAL GENERAAL

f

(bedraf?en in contante waarden

f
f
f

f
f
f

f

(116.683)

(502)
PM

2.309

205.672

x 1.000)

4.9 CODclusie D.a.V. geraamde effecteD
Bouwfase
Uit de overzichtstabel van de vorige paragraaf blijkt duidelijk dat de boortunnel variant de
minste negatieve 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 ornzet is aanzienlijk.
In de viaduct variant is dit ruim 72 rniljoen gulden tijdens 4 jaar uitvoering.
BOORTUNNEL
4.3
4.4

Ruimtebeslag
Bouwhinder

TOT AAL BOUWF ASE

CUT & COVER

VIADUCT

f
f

17.135
26.101

f
f

50.259
99.773

f
f

44.174
85.074

f

43.236

f

150.031

f

129.248
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Gebruiksfase

Uit de onderstaande tabel blijkt duidelijk dat de viaduct variant in totaal geen positief effect
heeft. Het effect in de gebruiksfase is een toename van de kosten van ruim 76 rniljoen gulden.
Dit wordt vooral veroorzaakt door de daling van de vastgoedwaarde van de panden langs de
Phoenixstraat en de ornzetdaling van winkeliers in de directe omgeving.
De twee ondergrondse varianten hebben 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
gegenereerd worden.

parkeerplaatsen

BOORTUNNEL
14.5
14.6
4.7

Herontwikkelingsruimte
Gebruikseffect
Doorsnijding

TOTAAL GEBRUlKSFASE

zullen bovendien

extra

opbrengsten

VIADUCT

CUT & COVER

f

(32.778)
(127.911)
770

f
f
f

(38.676)
(127.911)
2.309

f
f
f

(502)
74.616
2.309

f

(159.920)

f

(164.278)

f

76.424

f

f

Integraal
De effecten op de vastgoedwaarde en ornzet maken verreweg het grootste deel van de totale
effecten uit. Dit is deels te verklaren door het feit dat de vastgoedwaarde en omzet als een
soort kostendragers zijn beschouwd. De bepaalde effecten zijn uitgedrukt in een bedrag per
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.
Opgemerkt wordt dat in de tabel een saldering van kosten en baten heeft plaatsgevonden, en
dat een uitsplitsing naar actoren nog moet plaatsvinden, overeenkomstig de aanbeveling in
par.3.3.1.
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5. ONDERZOEKSAANBEVELINGEN
5. I

Conclusie

De huidige Leidraad geeft voldoende handvatten om de ruimtelijke effecten
lijninfrastuctuur in een stedelijke omgeving te monetariseren.

van

Uit de ervaring opgedaan in de casestudie zijn onderzoeksaanbevelingen
te destilleren ten
aanzien van de case Delft en ten aanzien van de gehanteerde en getoetste Leidraad. De
aanbevelingen ten aanzien van de Leidraad zijn onder te verdelen in korte termijn acties en
lange termijn acties. De korte termijn acties worden binnen het project N440 verwerkt in de
Leidraad. Ten behoeve van de uitvoering van lange termijn acties zal aanvullend onderzoek
uitgevoerd moeten worden.

5.2 Aanbevelingen ten aanzien van de case Delft
In de onderhavige casestudie is het mogelijk gebleken om de ruimtelijke effecten te
monetariseren. Ten behoeve van de ondersteuning van de beleidsvorming te Delft is echter een
meer uitgebreide of te wel integra Ie analyse van de problematiek noodzakelijk. Hierbij is het
raadzaam om zowel meer aspecten in de analyse te betrekken als een ruimer onderzoeksgebied
te kiezen. Hierbij moet dan gedacht worden aan een uitbreiding van het onderzoeksgebied met
de stationslocatie, omdat met name daar het ontwikkelpotentieel het grootst is.
Een uitsplitsing van de effectberekening

naar publieke en private actoren is voorts gewenst.

Bij een nader onderzoek van de case Delft zouden eventueel ook andere varianten meegenomen
kunnen worden. Bijvoorbeeld varianten waarbij gebruik gemaakt wordt van een andere
bouwmethode (waarbij het bestaande viaduct tijdens de bouw in gebruik blijft) of waarbij
light-rail varianten worden gelntegreerd.
5.3 Korte termijnacties

De korte termijn acties zijn:
. Het laten vervallen in de Leidraad van het onderscheid naar planstudie en verkenningsfase;

.

Het nuanceren van het onderscheid dat in de Leidraad tussen weg- en railinfrastructuur
wordt gemaakt;

.

