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Voorwoord
Voor u ligt de Masterthesis ‘Bouwen aan een duurzame wijk’, een onderzoek naar de
bijdrage die een maatschappelijke kosten-batenanalyse kan leveren aan de stedelijke
vernieuwing van woonwijken. Dit onderzoek is uitgevoerd als afronding van de Master
Planologie aan de Universiteit Utrecht in combinatie met een afstudeerstage bij Grontmij.
Bij het nemen van beslissingen over de inrichting van de ruimte spelen verschillende
aspecten een rol. Voorbeelden hiervan zijn waar op dat moment de bestuurlijke
prioriteiten liggen of wat de mogelijkheden zijn voor het gebied. Een belangrijke is ook
het financiële aspect waar wordt gekeken of bij de investering de baten de kosten
overstijgen. Hier zal in deze thesis de nadruk op komen te liggen. Er zal echter meer
worden meegenomen dan de financiën, er zal onderzoek worden gedaan naar wat
investeringen de samenleving opleveren. Met een maatschappelijke kosten-batenanalyse
worden alle effecten zoveel mogelijk in dezelfde waarden uitgedrukt zodat appels beter
met peren kunnen worden vergeleken. Het is een ingewikkeld instrument en ik zou
mezelf niet zijn als ik niet een complex en interessant planningsproces uit zou kiezen om
te testen wat het instrument daar kan betekenen: de stedelijke vernieuwing. Onder
stedelijke vernieuwing vallen de fysieke, economische en sociale maatregelen die in een
wijk genomen worden. Sinds de invoering van het Grotestedenbeleid zijn er miljoen in de
wijken gestoken, maar zien we resultaat?
Het is een uitdaging geweest om zoveel mogelijk de praktijk en de theorie met elkaar te
verbinden. Ik wil hierbij dan ook een aantal mensen bedanken die mij geholpen hebben
met de totstandkoming van deze thesis.
Ten eerste wil ik mijn begeleider vanuit de Universiteit Utrecht, Friedel Filius, bedanken
voor haar begeleiding bij mijn onderzoek.
Ook mijn begeleider vanuit Grontmij, Eric Treep, wil ik heel hartelijk bedanken voor de
vele nuttige inzichten die ik door mijn gesprekken met hem heb gekregen. Daarop
aansluitend mijn dank aan de collega’s bij Grontmij Houten voor de leerzame en leuke
tijd die ik tijdens mijn stage heb gehad. In het bijzonder wil ik Fieke van Leest bedanken,
die mij als kamergenote wegwijs maakte in het werkende leven van een planoloog en
mijn scriptie van nuttig commentaar heeft voorzien.
Bij de totstandkoming van deze thesis heb ik veel baat gehad van de interviews met
personen die nauw betrokken zijn bij de MKBA en stedelijke vernieuwing, daarvoor veel
dank.
En als laatste wil ik al mijn vrienden en familie bedanken voor de steun en belangstelling
gedurende dit bij tijden moeizame proces. Met name Ellen Visser en Roeland van
Batenburg, die de thesis hebben doorgenomen op tekstuele fouten.
Dan rest mij nog u veel leesplezier te wensen.
Evelien van Batenburg
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Summary
Social Cost Benefit Analyses (SCBA) play an important role in making decisions regarding
large infrastructure projects in the Netherlands. Since the adoption of the OEI-guidelines
in 2000 it is compulsory for large infrastructure projects to provide an SCBA. An SCBA
can be used in other fields as well, among others urban renewal. This Master thesis
investigates in what way an SCBA can contribute to the planning process of urban
renewal in neighborhoods.
This thesis defines urban renewal as all adjustments made in neighborhoods that
improve the quality of life. This comprises both physical and socio-economic measures.
The SCBA has several interesting characteristics that enhance transparency, objectivity
and professionalization of the process of decision making. This thesis is divided into a
theoretical and an applied part in order to determine whether the SCBA is an instrument
that enhances the planning process.
In the theoretical part the background of both the SCBA and urban renewal are
researched. The question whether the SCBA can provide a solution to bottlenecks in the
planning process is investigated.
In the planning process of urban renewal the following bottlenecks can be defined:
• The soft measures are underexposed because they cannot account for future
effects. The hard measures (physical interventions) can.
• Effects that are only visible in the long run are often neglected when weighing
alternatives. Preventive measures often yield to direct solving measures.
• The problems in the neighborhoods affect several areas of policy making and an
integral approach is necessary to tackle these problems. Some differences arise
between parties from the social and physical world, such as thinking in different
terms, scenarios, financial aspects etc.
• In urban renewal costs often exceed direct benefits. A discussion on who is to
bear these costs can arise.
• The link between the measure and the result that is reached can be unclear.
• The process is not transparent. Inhabitants and other interest groups need to
understand why certain choices are made in urban renewal.
• At the start of a project strong (alleged) conflicting interests can exist.
Several functions that provide a solution for the bottlenecks above can be recognized in
the SCBA. There is an information function and a process function.
The information function provides an understanding in
• Costs
• Benefits
• Allocation of costs and benefits
By providing an understanding in the costs and benefits, the SCBA can trace efficiency
and effectiveness of measures and set down more clearly those measures that are either
soft or take effect on a longer term. As the effects from different sectors are translated in
an equal way, integral tuning can be obtained. Moreover, it can help the discussion on
who should bear the costs, by explaining in a clear way what the costs are and where the
direct, external and indirect benefits end up.
The process function can be divided into objectives, sufficient support and consensus. A
better cooperation can be achieved between parties by creating a framework in which all
parties use a similar pattern and thinking. In the SCBA a problem analysis is formulated
and subsequently feedback is given on whether the effects of measures solve the

6

problem. With the use of the SCBA, an investment that does not solve the problem can
be ceased more easily. An SCBA can create consensus and sufficient support because an
SCBA enhances discussion about usefulness and sensitivity of the proposed measures
and the potential effects. The SCBA underpins and supports the investment decision.
The applied part of the thesis investigates whether the expectations of the SCBA are
found in the society. The practical research is divided into an exploration and a
deepening. First, the developments that are taking place in the area of the SCBA, the
parties that are involved and how they appreciate the applications of the SCBA in urban
renewal/revitalization are explored. Subsequently, two parties who already performed an
SCBA are more deeply investigated. The research checks in what way it is possible to
perform an SCBA on a neighborhood level and what use it had for the process. The
problems that were encountered when actually performing the SCBA are exposed. The
choice is made to examine this instrument from the perspective of the two largest
investors in the neighborhood, the municipality and housing corporation.
From this research it appears that the various parties mostly appreciate the information
function of the SCBA. The process function, however, is underexposed because the SCBA
is introduced too late in the process, other parties are hardly involved or the uncertainty
regarding the effects is too big.
The SCBA made it clear for housing corporation Ymere that there is a neutral way to look
at livability projects, thus allowing a balanced decision between various alternatives
based on information.
Through the SCBA, the municipality of The Hague found a better understanding of the
allocation of costs and benefits of investments and which parties needed more attention
during the process.
Other respondents are also more aware of the advantages of the information function
leaving the process function with little notice. Many participants see the SCBA as a
technically difficult product, which oppresses the process function. The limitation of the
SCBA in the urban renewal can be summarized in three aspects:
1. Only limited knowledge is available.
2. Uncertainty regarding future effects block full use of the SCBA. Within the
neighborhood approach hardly any assumptions regarding future effects are
agreed upon.
3. Execution of the SCBA is time consuming and expensive. An SCBA costs at least
20.000 euro.
The SCBA offers several possibilities for the planning process of urban renewal. For each
function this thesis describes which contribution the SCBA can provide tot this
revitalization process. The SCBA can enrich the planning practice of urban revitalization
and accelerate the process. However, the helpfulness of this instrument is determined by
the input. It is valuable to stimulate the actual use of the SCBA in urban renewal. To
stimulate the actual use, three developments could help.
1. Investment in this instrument is crucial as well as the collection of information.
Monitoring and analyzing the effects of measures is required to increase the
assumptions in the SCBA and thus reduce uncertainty.
2. More openness must be given in SCBA’s that are already performed as well as the
effects that were measured. Many SCBA’s are politically sensitive, but it is
important for the further development of this instrument to obtain a better view in
the approach (which effects were measured, which not, why a certain time span
was chosen etc.).
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3. Communicating in a simple way about the positive effect of an SCBA to parties in
the field is imperative to obtain better support for this instrument. Many people
doubt that the SCBA is applicable regarding social measures and this could
change.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Een kenmerk van deze tijd is dat er een groot respect is
voor cijfers, statistieken en peilingen. Vooral voor en door
het ministerie van Financiën wordt hier de nadruk op
gelegd. Sinds de introductie van de leidraad Overzicht
Effecten
Infrastructuur
(OEI)
in
2000
is
de
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) sterk in
opkomst. De maatschappelijke kosten-batenanalyse, waar
alle effecten van een investering zoveel mogelijk worden
gekwantificeerd en gemonetariseerd, kwam naar voren
omdat de overheid moeite had met de besluitvorming rondom grote infrastructurele
projecten zoals de Betuwelijn en de Tweede Maasvlakte. Voor de financiering van zulke
grote projecten wordt er vaak een beroep op de overheid gedaan omdat de financiële
opbrengsten van het project niet opwegen tegen de kosten. Voor een ondernemer die
een investering overweegt zal het een eenvoudige beslissing zijn. Maar bij dit soort
projecten moet verder worden gekeken dan het bedrijfseconomische rendement, het
maatschappelijke rendement kan de kosten van een investering overstijgen en daardoor
de investering van de overheid rechtvaardigen (Eijgenraam et al, 2000). De leidraad
zorgt ervoor dat de verschillende MKBA’s met elkaar vergeleken kunnen worden en er
een aantal regels zijn ontwikkeld die de makers moeten volgen.
Vanuit de rijksoverheid wordt het steeds vaker verplicht gesteld om een MKBA op te
stellen. Bij deze projecten is het reeds verplicht:
• Bij grote infrastructuur- en waterprojecten (projecten die vallen onder het MIRT en
Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten).
• Bij projecten die betaald worden uit het Fonds Economische Structuurversterking,
zoals de Nota Ruimteprojecten (Larsen, 2009).
De MKBA wordt ook op andere terreinen steeds meer toegepast. In maart 2009 heeft het
VROM samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een congres
georganiseerd om ook op een lager niveau interesse te wekken voor het gebruik van de
MKBA om zo keuzes voor investeringen in de gemeente te verzakelijken. Het doel was de
aanwezigen te informeren, interesseren en stimuleren voor de MKBA; het instrument
waar de kosten bewust expliciet worden gemaakt. De eerste vraag die op het congres
vanuit het publiek gesteld werd, was: “Is de maatschappelijke kosten-batenanalyse niet
heel erg subjectief?” De dagvoorzitter, Koen de Snoo directeur financiële en economische
zaken reageerde hierop door te zeggen dat het wel degelijk een subjectief instrument is
maar dat er geen beter alternatief is. De MKBA is een oplossing voor het vergelijken van
appels met peren, omdat alle effecten onder één noemer worden gezet. Met een MKBA
kan er bijvoorbeeld een afweging worden gemaakt tussen schone lucht en
reistijdvermindering. Hij daagde de zaal uit om een alternatief te verzinnen. Het bleef
stil.
Een plek waar de maatschappelijke kosten-batenanalyse de praktijk kan verrijken is bij
de aanpak van woonwijken. De actuele herstructureringopgave heeft vaak onrendabele
toppen en staat voor de uitdaging een duurzame oplossing te bieden voor de
problematiek die er heerst. Nederlandse steden, en niet alleen de grote vier, kennen
wijken en buurten waar mensen niet plezierig wonen en waar het perspectief op
verbetering uitblijft. De ontevredenheid groeit, de levenstandaard daalt en naast de
bewoners verliezen ook professionals de greep op het gebied.
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Figuur 1.1 aanblik achterstandswijken

