De impact van binnenstedelijke
ontwikkeling op vastgoedwaarden
Implicaties voor besluitvorming

Nederland kent een golf van grootschalige
herontwikkelingen van de stations op de
Hogesnelheidslijn. Veel van deze Nieuwe
Sleutelprojecten (NSP) zijn reeds geopend,
Station Amsterdam Zuid is de laatste in de rij.
In de NSP dienen de te vernieuwen stations als
kartrekker voor de ontwikkeling van het grotere,
omliggende stationsgebied. Zo is de verbouwing van
Amsterdam Zuid een onderdeel van het project
Zuidasdok. Het rijk investeert ruim één miljard euro in
deze projecten, mede op basis van een financiële
business case. Maar welke bredere impact heeft
dit type grootschalige binnenstedelijke ontwikkelingen
eigenlijk? En waarom is deze impact belangrijk?

Besluitvorming
Besluitvorming over ruimtelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling is veelal gericht
op financiële haalbaarheid en directe effecten. Zo zijn voor de (her)ontwikkeling van stationsgebieden en
infrastructuur drivers voor besluitvorming vaak verhoging van de capaciteit, reistijdvoordelen en
modernisering. Deze drivers worden dikwijls gecombineerd met verbeteringen van de omgeving, zoals een
verhoogde vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Tot slot speelt in deze grootschalige
ontwikkelingen ook woningbouw vaak een rol. De bouw van nieuwe (betaalbare) woningen in het centraal
gelegen stationsgebied kan immers de druk op de woningmarkt verlagen.
Naast bovengenoemde effecten hebben grootschalige ontwikkelingen een bredere impact, maar deze wordt
in besluitvorming veelal buiten beschouwing gelaten. Dit, terwijl overige effecten wel degelijk van belang
kunnen zijn. Ze betreffen onder andere economische effecten, in termen van bestedingen, toegevoegde
waarde en werkgelegenheid, en vastgoedeffecten. Indien ook deze effecten worden meegenomen, dan kan
dit de kwaliteit van besluitvorming bij grootschalige binnenstedelijke projecten verbeteren. Waarom en hoe?
Dat leest u hieronder.

Economische effecten
Deloitte schreef eerder over de economische effectenanalyse als tool voor het meenemen van bredere
economische effecten in besluitvorming over gebiedsontwikkeling. Een economische effectenanalyse kan
inzichtelijk maken hoeveel banen een gebiedsontwikkeling zowel tijdelijk als structureel oplevert en wat het
economische effect (de toegevoegde waarde) is van extra bestedingen bij bijvoorbeeld horeca en
detailhandel. De totale economische impact wordt in kaart gebracht middels directe, indirecte en afgeleide
effecten, en vergroot de kennisbasis om te beoordelen op welke wijze en in welke mate deze ontwikkelingen
bijdragen aan (gemeentelijke) doelstellingen. Ook kan het handvatten bieden voor informatieverstrekking
richting Raad en College, over de betekenis van de ontwikkeling in bredere zin dan enkel het programma en
de financiën. Dit kan belangrijke input zijn voor bestuurlijke besluitvorming, of voor vastgoedpartijen bij het
inschrijven op een aanbesteding of tender.

Vastgoedeffecten
Naast directe, indirecte en afgeleide economische effecten kent een gebiedsontwikkeling externe effecten.
Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van sociale cohesie van de buurt, een hogere mate van veiligheid
en verschillende soorten overlast door (bouw-)werkzaamheden. Het is lastig deze externe effecten te
kwantificeren en een marktwaarde toe te kennen, en ze op deze manier op te nemen in een financiële
businesscase. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat externe effecten ook zichtbaar zijn in de
waardeontwikkeling van omliggend vastgoed. Deze onderzoeken richten zich met name op de
woningmarkt123456789, vanwege het relatief hoge aantal transacties op deze markt in vergelijking met de markt
voor commercieel vastgoed. Partijen op de woningmarkt anticiperen op de verwachte veranderende
omgeving, door zich te vestigen c.q. te investeren in vastgoed, in of nabij het te (her)ontwikkelen gebied. Of
juist door er weg te trekken c.q. bezit te verkopen. Dit anticiperend gedrag heeft relatieve (gemiddelde)
prijsveranderingen tot gevolg. In de wetenschappelijke literatuur worden deze prijsveranderingen dan
ook anticipatie-effecten genoemd. Middels anticipatie-effecten kan de impact van externe effecten wel
meegenomen worden in besluitvorming.
De grootste impact van een binnenstedelijke ontwikkeling, zoals de (her-)ontwikkeling van een station en het
omliggende gebied, is vaak te meten vanaf het moment van aankondiging van het project, tot vier á vijf jaar
na afronding ervan 3 9. Doorgaans worden tijdens de anticipatieperiode (de periode vanaf het moment van
aankondiging, tot aan de afronding van het project) lichte (relatieve) prijsveranderingen gemeten tussen
woningen nabij de ontwikkeling en woningen verder weg. Deze veranderingen zijn wisselend positief en
negatief, afhankelijk van onder andere de afstand tot het project en de omvang van het project. Voor het
inkaderen van de omvang, lijken voornamelijk tijdsduur en intensiteit van de geplande bouwwerkzaamheden
bepalend. Daarnaast kunnen de effecten op de waardeontwikkeling van vastgoed verschillen tussen de fasen
van een project. Deze fasen betreffen de periode voordat een ontwikkeling wordt aangekondigd, de periode
tussen het moment van publieke aankondiging van het project en de start van de werkzaamheden,
de bouwperiode en een periode na afronding van het project. Onderstaande voorbeelden illustreren dit
verschil in effecten.