Het toevoegen van wenken ten aanzien van de aanpak van een monetariserings studie (of
te wel het toevoegen van een begin van een receptuurachtige

.

aanpak);

Het toevoegen van een opmerking over de rol die monetariseringsstudies kunnen spelen in
nut -en- noodzaak -discussies;

.

Het aangeven van de relatie met een MER (Milieueffectrapportage) of een EER

.

(Economische Effectrapportage);
Een opnemen van een waarschuwing

.

voor dubbeltellingen

t.a. v. vastgoedwaarde,

visuele,

geluids- en stankhinder en hoe met dergelijke dubbeltellingen omgegaan moet worden;
opnemen van opmerking over bandbreedtes en de zeggingskracht van getallen;
Het toevoegen van de setting van een studie naar ruimtelijke effecten. Waarbij aandacht
besteed dient te worden aan vragen als:
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Hoe past een ruimtelijke analyse in een integrale afweging.
Hoe verhoudt de Leidraad N430 zich tot de instrumenten N420 en N410.

.

Een uitsplitsing van kosten en baten naar (publieke en private) actoren.

5.4 Lange termijn acties

.

Lange termijn acties zijn:
Het nader uitwerken van een receptuurachtige

.

.
.

aanpak. Of te wel het toevoegen van een

proces beschrijving voor monetariseren;

Uitwerken van een kader waarbij ruimtelijke waardering past in een meer integrale
maatschappelijke kosten baten analyse, inclusief economische muliplier (bovenlokale)
effecten voor de stad als geheeL Hoe vertaait zich 'verhoogde kwaliteit van de stad' als
gevolg van infrastructurele ingrepen in een monetaire analye? Hoe past de ruimteIijke
waardering in een nut- en-noodzaak-discussie? Een onderscheid tussenfinanciele,
economische en maatschappelijke waarde, of tussen materiele en immateriele waarde,
verheldert in hoge mate de discussie.
Meer aandacht voor communicatieve aspecten. Hoe worden de uitkomsten gepresenteerd?
Nader onderzoek naar oorzaken van de daling van vastgoedwaarden en naar de relatie met
uitgekeerde compensatie.

.

Nader onderzoek naar methoden voor het monetariseren van ruimtelijke baten als
ontwikkelpotentieel etc.

.

.

Onderzoek monetarisering sociale effecten.
Nader uitwerkenlonderzoeken

van de actorenanalyse

(een bedrijfseconomische

toewijzing

kostenlbaten naar 'probleemhouders': de gemeente, omwonenden, vastgoed-eigenaren, de
rijksoverheid). Hierbij dient per actor ook het onderscheid korte termijn en lange termijn
effecten te worden gemaakt.
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BULAGE 1: FOTORAPPORTAGE
STRAA T TE DELFT (1999)

SPOORWEGVIADUCT

SPOORSINGELIPHOENIX-

Overzicht van knooppunt het Bolwerk, met links zicht op Spoorsingel richting Gist-Brocades,
waters loot 'en rechts de Houttuinen.

midden de Buiten-

Zicht Spoorsingel vanaf Bolwerk,
richting Gist-Brocades.
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Spoorsingel- spoorviaduct, richting Gist-Brocades.
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Molen 'De Roos' - Phoenixstraat
- spoorviaduct richting Bolwerk.

De Waltoren - Phoenixstraat
richting Bolwerk.

Phoenixstraat met spoorviaduct,
richting Bolwerk.
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Spoorvi~duct - Spoorsingel, richting Bolwerk.

Einde Spoorsingel, richting GistBrocades. Zieht op kruising
Kampveldweg.

Phoenixstraat met bocht Wateringsevest. Overgang spoorviaduct naar traject terrein GistBrocades.
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Phoenixstraat - spoor viaduct
richting Wateringsevest/Gist Brocades-

Phoenixstraat - spoorviaduct
richting Wateringsevest/Gist Brocades.

Phoenixstraat met spoorviaduct,
richting Bolwerk.
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Verkeersdoorsteek onder spoorviaduct.

Fietsersdoorsteek spoorviaduct.
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BIJLAGE 2: SOCIALE EFFECTEN VAN INFRASTRUCTUUR

Inleiding
Infrastructuur kan voor de omgeving verschillende sociale effecten hebben. Deze effecten en
de wijze van bepaling ervan worden behandeld in de handleiding 'Op en in de weg', die door
de TV Delft ontwikkeld is in opdracht van RWS-DWW. In de Handleiding Besluitvorming
Hoofdwegen wordt hiernaar verwezen. Zij is in de praktijk op een groot aantal projecten toegepast, zo ook op de cases in de studie 'Ondergronds overwegen'.