Om bestaande maar verouderde woongebieden een nieuwe toekomst te geven, is een
juiste investeringsbalans in zowel de fysieke, economische als sociale pijler cruciaal (KEIcentrum, 2008). Het advies van de VROM-raad ‘Stad en Stijging’ uit 2006 gaf het
startsein om inhoud te geven aan een bredere aanpak. Er moet geen verschuiving komen
van fysiek naar sociaal, maar de twee moeten gelijk opgaan (VROM-raad, 2006). De
afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken geweest naar de sociaal-fysieke
aanpak en het blijkt dat maatregelen in het sociale domein nog steeds worden
onderbelicht. In de praktijk leggen de ‘zachte’ baten, de sociale maatregelen, het nog
vaak af als het om investeringsgeld gaat tegen de harde fysieke kant welke meer
tastbaar en stuurbaar is (KEI-centrum, 2008).
Behalve dat de aanpak van de wijk veranderd is, is ook het planningsproces aan
verschillende veranderingen onderhevig. Toelatingsplanologie heeft plaatsgemaakt voor
ontwikkelingsplanologie waardoor er steeds meer partijen betrokken worden bij het
proces. Er is een tegenstrijdigheid te zien in de wijkaanpak bij de overheid waar
tegelijkertijd meer sturing word gegeven van bovenaf door middel van het
Grotestedenbeleid en ISV (topdown) en de stelling decentraal wat kan, centraal wat moet
waarbij gemeente de spelbepaler zou moeten zijn. De woningcorporaties richten zich
steeds minder op woningen alleen, maar ook op de directe omgeving (Ouwehand et al,
2008). Fusies en marktwerking zorgen voor professionalisering van de corporaties wat er
voor zorgt dat deze stakeholder ook meer naar het financiële plaatje moet kijken
(Santema, 2009). Naast woningcorporaties en particuliere eigenaars worden er vaker
woningen gekocht door beleggers. Deze verhuren de woningen particulier en zijn niet op
zoek naar woningen in een wijk die binnen korte tijd verloederd. Projectontwikkelaars,
die vaak de hit en run methodiek toepassen, zijn ook steeds meer geïnteresseerd in het
ontwikkelen van duurzame projecten (de Kam, 2008).
1.2 Doel en probleemstelling
Aandachtswijken vragen om oplossingen voor de problemen die er spelen. Vaak zijn er
meerdere oplossingen mogelijk. Oplossingrichtingen die geld kosten maar waar de
besluitvormers verwachten verbeteringen waar te nemen. Met een MKBA kan er naast
het financiële rendement inzicht worden verkregen in het maatschappelijke rendement.
Op deze manier kan de effectiviteit van een investering worden nagegaan. Het doel van
dit onderzoek is inzicht krijgen welke rol de MKBA kan spelen bij het planningsproces van
stedelijke vernieuwing. Aan de hand van dit doel is de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:
In hoeverre kan de MKBA een bijdrage leveren aan het planningsproces van stedelijke
vernieuwing in wijken?
Om deze centrale vraag te beantwoorden zijn er een aantal deelvragen opgesteld:
1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van stedelijke vernieuwing en welke factoren
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zijn van invloed op het planningsproces? Welke veranderingen hebben
plaatsgevonden in de manier waarop ruimtelijke ordening wordt bedreven en
welke actoren zijn hierbij betrokken?
2. Wat zijn de huidige belemmeringen in het proces van stedelijke vernieuwing?
3. Van welke ex ante evaluatiemethoden kan er gebruik worden gemaakt bij
beleidsvorming?
4. Wat is de theoretische achtergrond van de MKBA en welke ontwikkelingen maakt
het instrument door?
5. Wat is de meerwaarde van de MKBA ten opzichte van andere ex ante
evaluatiemethoden?
6. Wat is de praktijksituatie rondom MKBA’s en stedelijke vernieuwing?
7. Wat zien partijen als voor- en nadelen van de MKBA, wat werkt wel en niet en hoe
zien zij de rol van de MKBA in het planningsproces?
8. Wat is het toekomstperspectief voor MKBA’s in de wijk?
Om inzicht te krijgen in de kennis die nodig is om onderzoeksvraag te beantwoorden,
dient het onderzoeksonderwerp te worden geanalyseerd. Er is een model opgesteld om
de verschillende verbanden te leggen en een duidelijk beeld te krijgen van het
onderzoeksgebied.
Figuur: 1.2 Conceptueel model
MKBA