Een voorbeeld van positieve vastgoedeffecten
Industrieel erfgoed in Nederland wordt steeds vaker getransformeerd en/of herontwikkeld en gebruikt voor
nieuwe activiteiten. Van deze zogenaamde ‘bruine vlekken’ is de Westergasfabriek in Amsterdam een bekend
voorbeeld. In de jaren ’80 werd het bestemmingsplan vastgesteld voor de Overbrakerpolders, waaronder
het Westerpark en de Westergasfabriek. Het gebied moest een groen en recreatief karakter krijgen. Om de
industriële opstallen te kunnen herbestemmen, bleek sanering van de grond in het gebied vereist.
De monumentale panden ondergingen enkel restauratie. Het gebied is nu uitgegroeid tot cultureel centrum.
Uit een onderzoek naar de impact van de verrichte renovaties en herbestemmingen van het terrein3 blijkt
dat de transactieprijzen van omliggende woningen zijn gestegen naar een vergelijkbaar niveau, of zelfs hoger
zijn komen te liggen dan de prijzen van woningen met dezelfde kenmerken in vergelijkbare buurten verder
weg. Terwijl voorafgaand aan de herbestemming het gebied een relatief sterk negatief effect (-14% tot -36%)
had op de waarde van woningen nabij. De relatieve groei in waarde zette zich in vanaf 1998 - toen gestart
werd met de sanering – en betreft uiteindelijk een relatief positief prijseffect van tussen elf en twintig procent,
na het afronden van de transformatie in 2003. Het inzetten van de relatieve prijsstijgingen tijdens de periode
van de bouwwerkzaamheden, geeft aan dat in dit project de verwachtte opbloei van de omgeving zwaarder
weegt dan de overlast van de bouwwerkzaamheden. De prijseffecten zijn echter lokaal en verdwijnen na
ongeveer 500 à 600 meter.

Een voorbeeld van negatieve vastgoedeffecten
In december 2016 is de nieuwe stationshal van Utrecht Centraal geopend. De herontwikkeling van dit station
en het omliggende gebied werd in mei 2002 aangekondigd. In een referendum konden Utrechters stemmen
op twee ruimtelijke visies. Gekozen werd voor een verruimd stadshart, waaraan sinds eind 2009 intensief
wordt gebouwd.
In de periode vanaf de aankondiging van de herontwikkeling tot aan de start van de bouwwerkzaamheden,
worden negatieve vastgoedeffecten gemeten in het gebied rondom Utrecht Centraal. Voorbeelden zijn een
gemiddelde relatieve waardedaling van bijna 14% voor woningen op ruim 250 meter afstand van het station
(in het onderzoek de meest dichtstbijzijnde woningen), ten opzichte van vergelijkbare woningen op 1 tot 1,5
kilometer afstand van Utrecht Centraal, in de periode vanaf de aankondiging van het project tot aan de start
van de bouw. In de bouwperiode (de periode tussen eind 2009 en opening van de stationshal eind 2016),
nemen deze negatieve prijseffecten toe van -14% naar -17%. Ook de prijseffecten uit dit voorbeeld
verkleinen wanneer de afstand tot het station toeneemt, en verdwijnen na respectievelijk 700 en 800 meter.
Dit afstandsverval is weergegeven in onderstaande figuur.
Afstand tot Utrecht Centraal in meters
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Bron: Master Thesis Yvon Lustenhouwer (2018): Anticipation Effects of Infrastructural Redevelopments on
the Owner-Occupier Housing Market.