.

De volgende aspecten worden onderscheiden:
ontplooiingsmogelijkheden (subjectieve verkeersveiligheid,

.
.
.

sociale veiligheid, bereikbaar-

heid voor langzaam verkeer, barrierewerking);
woonmilieu (geluidhinder, visuele hinder, stankhinder, trillingshinder);
gedwongen vertrek (bewoners, werkenden, scholieren);
indirecte effecten op de lokale samenleving (bevolkingsopbouw,

draagvlak

van voorzie-

ningen, sociale integratie).
In N430 is gekozen voor een beperkt aantal grondslagen voor het monetariseren van deze effecten, namelijk de grondprijs, de waardevermindering van onroerend goed en de kosten van
aanleg van compenserende maatregelen (geluidsschermen, onderdoorgangen e.d.). Sommige
van deze kosten weerspiegelen de maximale kosten, namelijk in geval van het opkopen van
grond t.b. v. direct grondgebruik, waarbij aile eventuele socia1e kosten van uitplaatsing van
bewoners in de grondprijs verdisconteerd zijn. Andere kosten geven in feite min of meer vaststaande, te betalen kosten: bouw van geluidsschermen en van onderdoorgangen. Op deze wijze
worden de sociale effecten op verantwoorde manier benaderd. De in N430 gekozen methodiek
is helder, eenvoudig en doeltreffend in het gebruik, met name in de eerste globale projectverkenningsfasen.

De kosten worden echter in veel gevallen onderschat. Geluidsschermen bijvoorbeeld worden
gebouwd conform normen: ze worden niet geplaatst om de hinder op het bestaande niveau te
houden. Soms betekenen ze dus winst, veelal verlies! Ze kunnen ook visuele hinder opleveren
en vormen dan een extra grond voor de uitkering van planschade.
Bovendien kan de gekozen N430-benadering te grof zijn wanneer men in een specifieke stedelijke situatie de sociale effecten op een gedetailleerder schaalniveau in kaart wil brengen. Men
kan dan de behoefte hebben aan monetariseringsinstrumenten
die lokaal kunnen 'inzoomen',
waarbij men bijvoorbeeld nauwkeurig de sociaal (-economische) relaties tussen de wijken ter
weerszijden van de (spoor)weg analyseert, de kosten van 'uit te plaatsen' bewoners bepaalt, of
de bouw/inrichting van nieuwe of extra voorzieningen, zoals bibliotheken, club- en vereniginghuizen e.d., in beeld brengt.
In een vervolgstudie zou de monetarisering van sociale effecten verder moeten worden doorgevoerd. Het gaat dan om twee dingen:
. het inzoomen op de locale situatie, nauwkeuriger bepalen welke kosten kunnen optreden;

.

het verleggen van de monetariseringsgrenzen:

voor het geheel van de sociale effecten aan-

geven of ze te monetariseren zijn en op welke wijze. Daarvoor bestaan verschillende bena-
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deringswijzen: varierend van volledige mitigatie tot volledige compensatie. Natuurlijk
moet worden aangegeven in hoeverre normaliter in tracering, ontwerp, inpassing, uitvoering etc. van projecten rekening wordt gehouden met sociale effecten.
Een zekere basis is beschikbaar: bij sociale-effectbeoordelingen
wordt normaliter aangegeven
welke maatregelen getroffen kunnen worden; een typologie in hoofdlijnen is beschikbaar.
Een dergelijke studie 'monetarisering sociale effecten' kan tot doel hebben moneteriseringsinstrumenten te ontwikkelen voor sociale effecten bij aanleg van infrastructuur, met name voor
de planuitwerkingsfase, wanneer de sociale effecten in een specifiek plangebied gedetailleerd
in kaart moeten (en kunnen) worden gebracht.
Beschriiving van het project
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
. inventariseren en evalueren van bestaande

.

methodieken

waarin sociale effecten worden

gemonetariseerd; hierbij zal gebruik worden gemaakt van informatie-netwerken in binnenen buitenland;
aanvullen bestaande methodieken, en komen met voorstellen voor te gebruiken instrumenten;

.

inventariserenlindelen sociale effecten, typering of ze te monetariseren zijn en op welke
wijze; daarvoor bestaan verschillende benaderingswijzen: varierend van volledige mitigatie
tot volledige compensatie. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre normaliter bij tracering,
ontwerp, inpassing, uitvoering etc. van projecten rekening wordt gehouden met sociale effecten;

.

uitvoeren synthetische case.