informatie

functie

proces
functie

Planningsproces
stedelijke
vernieuwig
Object:
eigenschappen
wijk

Context: wet- en
regelgeving en
grondposities

De driehoek in figuur 1.2 is het werkterrein van de planoloog, de ruimtelijke planning.
Deze wordt gestructureerd door drie componenten. Deze drie componenten zijn het
object (de inhoud, in dit geval de wijk en de problemen die daar spelen), de context (de
randvoorwaarden waarbinnen er gewerkt moet worden) en het proces (het hoe)(Spit &
Zoete, 2005). In deze thesis ligt de nadruk op het proces omdat hier het instrument hulp
kan bieden.
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De MKBA kan voor verbetering in het planningsproces zorgen via twee routes: de
informatiefunctie en de procesfunctie. De informatiefunctie zorgt ervoor dat de
betrokkenen beschikken over meer informatie wat de effecten van een investering
kunnen zijn en bij wie de effecten neerkomen. Daarnaast wordt er duidelijkheid
geschapen over wat er zou gebeuren als de investering niet zou plaatsvinden. De
procesfunctie heeft andere eigenschappen. Door het opstellen van een MKBA moeten
partijen goed nadenken over welk doel ze nastreven met een investering, ze moeten
helder voor ogen hebben welke effecten ze willen bereiken. Daarnaast kan de MKBA voor
interactie zorgen tussen betrokken partijen, de MKBA levert namelijk extra informatie
waarmee de partijen een gesprek kunnen aangaan. Omdat er meer wordt prijsgegeven
over de afwegingen die gemaakt worden, kan er meer draagvlak ontstaan.
Tussen de twee functies is interactie. De informatiefunctie zorgt voor de onderbouwing
van de procesfunctie en de procesfunctie zorgt weer voor input voor informatie door
bijvoorbeeld overeenstemming te krijgen over bepaalde aannames. In deze thesis zal er
worden nagegaan of de MKBA de functies aan het instrument toegewezen, uitdraagt.
Zorgt het in de ervaring van gebruikers voor betrouwbare en volledige informatie en
versnelt het instrument het planningsproces door het sneller bereiken van consensus
over te nemen aanpak in de praktijk? Oftewel levert de MKBA een bijdrage aan het
proces van stedelijke vernieuwing in wijken, en zo ja welke bijdrage?
1.3 Maatschappelijk en wetenschappelijke relevantie
Maatschappelijke relevantie
Al langere tijd is bekend dat niet alle problemen in een wijk opgelost worden door het
fysieke herstructureren van een wijk. Echter, sociale maatregelen kunnen het vaak niet
opnemen tegen de ‘hardere’ fysieke maatregelen. Van de maatregelen die genomen
worden in een wijk wordt wel eens betwijfeld wat er mee wordt bereikt (VNG, 2004).
Zoals de naam Maatschappelijke KBA al naar voren laat komen, wordt met dit instrument
alle voor en nadelen van een maatregel naar voren gebracht. Dit kan zorgen voor een
proces met een gerichter beleid waardoor er een duurzamere wijk kan worden
gerealiseerd waar de gehele maatschappij van op vooruit gaat. Een MKBA vraagt
namelijk een integrale afweging van verschillende effecten, aandacht voor de verdeling
van kosten en baten, een vergelijking van projectalternatieven en het in kaart brengen
van risico’s en onzekerheden. Op deze manier kan ook het zogenoemde waterbed effect,
het verplaatsen van problemen van de ene wijk naar de anderen, zichtbaar worden
gemaakt (Ecorys, 2009).
Het aanpakken van wijken staat nog in de kinderschoenen en de meest effectieve
middelen om een wijk te verbeteren zijn nog niet gevonden. Is het de veiligheid die je
moet verbeteren, de bewoners zelf, de sociale infrastructuur of dan toch de fysieke
omgeving? We zitten er nog middenin. Woningcorporaties, gemeenten en
maatschappelijke organisaties zoeken elkaar wel steeds meer op, omdat ze door hebben
dat met vitale coalities er beter gewerkt kan worden (Jurgens et al, 2007). Dat zorgt nog
wel eens voor problemen en er zal onderzocht worden of de MKBA het instrument is dat
deze ontwikkelingen kan steunen door effecten te meten en consensus te creëren.
Wetenschappelijke relevantie
MKBA is een instrument dat sterk verankerd is in de welvaartstheorie. Naast de financiële
effecten worden ook andere effecten in kaart gebracht, zoals de effecten op
bereikbaarheid, de omgeving en de economie. Bij infrastructuurprojecten is het
tegenwoordig een (verplicht) veelgebruikt instrument, maar er is nu vraag om de MKBA
ook toe te passen bij wijkherstructurering. Een verbrede variant is bij uitstek geschikt om
verschillende overheden te helpen bij de onderbouwing van nieuwe plannen en
initiatieven. In opdracht van VROM is Ecorys begonnen een MKBA stedelijke vernieuwing
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op te stellen. Er zijn vijf herstructureringswijken onder de loep genomen om te zien of de
maatregelen die zijn genomen een positief saldo opleveren voor de wijk. Dit is vooral op
fysieke investeringen gericht en er is echter nog niet gekeken wat het voor de
verschillende actoren kan betekenen (Ecorys, 2009). De toepassing van een MKBA in de
wijk is een nieuwe aanpak waar in de wetenschappelijke literatuur nog maar weinig
aandacht voor is geweest. In september 2008 is het SEV samen met een aantal
adviesbureaus het experiment MKBA in de wijk gestart. In de eerste instantie zijn zij
geïnteresseerd in de bijdrage die de MKBA-methodiek kan leveren aan het ‘harder’
maken van maatschappelijke effecten van ingrepen. Dit experiment is echter nog steeds
niet opgestart. Dit onderzoek wil bijdragen aan dit experiment door te kijken waar de
behoefte van de partijen liggen, welke functies de MKBA kan hebben en welke
beperkingen het instrument heeft om het in de wijk toe te passen.
1.4 Afbakening
De aanleiding en geformuleerde deelvragen geven aan dat er veel onderwerpen aan bod
komen. Om het onderzoek niet te breed te maken, is er een afbakening nodig om voor
ogen te houden wat er daadwerkelijk onderzocht zal worden. Hieronder worden de
keuzes aangehaald en verantwoord.
Stedelijk gebied
Er is gekozen voor het stedelijke gebied omdat dit steeds relevanter wordt. In Nederland
hebben we steeds minder ruimte om nieuwe ontwikkelingen te realiseren en zal de
aandacht langzaam verschuiven naar wat er binnen steden gebeurd. De complexiteit van
stedelijke ontwikkeling ligt vele malen hoger dan in het landelijk gebied. Daarbij spelen
er ook grotere problemen. Oplossingen voor maatschappelijke problemen is niet het van
hier naar elders schuiven of van nu naar later, maar moeten bij de kern worden
aangepakt. Kennisinstellingen als SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) en
KEI (Kennis, Expertise en Innovatie)centrum hebben een aantal projecten opgezet om
inzicht te krijgen welke maatregelen het best passen in het stedelijk gebied. Dit
onderzoek wil daar op inhaken om via de MKBA het proces inzichtelijker te maken. Soms
worden er maatregelen genomen zonder een echte visie het doel dat de maatregel moet
bereiken. Veel projecten lopen vertraging op door het niet overeenkomen over de
verdeling van kosten, opbrengsten en risico’s.
Wijkniveau
In de literatuur zijn twee stromingen waar te nemen. De theorie van modernisering gaat
uit van een steeds kleiner wordende rol van de wijk. De oorzaak hiervan is globalisering
wat ervoor zorgt dat sociale relaties op een hoger niveau liggen en niet meer
plaatsgebonden zijn. Deze thesis volgt de tweede stroming waar er vanuit wordt gegaan
dat de wijk nog steeds een belangrijke rol speelt in de hedendaagse samenleving
(Brouwer, 2007). Ook bij partijen die bezig zijn met maatschappelijke problemen wordt
er steeds meer gebiedsgericht gewerkt. Het voordeel van een wijkgerichte aanpak is dat
de investeringen eerder zichtbaar zijn, zeker op het fysieke vlak. Daarnaast kunnen op
deze manier veel mensen vanuit dezelfde sociaaleconomische achtergrond worden
bereikt en is het een niveau waar veel verschillende beleidsvelden samenkomen
(Dautzenberg et al, 2008).
1.5 Werkwijze
In dit onderzoek wordt er met een planologisch bestuurlijke bril naar het geheel gekeken.
Het onderzoek bekijkt hiervoor het planningsproces rondom vernieuwing van wijken
(welke maatregelen worden er genomen, wie is er verantwoordelijk voor en waarop
baseren zij hun besluiten betreffende deze maatregelen) en de theorie en praktijk
rondom de MKBA. Het is een verkennend onderzoek dat kwalitatief wordt uitgevoerd. Het
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onderzoek is opgedeeld in een theorie en een praktijk gedeelte om tot een goede
beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. In het theoretische gedeelte wordt er
een raamwerk gecreëerd waar de achtergronden van de MKBA en van stedelijke
vernieuwing aan elkaar gelinkt worden. Hieruit wordt een theoretisch model gecreëerd
hoe de MKBA kan bijdragen aan de stedelijke vernieuwing. Het is een exploratief
onderzoek omdat er nog maar weinig literatuur over het onderwerp te vinden is. In het
praktijkgedeelte zal er naar buiten worden getreden en de mogelijke kansen voor een
MKBA in de wijk worden bekeken. Met de verkenning wordt er een overzicht gegeven van
de huidige praktijk omtrent MKBA’s in de wijk en behoefte van betrokken partijen. Deze
overzichtsanalyse wordt gemaakt met behulp van open interviews, bezoeken van
congressen, literatuur en beleidsstukken. De verkenning geeft per functie van de MKBA
weer wat de ervaring van gebruikers is. Tevens biedt deze verkenning een
verantwoording voor de daaruit voortkomende verdieping. De verdieping geeft inzicht in
wat een gemeente en woningcorporatie in de MKBA zien en waar zij het instrument voor
hebben gebruikt. Ook wordt door middel van de verdieping een doorkijk gegeven naar de
toekomst. Er zal antwoord worden gegeven op de vraag of een MKBA kan helpen een
overwogen beslissing te maken.
1.6 Leeswijzer
Dit hoofdstuk vormt de inleiding van de thesis en het doel en de probleemstelling staat
hier centraal. Met behulp van het conceptueel model wordt duidelijk welke koers er in de
rest van de hoofdstukken gevaren zal worden. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
context waarin dit onderzoek plaats vindt: de ruimtelijke ordening. Hier wordt
beschreven welke veranderingen er gaande zijn en hoe het planningsproces is
opgebouwd. Er wordt nader ingegaan op hoe de maatschappelijke problemen in de stad
zijn ontstaan, hoe het beleid zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en welke partijen
er bij het planningsproces van stedelijke vernieuwing betrokken zijn. Met een overzicht
van de knelpunten in het planningsproces wordt dit hoofdstuk afgesloten. In hoofdstuk 3
passeren verschillende ex ante evaluatiemethoden de revue die dagelijks in de praktijk
kunnen worden gebruikt om het planningsproces te verbeteren. Daarna wordt er
ingegaan op de hoofdpersoon van dit onderzoek, de MKBA. Hier wordt zowel de
theoretische achtergrond als de voor- en nadelen van het instrument besproken. Ook zal
hier worden ingegaan op wat we wel en niet kunnen meten. De theorie uit hoofdstuk 2
en 3 wordt aan elkaar gekoppeld om te kijken wat de MKBA theoretisch voor het
planningsproces in de stedelijke vernieuwing kan betekenen.
Hoofdstuk 4 bevat de onderzoeksmethode voor het empirische onderzoek. Hier wordt de
keuze hoe het praktijkonderzoek zal worden aangepakt toegelicht en verantwoordt. Een
verkenning van de praktijksituatie en de verdieping in de twee geselecteerde partijen
worden in hoofdstuk 5 behandeld. Afsluitend wordt er in hoofdstuk 6 de conclusie
uitgewerkt door een antwoord te geven op de in dit hoofdstuk gestelde onderzoeksvraag.
Aansluitend hierop zullen er naar aanleiding van de bevindingen van het onderzoek in
hoofdstuk 7 een aantal aanbevelingen worden gedaan omtrent MKBA’s en stedelijke
vernieuwing.
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2 Achtergrond stedelijke vernieuwing
Door veranderingen in de samenleving is er een verandering opgetreden in de manier
waarop ruimtelijke ordening moet worden bedreven. Veranderingen als de Europese
eenwording, internationalisering, individualisering en de veranderende verhouding tussen
burger, overheid, middenveld en de markt stellen uitdagingen aan het ruimtelijke beleid
van nu en vragen om aanpassingen in de ruimte om ons heen. Er wordt meer
transparantie van en participatie in het planningsproces geëist (WRR, 1998).
Om duidelijk te krijgen wat een MKBA voor het planningsproces kan doen, zal er in dit
hoofdstuk eerst kort ingegaan worden op de veranderingen in de planningspraktijk in
Nederland en een aantal sturingsprincipes naar voren brengen die mogelijk zijn. De
tweede paragraaf gaat in op de rol van communicatie en vertrouwen in het
planningsproces. Daarna wordt er ingegaan op een voorbeeld van een complex proces
waar de MKBA een rol zou kunnen spelen.
Paragraaf drie van dit hoofdstuk gaat in op waarom stedelijke vernieuwing nodig is en
hoe de problemen in de wijk zijn ontstaan (het object de wijk). Paragraaf 2.4 geeft
aandacht aan het beleid vanuit de overheid dat het kader vormt van het stedelijk beleid
(institutionele context). In paragraaf vijf komen alle belanghebbenden aan bod die een
rol spelen in het proces van stedelijke vernieuwing. Er wordt nagegaan met welke
belangen zij in het proces staan. In paragraaf zes zijn de fasen waarin een project/plan
wordt opgezet, uitgewerkt. Paragraaf 2.7 geeft aan op welke problemen men in het
planningsproces van stedelijke vernieuwing kan stuiten. De informatie is nodig om
antwoord te kunnen geven op de vraag wat de bijdrage van een MKBA bij een complex
proces als stedelijke vernieuwing kan zijn. Paragraaf 2.8 geeft een korte conclusie van
wat er in dit hoofdstuk is besproken.
2.1 Ruimtelijke ordening in een veranderende samenleving
Zoals is gezegd zorgen de veranderingen in de samenleving ervoor dat aanpassingen
moeten worden gedaan in het ruimtelijk beleid. In 1998 zorgde de WRR studie
‘Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek’ ervoor dat ontwikkelingsplanologie hoog op de agenda
kwam te staan. Er zou proactiever en meer uitvoeringsgericht gehandeld moeten worden
om een effectief beleid te voeren in plaats van de toelatingsplanologie die hoogtij vierde
(WRR, 1998). Toelatingsplanologie wordt vaak gekwalificeerd als restrictief en passief.
Met het begrip toelatingsplanologie wordt er verwezen naar de passieve rol van de
overheid die als hoofdtaak aangeeft wat wel en niet wordt toegestaan. De plannen van
derden, of het nu marktpartijen of burgers zijn, worden getoetst aan de door hen
opgestelde kaders (Buitenlaar & Needham, 2009).
Het begrip ontwikkelingsplanologie wordt niet eenduidig gedefinieerd, maar het
verschuift het beleid van het ‘stellen van beperkingen’ naar het ‘stimuleren van
ontwikkelingen.’
In
deze
thesis
worden
de
volgende
eigenschappen
aan
ontwikkelingsplanologie toegekend (VROM-raad, 2004):
• uitvoeringsgericht;
• overheid is één van de spelers;
• een open planningsproces waar vroegtijdig de private partners, maatschappelijke
organisaties en burgers worden betrokken;
• koppeling van ontwerp, visievorming, investeringen en instrumenten;
• stimuleren van particulier initiatief en investeringsvermogen;
• regionale, integrale gebiedsontwikkeling;
• het behalen van ruimtelijke kwaliteitswinst;
• eindbeeld staat niet vast.
Vaak wordt er aangenomen dat de ontwikkelingsplanologie de toelatingsplanologie
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vervangt. Dit is onjuist. Het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen is en blijft een
taak van de overheid. Deze beperkingen kunnen naast het behouden van de kwaliteit ook
kwaliteitsverhogend werken. Hier volgt een voorbeeld waar door beperkingen op de ene
plek, kwaliteit gerealiseerd kan worden op een andere locatie. Veel van de stedelijke
herstructurering zou niet van de grond komen als er nog uitleglocaties in overvloed
zouden zijn. Een uitleglocatie is veel goedkoper, minder complex en met veel minder
risico’s te realiseren. In Engeland is een beleid gekozen dat het lastig maakt om
bouwvergunningen voor uitleglocaties te krijgen, ook wel greenfield development
genoemd, waardoor ontwikkelaars kiezen om in stedelijk gebied (brownfield locations) te
investeren (Buitenlaar & Needham, 2009). Ontwikkelingsplanologie is daarom
complementair aan toelatingsplanologie. Het schept kansen binnen de randvoorwaarden
en kan de samenleving op die manier dienen. Door de meer open planning is het niet
alleen de overheid die het plan maakt, maar ontstaat dit door samenwerking met
verschillende partijen. De overheid werkt op deze manier niet door government maar
door het ontwikkelen van governance. Met government wordt hier het handelen op basis
van de wettelijke macht bedoeld en governance richt zich op het vermogen om met
andere overheden en private partners gezamenlijk het proces in te stappen en tot een
goed plan te komen. Hierbij zorg je ervoor dat de betrokkenheid van de betrokken
partijen groeit (Spit & Zoete, 2005).
Binnen de ruimtelijke ordening kan de sturing van projecten vanuit verschillende actoren
komen. Zoals uit de uitleg van het begrip ontwikkelingsplanologie al naar voren kwam,
hoeft het niet meer de overheid te zijn die de rol van dirigent op zich neemt (VROM-raad,
2004). Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 3 sturingprincipes: de overheid
als leider, het middenveld als autoriteit of de gemeenschap als zelforganisatie. Via twee
dimensies wordt er onderscheid gemaakt in het besturingsarrangement tussen de
overheid en de maatschappelijke (of private) actoren. De eerste factor is de mate waarin
een overheid intervenieert in sociale interacties of de mate waarin de overheid in ieder
geval een verantwoordelijkheid heeft. De tweede factor is de mate waarin
maatschappelijke actoren (hier worden zowel individuen als organisaties verstaan) in
staat zijn tot zelforganisatie en zelfregulering. Wanneer deze twee dimensies aan elkaar
gerelateerd worden ontstaat er de matrix te zien in tabel 2.1.
Tabel 2.1 Ideaaltypische institutionele ordes en coördinatiemechanismen (Bertram &
Helderman, 2008)