De relatieve prijsdalingen in Utrechts stationsgebied en aangrenzende buurten geven aan dat de omvang en
duur van de herontwikkeling van het gebied, (nog) niet opwegen tegen de verwachte en zichtbare
verbeteringen in de openbare ruimte. Deze sterke negatieve effecten worden niet vaak gemeten in andere
cases, maar zijn in dit geval wellicht niet geheel verrassend. De langdurigheid van de herontwikkeling van
Utrecht Centraal en de intensiteit van de werkzaamheden zijn bekend bij een breed publiek en er
zijn waarschijnlijk weinig huishoudens die graag voor een periode van ruim 6 jaar in of nabij een dergelijke
omvangrijke bouwplaats willen wonen. Een andere mogelijke verklaring voor de gemeten negatieve effecten
wordt in de volgende alinea gegeven.

Gevoeligheid en vergelijkbaarheid effecten
Anticipatie-effecten kunnen, naast dat ze afhankelijk zijn van de omvang van het project, de afstand tot het
project, en de fase waarin de ontwikkeling verkeerd, erg verschillen per markt en de tijd waarin de
ontwikkeling plaatsvindt. Waar in Utrecht negatieve effecten worden gemeten tijdens de huidige
herontwikkeling van het Stationsgebied, werden in Sheffield (tussen 1993 en 1996) bijvoorbeeld negatieve
effecten gemeten enkel voorafgaand aan de aanleg van een nieuwe tramlijn (na publieke aankondiging)5 en
worden in Londen over het algemeen sterke relatieve prijsstijgingen gezien, ook al duurt de bouwperiode
van de projecten meerdere decennia (zie ook: Rory Brooke, Savills, ‘The Making of the Modern City, Future
Cities Forum 8’, 2018). Deze verschillende effecten benadrukken het lokale karakter van de vastgoedmarkt en
haar afhankelijkheid van (de cyclus van) andere (financiële) markten.
Door de invloed van context kunnen niet alle cases direct met elkaar vergeleken worden. Hiervoor moet een
inkadering worden gemaakt op basis van economische condities, geografie en de vraag/aanbod verhouding
in de omliggende gebieden. Daarnaast wordt in sommige herontwikkelingsprojecten niet alleen geïnvesteerd
in het (stations)vastgoed, maar ook in de transportcapaciteit. Een grotere transportcapaciteit vergroot de
bereikbaarheid van een gebied, waardoor het gebied aantrekkelijker wordt en daar vloeien vaak positieve
vastgoedeffecten uit voort. De anticipatie- of vastgoedeffecten zijn dan afhankelijk van het type directe
effecten waarop gestuurd wordt in de besluitvorming. Duidelijke voorbeelden van stations die zorgen voor
een aanzienlijke betere bereikbaarheid van de omgeving zijn de London Cross-rail stations (zoals het London
Euston HS2 station), en kennen dan ook een sterke positieve invloed op omliggende vastgoedprijzen (mede
dankzij de aanzienlijke druk op de Londense vastgoedmarkt). Een voorbeeld van een case waarbij
verbetering in mobiliteit en bereikbaarheid een minimale rol speelt is Utrecht Centraal. Hierbij moet
opgemerkt worden dat op de lange termijn, prijseffecten in het gros van de cases positief zijn.