De in de matrix genoemde arrangementen worden bepaald door de institutionele
regelstructuur en het daarbij passende mechanisme van sociale coördinatie. Waar de
staat dominant is, ligt de nadruk op regulering en hiërarchische aansturing. De vormen
bij de institutionele orde waar de markt dominant is zijn concurrentie en contract. De
gemeenschap wordt gekenmerkt door vrijwillige afstemming van gedrag.
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Samen vormen deze drie de hoofdtypen van moderne samenlevingen. De markt is goed
in het creëren van welvaart, de overheid goed in het opslaan hiervan en het rechtvaardig
herverdelen en de gemeenschap zorgt voor onderlinge solidariteit tussen burgers. Dit
lijkt simpel door het over de drie ordes te verdelen, maar de productie van welvaart en
de verdeling daarvan kunnen niet los van elkaar gezien worden. De verschillende
institutionele ordes moeten met elkaar verbonden worden en dat is de taak van de vierde
orde: de maatschappelijke verbanden. Deze orde is een samenvoeging van markt, de
staat en de gemeenschap, waaruit het zich verder ontwikkeld heeft. Een voorbeeld van
een maatschappelijk verband is een verband tussen werkgevers en werknemers die
overleggen over sociaaleconomische vraagstukken of woningcorporaties die zorgen voor
betaalbare woningen (Bertram & Helderman, 2008).
Uit deze paragraaf komt naar voren dat de overheid niet de enige speler meer is in de
ruimtelijke planning. Private partijen worden steeds vroeger in het proces betrokken bij
de plannen en de burgers worden mondiger. Door de toename aan partijen is er meer
druk op samenwerking komen te liggen en transparantie in het planningsproces.
2.2 Rol van vertrouwen en communicatie in het planningsproces
In deze paragraaf wordt uitgewerkt hoe de begrippen vertrouwen en communicatie een
rol spelen in het proces. Dit zijn twee begrippen waar een MKBA een bijdrage aan kan
leveren. Er wordt aangenomen dat deze twee begrippen nodig zijn voor een succesvol
planningsproces. Ieder planningsproces is uniek waardoor er geen beste manier is om
iets aan te pakken. Er zijn wel een aantal factoren aan te wijzen die kunnen helpen om
van een project een succesverhaal te maken. Hier volgen twee rijtjes waar door twee
verschillende partijen (KEI-centrum, Oudaen) de succesfactoren voor stedelijke
vernieuwing zijn opgesomd.
In “sociaal en fysiek verbonden, het
geheim van het hoe” komt het KEI tot de
volgende succesfactoren (KEI-centrum,
2008):
−