De implicatie van vastgoedeffecten voor Nederlandse
besluitvorming
De vastgoedeffecten van de binnenstedelijke ontwikkelingen in de beschreven voorbeelden hebben een
aanzienlijke omvang. Dit roept de vraag op of deze effecten moeten meewegen in de besluitvorming. Deze
afweging blijkt echter vaak gecompliceerd:
−−Verschil in scope: De scope van het project komt dikwijls niet één op één overeen met de plek waar de
externe en anticipatie-effecten neerslaan. Het Utrechtse Stationsgebied moet bijvoorbeeld een impuls
geven aan de hele stad Utrecht, terwijl de externe en anticipatie-effecten voornamelijk in de directe
omgeving worden gemeten.
−−Extra inkomsten leiden tot extra uitgaven: Een stijging in vastgoedwaarde in een gebied (samen
met de toevoeging van vastgoed in de ontwikkeling), leidt tot hogere OZB inkomsten. Hier staan echter
hogere uitgaven aan voorzieningen en minder inkomsten uit het gemeentefonds tegenover. Dit mitigeert
opbrengsten uit eventuele positieve vastgoedeffecten voor de gemeente.
−−Publieke opinie: Het inzichtelijk en bekend maken van (negatieve) prijseffecten heeft mogelijk een
ongewenste negatieve invloed op de publieke opinie. Dit zou de besluitvorming kunnen bemoeilijken,
hoewel dit niet zou mogen meespelen in de afweging om de effecten inzichtelijk te maken.
Ondanks dat het meenemen van anticipatie-effecten gemeenten misschien geen directe
opbrengsten oplevert, kunnen zij toch een belangrijke rol spelen in beleid- en besluitvorming:
++Inzicht: Een analyse van verwachte vastgoedeffecten ex ante, geeft inzicht in welke situaties zich voor
kunnen doen tijdens de ontwikkeling. Hierdoor kan, bij te verwachten negatieve effecten, voorafgaand
aan de ontwikkeling bijvoorbeeld bedacht worden of eventuele compensatieregelingen op zijn plaats
zijn. Dit kan niet alleen een positief effect hebben op de publieke opinie, het geeft ook een beter inzicht
in benodigde budgetten. Wanneer voorafgaand aan de ontwikkeling waardestijgingen worden verwacht,
door bijvoorbeeld de sturing op een verbetering van mobiliteit, kan een strategie ontwikkeld worden om
de stijging in waarde af te romen en daarmee (een deel van) de infra-kosten te kunnen dekken.
++Politiek/bestuurlijke belangen: Inzicht in de vraag op welke terreinen welke effecten verwacht kunnen
worden binnen een gemeente, monetair (sociaal domein, milieu, verkeer) of niet-monetair (leef kwaliteit,
gezondheid), creëert ruimte om de afwegingen rondom gebiedsontwikkelingen meer integraal te
bekijken en kan wellicht in bredere zin bijdragen aan de business case van infrastructurele investeringen
en gebiedsontwikkelingen.
++Welzijn van bewoners: In veel cases, waarbij de impact van een ontwikkeling op omliggende
vastgoedwaarden is onderzocht, zijn (uiteindelijk) positieve anticipatie-effecten meetbaar 135789. Zo
verwachten wij dat ook de impact van de herontwikkeling van het Utrechts Stationsgebied over een
aantal jaar positief zal worden. Deze stijging in vastgoedwaarden betekent niet alleen een stijging van
OZB inkomsten voor de gemeente en in het vermogen van bewoners, maar ook in het welbevinden van
deze huishoudens. De vraag is hoe deze stijging van OZB zou kunnen bijdragen via value capturing aan
de business case. Dit is nu niet het geval door de afroming via het Gemeentefonds (kort gezegd leiden
extra OZB inkomsten tot aftrek in de algemene uitkering van het Rijk). Met beleggers zouden mogelijk wel
afspraken denkbaar zijn over het betrekken van waardestijging in de business case van investeringen en
gebiedsontwikkeling. Bij particuliere eigenaren is dit moeilijker.
++Commerciële partijen: Daarnaast kunnen anticipatie-effecten een interessante rol spelen in de
besluitvorming van commerciële partijen. Aan de ene zijde kan het meenemen van deze effecten in het
opstellen van business cases, gericht op vastgoedontwikkeling in een grotere gebiedsontwikkeling, deze
optimaliseren op het gebied van timing en daarmee de benodigde investering drukken. Deze verlaging
in benodigde investering ligt bijvoorbeeld in het afnemen van grond (met eventuele opstallen) tegen een
scherpere prijs, vanwege de lagere vastgoedwaarden (bij negatieve effecten), welke van invloed zijn op
de residuele grondwaarde. Aan de andere kant zouden uit inzicht in de te verwachten vastgoedeffecten
beter onderbouwde argumenten kunnen voortvloeien, voor de dekking van investeringen en het
verrekenen van toekomstige waardestijgingen van het vastgoed (Claw back).

Conclusie
In dit artikel is de impact van binnenstedelijke ontwikkelingen op omliggende vastgoedwaarden uitgewerkt.
Vanuit verschillende perspectieven liggen kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming bij
gebiedsontwikkeling, die op dit moment niet of nauwelijks benut worden. Zowel de economische
effectenanalyse als de analyse op de impact van een ontwikkeling op vastgoedwaarden kunnen hier aan
bijdragen. Dit kan relevant zijn voor publieke en commerciële partijen. Zeker wat betreft grootschalige
binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, waar door de omvang van deze projecten de effecten een
aanzienlijk verschil kunnen maken.
Dit artikel is mede tot stand gekomen op basis van de resultaten van onderzoek uitgevoerd door de heer M. van
Duijn (The effect of Brownfield redevelopment on surrounding residential areas: The Case of the Amsterdam Western
gas factory) en de masterthesis van Yvon Lustenhouwer (Anticipation Effects of Infrastructural Redevelopments on
the Owner-Occupier Housing Market). In deze masterthesis is gebruik gemaakt van transactiedata van NVM.
Anticipatie-effecten kunnen gemeten worden met behulp van een difference-in-difference hedonisch prijsmodel,
welke controleert voor tijd, ruimte en verschillende woning-/buurtkenmerken. Bij het onderzoeken van de
prijseffecten van de herontwikkeling van Utrechts Stationsgebied op omliggende woningwaarden, zijn ruim 76.000
transactieprijzen geanalyseerd, in de periode van januari 1996 tot en met december 2016.
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