−

−

−

Organisatie: een heldere
organisatievorm zorgt voor
legitimiteit. Het moet duidelijk zijn
wie de regie voert.
Financiering: randvoorwaarden voor
de financiering worden bepaald op
basis van de inhoud. Over de
fysieke ingrepen zijn partijen in de
regel wel eens. Financiering voor de
sociale programma’s is veel
onduidelijker.
Methode: de methode is
procesgericht met een grote rol
voor de bewoners. Door te
communiceren en bewoners op een
vroeg moment in het proces te
betrekken wordt de betrokkenheid
van de bewoner met de wijk ook
vergroot.
Mensen bepalen het succes.
Vertrouwen wordt hier als de basis
gezien voor de sociaal-fysieke
aanpak. Vertrouwen dat partijen
hebben in zichzelf, in elkaar en in
de nagestreefde doelen.

Een aantal gemeenten en corporaties
zagen in dat specifiek de stedelijke
vernieuwing onnodige vertraging opliep
en stelde het pact van Oudaen op, een
handreiking ter verbetering van de
kwaliteit van lokale samenwerking. Er
kwamen acht sleutels naar voren
(Companen, 2007):
1. Handel vanuit gelijkwaardige
posities.
2. Kruip in elkaars huid: spreken we
dezelfde taal?
3. Heb vertrouwen in elkaar
4. Spreek duidelijk af wie welke
verantwoordelijkheid heeft en
zorg voor coördinatie
5. Stem af op projectniveau, kies
voor een integrale aanpak
6. Wees realistisch en concreet
(maak een duidelijke
probleemanalyse en
doelstellingen)
7. Communiceer: weet van elkaar
wat je wilt
8. Wees pragmatisch en realistisch
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Geconcludeerd kan worden dat de twee begrippen in beide rijtjes duidelijk naar voren
komen; vertrouwen tussen de belanghebbenden en communiceren over informatie over
doelstellingen en verantwoordelijkheden.
Waar vertrouwen ontbreekt ontstaan verborgen agenda’s, worden er positie- en macht
spelletjes gespeeld en is er sprake van defensieve communicatie. Uit onderzoek blijkt dat
een betrokken projectleider, goede onderlinge verhoudingen en een enthousiast team
vaak als reden worden genoemd voor het succesvol realiseren van publieke waarden als
duurzaamheid, leefbaarheid en participatie (Bortel et al, 2007). Actoren zijn wederzijds
afhankelijk van elkaar- en dan niet alleen vanwege eventuele grondposities.
Complementariteit is in de praktijk echter niet vanzelfsprekend. Te vaak leidt een gebrek
aan vertrouwen tussen publiek en privaat, publieke partijen onderling of wantrouwen van
de bewoners tegen de betrokken partijen ertoe dat mensen geneigd zijn elkaars werk
over te nemen of ter discussie te stellen. Dit blijkt een grote, veel voorkomende bron van
irritaties en vertraging te zijn (van der Cammen, 2009).
Communicatie, zowel intern en extern, zorgt voor een succesvol planningsproces. Bij
stedelijke vernieuwing is het overleg tussen de participanten te beschouwen als interne
communicatie. De partijen kunnen vervolgens één lijn trekken in de externe
communicatie met onder meer bewoners en pers. Samenwerken aan projecten in de
stedelijke voorziening vraagt om duidelijke afspraken maken. Partijen krijgen door te
communiceren inzicht in elkaars voorkeuren, belangen en beperkingen. Wanneer er door
interne communicatie wederzijds vertrouwen bestaat kan de samenwerking tegen een
stootje. Daarnaast is er duidelijkheid over de afstemming en de verantwoordelijkheden
per partij (Hopstaken, 2001). Externe communicatie naar de bewoners en andere
belanghebbenden toe zorgt voor betrokkenheid doordat duidelijkheid wordt verschaft.
Ook zorgt de meer gelijkwaardige positie voor vertrouwen in de uitvoerende partij
(Hopstaken & Rotier, 2009)
2.3 Ontstaan van problemen in de wijk
Er wordt in deze paragraaf ingegaan op het proces van stedelijke vernieuwing. Het is van
belang om eerst inzicht te hebben in hoe wijken in de problemen raken, voordat er naar
het proces wordt gekeken voor de verbetering van deze wijken.
In figuur 2.1. wordt het mechanisme getoond dat achter het verval van wijken schuilt.
Leefbaarheid heeft betrekking op de waardering van de bewoners van de woonomgeving,
zowel fysieke als sociaaleconomische factoren. Het begrip reputatie heeft betrekking op
de perceptie van mensen buiten de wijk op de kwaliteit van de woonomgeving. Er
bestaat een wisselwerking tussen de fysieke kwaliteit, de sociaaleconomische
bewonerssamenstelling en de reputatie en leefbaarheid van wijken. Wanneer
bijvoorbeeld de hogere inkomens wegtrekken uit de wijk, kan de sociale controle
verminderen, waardoor vandalisme en criminaliteit in de wijk toeneemt. Dit leidt tot
achteruitgang van de kwaliteit en reputatie waardoor er meer lagere inkomensgroepen
de wijk instromen omdat de huren dalen. De verhuurders van woningen hebben daardoor
weer minder inkomsten om te investeren in de wijk wat leidt tot nog meer verval (Prak &
Priemus, 1985).
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Figuur
2.1:
samenhang
tussen
fysieke
kwaliteit,
sociaaleconomische
bewonerssamenstelling, reputatie en leefbaarheid van wijken (eigen bewerking naar
Gruis, 2006, p. 161)

Door oud minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie is er een lijst opgesteld met
probleemwijken aan de hand van 18 indicatoren. In Bijlage A is een lijst met punten waar
de wijken op beoordeeld zijn opgenomen. Deze lijst laat zien welke aspecten volgens de
rijksoverheid verbeterd moeten worden om een wijk te laten stijgen in waarde. Dit zijn
zowel fysiek als sociaaleconomische factoren (VROM, 2009). De reputatie van een wijk is
in deze lijst niet meegenomen.
Stedelijke vernieuwing wordt ingegeven vanuit de wens om de marktpositie van
woningen en wijken te verbeteren en ook op lange termijn zeker te stellen. De
markpositie wordt hier gezien als de bewonerswaardering van de woonomgeving, de
verhuisbeweging onder zittende huurders, de verhuurbaarheid van de woning en de
woningwaarde (Koopman, 2006). Doorgaans gaat vernieuwing gepaard met onrendabele
investeringen en moeizame herhuisvestingprocessen die extra druk leggen op de toch
vaak al krappe woningmarkt. Woningmarkttheorieën gaan ervan uit dat de marktpositie
van een buurt wordt beïnvloedt door een wisselwerking tussen de kwaliteit van de
woningen en de kenmerken van de bewoners (Gruis, 2006). In de studie ‘de prijs van de
plek’ worden er vier dimensies genoemd waar de betalingsbereidheid van een persoon bij
de aankoop van een woning vanaf hangt (Visser & van Dam, 2006):
1. fysieke kenmerken: woningtype, oppervlakte, inhoud, aantal kamers, etc.
2. fysieke omgevingskenmerken: waaronder de hoeveelheid groen en water en de
kwaliteit van openbare ruimte.
3. sociale omgevingskenmerken: de bevolkingssamenstelling, het werkloosheidcijfer,
het percentage huur- en koopwoningen en het gemiddeld inkomen in de buurt.
4. functionele omgevingskenmerken: de bereikbaarheid van en afstand tot allerlei
voorzieningen, infrastructuur, werkgelegenheid etc.
Figuur 2.2 laat zien dat een groot deel wordt bepaald door de economie van de
omgeving. Wanneer er meer banen in de omgeving van de woning te vinden zijn, is de
prijs van een woning significant hoger. De brede school is hier naast de andere
voorzieningen gezet, omdat er een aanvullende studie is geweest naar wat de effecten
zijn van een brede school voor de woningen in de omgeving. De woningen bleken door
de komst van de school meer in trek te zijn.
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Figuur 2.2 Prijs van de plek (van Leent, 2009)

Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat maar een derde van de prijs van de plek
bepaald wordt door de kwaliteit van de woning. Om een wijk te ontwikkelen is het nodig
om verder te kijken dan de fysieke kwaliteit van de woning. Met een MKBA wordt er
gekeken wat een maatregel voor effecten heeft op de omgeving.
2.4 Overheidsbeleid
De politiek heeft een duidelijke invloed op wat er in een wijk gebeurd. Elke overheidslaag
is ondertussen betrokken bij de stedelijke vernieuwing. Gemeenten hebben vaak nog
grondpositie (openbare gronden) in de wijken en met behulp van ruimtelijke plannen,
waaronder het juridisch bindend bestemmingsplan, kan een gemeente sturen. Daarnaast
is de gemeente geïnteresseerd in het verbeteren van de welvaart van haar inwoners. De
provincie wordt zijdelings betrokken door de verschillende subsidiemogelijkheden,
waaronder het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing voor wijken die buiten de 40
wijken aanpak vallen maar wel duidelijke leefbaarheidproblemen hebben (Helleman,
2009). Er zijn door de jaren heen verschillende soorten ‘politiek’ de revue gepasseerd
van passief naar actief, van fysiek naar meer sociaal, van centraal naar decentraal.
Tegenwoordig heeft het rijk weer een behoorlijke vinger in de pap met het
Grotestedenbeleid. Hieronder volgt een korte schets van het overheidsbeleid waar uit af
te leiden is hoe de huidige situatie is ontstaan.
In de jaren vijftig en zestig werd het beleid in Nederland gekenmerkt door sanering,
krotopruiming en reconstructie. De aanleiding hiervoor was de uitgesproken wens om de
stadscentra een nieuwe economische impuls te geven en het aanpassen op de verwachte
stijging van mobiliteit. Vanaf jaren zeventig veranderde het denken over hoe
herstructurering plaats moet vinden. De kritiek op het beleid was dat het niet genoeg
rekening hield met de bestaande stad en de focus meer op kleinschaligheid, wonen en zo
min
mogelijk
verstoring
van
de
structuur
zou
moeten
liggen.
Het
stadsvernieuwingsconcept ontstond, waar in plaats van grootschalige sloop bestaande
woningen centraal stonden en verbeterd werden. Het beleid bleef beperkt tot fysieke
veranderingen. Het commentaar dat hier dan ook logischerwijs op volgde in de jaren 80
was dat ondanks de verbeterde kwaliteit van de woningen de buurt als geheel er niet op
vooruit was gegaan. Dit had verschillende redenen; eenzijdige bebouwing, verwaarlozen
van de openbare ruimte die de kwaliteit van de omgeving niet ten goede kwam en als
laatste bleef het sociale vlak onderbelicht. De woningen waren wel verbeterd, maar de
problemen in de wijk waren niet opgelost. Sociaaleconomische problemen zoals
werkloosheid, schoolverzuim, vandalisme, criminaliteit en verschillende spanningen
tussen groepen bleven bestaan. Aan het eind van de jaren tachtig was men niet tevreden
over de resultaten van het beleid en werd het accent gelegd op sociale vernieuwing. De
mening dat sociaal en fysiek samen moeten optrekken kwam steeds meer naar voren. De
nadruk kwam te liggen op sociale cohesie en het tegengaan van verloedering (Helleman,
2009).
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In 1994 besloot de regering een nieuwe opzet te kiezen om de problemen in grote steden
tegen te gaan: het Grotestedenbeleid (GSB). De aanzet hiervoor werd door de 4 grote
steden gegeven. Zij luidden de noodklok over de toestand in een aantal wijken waarbij ze
aangaven dat verschillende problemen het gemeentelijk niveau overstegen (Priemus et
al, 1997). Later is het uitgebreid met 27 middelgrote steden. Het Grotestedenbeleid is
een stelsel van maatregelen genomen door steden en het Rijk om de sociaaleconomische
positie van steden te verbeteren, daar waar de steden het zelf niet kunnen. Dat krijgt
vorm door enerzijds achterstanden te bestrijden en anderzijds kansen te vergroten.
Welke maatregelen er nodig zijn wordt door de steden bepaald en uitgevoerd. Het rijk
agendeert, coördineert, zorgt voor kennisuitwisseling en verspreiding, bundeling van
geldstromen en bewaakt de voortgang door middel van monitoring en signalering.
Daarnaast is de ambitie uitgesproken om belemmeringen op stedelijk niveau te
bestrijden door het coördineren en ontkokeren van beleid op rijksniveau (VROM, 2007).
Het is een andere aanpak doordat de integraliteit aanwezig is, de fysieke, sociale en
economische problemen worden gezamenlijk aangepakt. Dit is in ieder geval de intentie.
De tweede verandering is dat dit een wijkgerichte aanpak is en dat er meerdere actoren
bij betrokken zijn. Naast publieke partijen worden ook private partijen en bewoners
betrokken, waarmee een proces van governance wordt nagestreefd (VROM, 2007).
Het Rijk stelt kaders vast en maakt afspraken met de steden voor een periode van vijf
jaar. In de zogenoemde convenanten staat op welke manier de steden hun vraagstukken
willen gaan oplossen, wat de beoogde resultaten aan het einde van de periode zijn en
welke financiële bijdrage het Rijk hier tegenover stelt. Deze convenanten worden op
basis van Meerjaren Ontwikkelingsprogramma’s (MOP) opgesteld. Hierin staat wat de
gemeenten van plan is de komende vijf jaar te doen aan negen (meetbare)
doelstellingen. Nummer negen van deze doelstellingen is het duurzaam herstellen van
kwetsbare wijken. Bij elke doelstelling moet de stad aangeven wat het doel is en hoe dat
bereikt gaat worden. Via de ‘GSB-monitor’ wordt er gekeken of de kwantitatieve
doelstellingen ook gehaald worden (Helleman, 2009). In het ontwikkelingsprogramma
komen vooral structurele ingrepen aan bod, waaronder de aanleg of aanpak van wijken,
parken, bodemsanering en het treffen van milieumaatregelen. De gemeente behoort aan
te geven hoe deze fysieke ingrepen samenhangen met de economische en sociale
maatregelen in de stad. Van de gemeenten wordt verwacht dat ze bij de ontwikkeling en
uitvoering van de programma’s uit de MOP private partijen betrekken, ook financieel
gezien. (Cüsters, 2009).
Het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) maakt deel uit van het
Grotestedenbeleid. Voorheen verstrekten drie ministeries (VROM, LNV en EZ)
onafhankelijk van elkaar diverse bijdragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in
steden. Sinds 2000 zijn deze geldstromen samengevoegd om door middel van een
integrale aanpak de achterstanden in sommige buurten en wijken in de steden mee te
helpen oplossen en de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de steden te verbeteren.
Alle gemeenten met een stedelijke vernieuwingsopgave kunnen een bijdrage uit de ISV
krijgen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de rechtstreekse en niet-rechtstreekse
gemeenten. Onder de rechtstreekse gemeenten vallen de 31 GSB-gemeenten (4 grote
gemeente + 27 middelgrote gemeenten), deze ontvangen hun budget rechtstreeks van
het rijk. De andere gemeenten zijn de kleinere gemeenten en het ISV budget word door
de provincie verdeeld (VROM, 2009a).
De nadruk vandaag de dag is niet alleen meer op de fysieke pijler gericht. Zo reserveren
woningcorporaties tegenwoordig een budget voor verbeteringen in de leefbaarheid in de
wijken door middel van sociale investeringen. In sociale investeringen kan een
onderscheid worden gemaakt tussen investeren in de bewoners en investeren in de
woonomgeving. Investeren in bewoners betekent investeren in onder andere scholing,
steun aan private sociale initiatieven, werktrainingen en mobilisatie en empowerment
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door participatie. Onder investeren in de woonomgeving wordt bijvoorbeeld het
aanstellen van sociaal werkers, samenwerking tussen verschillende instanties en
verminderen van de criminaliteit verstaan (Luijkx & de Wildt, 2008).
De nadruk ligt echter bij herstructurering nog steeds op de fysieke aanpak, ‘het stapelen
van stenen’, omdat hier makkelijker het rendement van te bepalen is. Aan de hand van
een exploitatie wordt bepaald wat de toekomstige huur of koopopbrengsten zijn van de
nieuwbouw (VROM, 2009d). Samenwerking met de sociale kant is nodig voor een
succesvolle herstructurering van wijken. Uit figuur 2.2 kunnen naast het investeren in het
vastgoed een aantal andere aanpakken worden gehaald (Gruis, 2006):
• “investeren in de leefbaarheid van een wijk zonder grootschalige herstructurering van
de woningvoorraad;
• Directer investeren in de binding met de buurt (voorkomen van het vertrek van
kansrijke bewoners)
• Directer investeren in de reputatie van de buurt
• Sturen op de stijging van bewoners (het vooruitkomen van bewoners)
• Sturen op de sociaaleconomische samenstelling van de bewoners.”
Het advies van de VROM-raad ‘Stad en Stijging’ raadt ook aan de bewoners als startpunt
te zien voor het stedelijke vernieuwingsbeleid. Hun ontwikkeling vormt uiteindelijk de
basis van een wijk, het sociale kapitaal van de stad (VROM-raad, 2006). In een
onderzoek van het sociaal en cultuur planbureau kwam naar voren dat de kenmerken
van de bewoners die in de wijk wonen veel bepalender zijn voor de leefbaarheid en de
veiligheid in de wijk dan de omgeving (Wittebrood & van Dijk, 2007). De pijlers van het
grote stedenbeleid (economisch, fysiek, sociaal) komen samen in de bewoners die op
hun beurt de ontwikkeling van de wijk versnellen.
Ondertussen, in 2009, is GSB III al bijna op zijn einde en voortzetting van het gevoerde
beleid is gewenst. Veel wijken waar veel investeringen zijn gedaan en waar het beter
gaat, zullen terugvallen als er te weinig maatregelen worden genomen. In de opzet van
de komende vier jaar zijn een aantal veranderingen waar te nemen. Het geld gaat
selectiever en actiever worden ingezet met meer lokaal maatwerk en themagericht. Er
wordt meer ingezet op sociaal, integratie en veiligheid en minder op fysiek. De pijler
economie valt zelfs helemaal weg (van der Laan, 2009) In figuur 2.3 is te zien welke
budgetten er worden uitgetrokken voor het stedenbeleid in vergelijking met andere jaren
(KEI-centrum, 2009)
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Figuur 2.3: Factsheet Grotestedenbeleid/stedenbeleid (KEI-centrum, 2009).

Nb: Bedragen GSB I, II, III bij benadering, Stedenbeleid 2010 -2014 exact

Decentralisatie van de budgetten is één van de belangrijkste veranderingen. Het
betekent dat het Rijk alleen nog hoofdlijnen doelstellingen stelt en het geld niet kan
terugvorderen. Gemeenten krijgen meer vrijheid om het geld te besteden hoewel de
MOP’s verplicht blijven. Met behulp van de monitors blijft het Rijk de voortgang echter
volgen en “als partners overleggen Rijk en steden met elkaar over de uitvoering en
spreken elkaar tijdig aan wanneer de voortgang achter dreigt te blijven” (van der Laan,
2009).
Op dit moment wordt de aanpak van wijken dus in bepaalde mate door de rijksoverheid
gestuurd maar het gaat veranderen. Er is echter nog niet genoeg bekend over het beleid
om na te gaan in hoeverre het Rijk blijft sturen. Landelijk is er veel belangstelling naar
het hoe en wat van de probleemwijken, elk nieuws wordt breed in de kranten
uitgemeten. Zowel de gemeente als de andere partijen (waaronder de
woningcorporaties) hebben minder speelruimte door de hoeveelheid regels bepaald van
bovenaf. Ondanks deze institutionele context verwacht de overheid veel van de
gemeente en woningcorporaties.
In deze paragraaf is besproken met welke oplossingen de overheid door de jaren heen is
gekomen voor de problemen in wijken. Van grote sloop in de jaren zeventig naar het
inzetten op Sociaal, Integratie en Veiligheid in de komende periode. Het laat zien dat
problemen op verschillende manieren kunnen worden aangepakt en dat er niet altijd
overeenstemming is over wat de beste insteek is. Per wijk moet er een probleemanalyse
worden gemaakt om te overzien wat de beste maatregelen zijn. De MKBA is een
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instrument wat ervoor zorgt dat partijen een duidelijke probleemanalyse maken met op
dit probleem gerichte maatregelen. Daarnaast kan de MKBA alternatieve maatregelen
tegen elkaar afwegen.
2.5 Actoren in de wijk
Uit de sturingsprincipes in paragraaf 1 kwam naar voren dat om de drie functies (het
creëren van welvaart, het verdelen van welvaart en het creëren van onderlinge
solidariteit) goed te laten functioneren, deze met elkaar verbonden moeten worden door
de maatschappelijke verbanden.
Binnen een wijk is er een maatschappelijk middenveld aanwezig waar de
woningcorporaties vaak een leidende rol hebben. Zij dienen de gemeenschap, begeven
zich op de markt en moeten binnen het kader van de overheid blijven. Dit is
gevisualiseerd in figuur 2.4. In deze paragraaf zullen de achtergronden van de
verschillende partijen aan het licht komen en zullen de in het schema aangegeven
verhoudingen naar voren komen. Dit is nodig om te weten te komen welke doelen de
verschillende partijen nastreven en hoe ze de afweging maken wel of niet te investeren.
Figuur 2.4: Schema
Markt

middenveld
Woningcorporatie

Gemeenschap

Overheid

Woningcorporaties
Corporaties zijn met hun grote hoeveelheid woningen een belangrijke speler in de wijk.
Woningcorporaties hebben een bijzondere opzet waarbij ze een unieke positie hebben op
de Nederlandse woningmarkt. De meerwaarde van woningcorporaties ten opzichte van
andere private partijen is dat zij zich inzetten voor het maatschappelijk nut: het oplossen
van problemen bij volkshuisvesting die de markt niet oppakt. Ze worden ook wel hybride
organisaties genoemd. Onder hybride organisaties worden organisaties verstaan die
tussen twee culturen of waardesystemen opereren, bijvoorbeeld een publieke instelling
die ook op de markt actief is. Woningcorporaties hebben vaak ook een tak van de
organisatie die bezig is met projectontwikkeling (van der Kuij, 2005). Nederland heeft
een lange traditie wat betreft sociale huur. Al in 1852 werd de eerste
woningbouwvereniging opgericht (Wolters & Verhage, 2001, p. 13). Corporaties hebben
een publieke, maatschappelijke opdracht uit te voeren, waarbij zij in een marktomgeving
op de meest efficiënte en effectieve wijze hun middelen moeten aanwenden om hun
doelstellingen te bereiken.
Bij de oprichting van de woningcorporaties was de zelfstandigheid nog zeer beperkt en
waren ze afhankelijk van de subsidies van de overheid. Vanaf de jaren zestig werd de
verzelfstandiging in gang gezet en kwam in de jaren negentig in een stroomversnelling.
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Woningcorporaties droegen vanaf dat moment de risico’s van hun activiteiten, zowel
financieel als bestuurlijk. De bestuurlijke macht kwam bij de woningcorporatie te liggen
in 1993 toen het Besluit Beheer Sociale Huursector in werking trad. Hierin staan de
regels waaraan de woningcorporatie zich moeten houden, bijvoorbeeld het feit dat ze niet
mogen speculeren en ze grond pas mogen kopen als de bestemming wonen eraan is
gegeven. Het werkterrein voor corporaties is intussen verbreed tot wonen, woondiensten
en woonmilieus (Besluit beheer sociale huursector, 1993).
De markt waarin corporaties opereren is er niet één van volledige mededinging, waarbij
er sprake is van veel aanbieders en vragers en er geen partij de macht heeft. Binnen de
corporatiewereld is er sprake van een behoorlijke marktmacht bij de aanbieders, de
corporaties. De huurder is degene die in de zwakke positie zit met maar weinig
keuzemogelijkheden. Corporaties hebben namelijk een regionale toelating en zijn op veel
plaatsen de enige aanbieder. Daarnaast is vrije toetreding van corporaties niet aan de
orde, hiervoor is goedkeuring nodig van de overheid wat in de praktijk er toe leidt dat er
weinig nieuwe corporaties toetreden. Door de vele fusies de afgelopen jaren is het aantal
corporaties in de afgelopen jaar ongeveer gehalveerd. In 2007 waren er 474 corporaties
met een totaal aan van 2,4 miljoen woningen (Aedes, 2009).
De werking van de markt in de woningsector is daarbij ook niet optimaal, de
marktwerking van snel aanpassen op verschuivingen werkt niet. Nieuwbouw van huizen
bedraagt vaak niet meer dan 1 tot 2 procent. Met woningen kan niet makkelijk
geschoven worden om de regionale fricties tussen vraag en aanbod te verhelpen. Dit
veroorzaakt onevenwichtigheden (Tegel et al., 2006, p. 2). Sinds de woningcorporaties
financieel onafhankelijk zijn, hebben zij zich ook op de particuliere woningmarkt gericht
door het realiseren van bijvoorbeeld koopappartementen. Hier werd dan winst op
gemaakt waardoor het mogelijk werd om de sociale huurwoningen te financieren. In
Nederland berustte er in de sociale huursector lange tijd een taboe op verkoop van
huurwoningen. Dit is in de jaren negentig veranderd en is ondertussen één van de
belangrijkste financiële en sociale instrumenten geworden die corporaties kunnen
benutten (Farnell et al, 2006).
Er werd al aangegeven dat woningcorporaties inzetten op het aanpakken van meer dan
hun eigen woningvoorraad. Met behulp van fysieke, sociale en economische maatregelen
proberen ze de leefbaarheid voor de bewoners te vergroten Er werd in 2007 bijvoorbeeld
door de corporaties 104 miljoen besteed aan maatschappelijk vastgoed als wijkgebouwen
voor welzijn, gezondheid, zorg, onderwijs en sport. Met oud-minister Vogelaar is
overeengekomen dat woningcorporaties de komende tien jaar 2,5 miljard euro extra
beschikbaar stellen voor de aanpak van de wijken (Aedes, 2009).
Er is tegenwoordig veel wantrouwen tegenover corporaties, ze worden over het algemeen
beschouwd als schatrijke organisaties die zo snel mogelijk hun vermogen in de wijken
moeten stoppen. Met de bonussen van de directie, de verschillende fraudezaken en
slechte investeringen (bijvoorbeeld de aankoop van een schip in Rotterdam door
Woonbron, het stelselmatig te duur aankopen van nieuwe grond door woningcorporatie
SGBB of de zelfverrijking van Rochdale directeur Möllenkamp (de Witt, 2009)) wordt het
er niet beter op. Met het imago van de corporaties is het lokaal beter gesteld dan de
landelijke discussie doet vermoeden. Dit is belangrijk, want vertrouwen is een belangrijke
factor in het planningsproces zoals in paragraaf 2.3 naar voren kwam (van Grinsven,
2009).
In een onderzoek van Rigo zijn verschillende corporaties getest op maatschappelijke
ondernemendheid aan de hand van vier onderdelen; een open beleidsproces,
vertrouwengevend ondernemingsbeleid, gewaardeerde prestaties en een goed imago. In
de pilot waar 8 corporaties werden getest, scoorden vier van de acht bij 2 of meer
onderdelen een 7 of hoger. Interessant aan het onderzoek was dat het oordeel van
belanghouders over beleidskeuzen en over prestaties positief was. De doelstellingen van
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de meeste corporaties zijn echter niet scherp neergezet, laat staan dat er een verband
werd gelegd tussen de doelstellingen en de resultaten (van Grinsven, 2009).
Corporaties zijn een belangrijke spil in de wijkaanpak. Ze hebben het vermogen om te
investeren in de wijk en veel maatschappelijke organisaties zien corporaties als een
goede partner om vraagstukken aan te pakken en te financieren. Naast het nastreven
van doelen als verbetering van de leefbaarheid in het woongebied, of het verminderen
van werkloosheid moet een corporatie ook denken aan de continuïteit van de eigen
onderneming. Woningcorporaties zijn over het algemeen rijke organisaties.
Corporaties zijn interessant omdat zij betrokken blijven bij de wijk doordat zijn woningen
verhuren zowel in de sociale als de vrije huursector, zij hebben er baat bij als het goed
gaat met de wijk en de bewoners. Wanneer een corporatie een groot deel van de
woningen in de wijk in zijn bezit heeft, is het ook eigen belang om te investeren in de
leefbaarheid van de wijk (Aedes, 2009).
Gemeenten
Zoals in de vorige paragraaf al naar voren is gekomen zijn er verschillende
overheidslagen betrokken bij de vernieuwing van wijken. Gemeenten zijn echter de
directe speler in het proces van stedelijke vernieuwing. De gemeente heeft de openbare
ruimten in handen en is vaak de spelbepaler van het proces. De intentie van gemeente
ten aanzien van de stedelijke vernieuwing is verschillend. Er zijn echter een paar
algemene punten welke bij veel wijkontwikkelingsplannen terugkomen:
• verhogen kwaliteit en differentiatie van het woningaanbod
• bevorderen van de leefbaarheid
• bewoners de mogelijkheid bieden om de sociale ladder te beklimmen (KEI-centrum,
2009a).
Net als de woningcorporaties is de gemeente een speler die betrokken blijft bij de wijk en
er een verantwoordelijkheid voor heeft. Bij het aanpakken van de wijk is de gemeente
vaak de trekker van projecten en een onmisbare partner. Naast de woningcorporaties
zijn ze de grootste investeerder in de wijkaanpak. De gemeente streeft een
maatschappelijk doel na.
Middenveld
Het middenveld staat in het midden van figuur 4.1 omdat zij de gemeenschap dienen,
zich op de markt kunnen begeven en binnen het institutionele kader van de overheid
weten te blijven. In de stedelijke vernieuwing voeren corporaties de boventoon.
Hoewel geen planningsproces hetzelfde is, zijn er in ieder proces een aantal terugkerende
partijen te vinden. Een hele reeks maatschappelijke organisaties bevolkt het gebied
tussen markt, overheid en de privésfeer, zoals buurt- en wijkverenigingen, actiegroepen,
onderwijsinstellingen,
welzijnsorganisaties,
kinderopvanginstellingen,
verzorgingstehuizen, hulpverleningsinstanties, sportverenigingen, clubs en kerken.
Ondanks de grote verscheidenheid binnen deze opsomming zijn er drie kenmerken die de
organisaties gemeen hebben:
• ze hebben geen winstoogmerk
• ze maken geen deel uit van de overheid
• ze ontstijgen primaire familiale banden
Opvallend is dat wanneer deze organisaties gevraagd wordt welke problemen ze in de
wijk tegenkomen en hoe deze problemen moeten worden aangepakt er maar zelden naar
de gemeente wordt verwezen. Deze uitkomsten zijn in tabel 5.1 te zien. In het onderzoek
werden 409 organisaties uit het middenveld ondervraagd over hun rol in de wijk. Dit
onderzoek concludeerde dat de overheid het wijkbeleid weliswaar kan faciliteren en
ondersteunen, maar uiteindelijk moet dat beleid samen met burgers en organisaties
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worden vormgegeven en uitgevoerd (Dekker & Lelieveldt, 2008).

Tabel 2.2: Problemen en de manier waarop die moeten worden aangepakt volgens
organisaties (Dekker & Lelieveldt, 2008).

Voor een succesvolle wijkaanpak zijn deze maatschappelijke organisaties nodig. Een
aantal knelpunten worden in de praktijk duidelijk als er op een integrale manier gewerkt
wordt. Deze problemen hebben te maken met verschillen in de taal, werkwijze,
organisatie en planning tussen de betrokken partijen. Hier zal in paragraaf 2.7 verder op
in worden gegaan.
Marktpartijen
De integrale aanpak voor stedelijke vernieuwing brengt nog een aantal andere partijen
aan tafel die vanuit een ander perspectief naar de wijk kijken. In het algemeen nemen
marktpartijen deel aan de stedelijke vernieuwing wanneer er voldoende rendement op
korte of lange termijn kan worden behaald. De toegevoegde waarde van marktpartijen
kan in vier categorieën worden ingedeeld (van der Flier & Gruis, 2004).
• inhoudelijke bijdrage: Marktpartijen hebben de mogelijkheid om vastgoed te
ontwikkelen welke corporaties niet kunnen of willen ontwikkelen (bijvoorbeeld
kantoren, winkels en woningen met grote risico’s).
• financiële bijdrage: de inbreng van risicodragend kapitaal.
• ervaringsbijdrage: deze partijen hebben ervaring in grootschalige ontwikkelingsprojecten en de commerciële bedrijfscultuur kan leiden to een slagvaardiger
projectorganisatie.
• communicatieve bijdrage: kunnen de link zijn met toekomstige gebruikers en
daardoor bijdragen aan een succesvolle positionering van de wijk.
Marktpartijen zijn vooralsnog gericht op de fysieke kant van de stedelijke vernieuwing.
Dit zal waarschijnlijk zo blijven omdat hier rendement op te behalen valt, maar een
voorbeeld waarom ontwikkelaars misschien verder moeten kijken dan investeren in de
stenen is in de Tarwewijk. De ontwikkelaar heeft daar verschillende panden opgekocht
om de gehele wijk te kunnen herstructureren. Door de huidige crisis verkopen deze
huizen zeer slecht en er moeten stimuleringsmaatregelen worden genomen om op de
markt te kunnen verkopen. In plaats van te kijken naar fysieke ingrepen die kunnen
worden gedaan als het veranderen van enkel glas naar dubbel glas, kan er ook naar de
omgeving worden gekeken waar het vastgoed staat. De omgeving bepaalt ook in zekere
mate de waarde van het vastgoed. Misschien kan door maatregelen tegen hangjongeren
te nemen en het schoonmaken van de wijk het imago verbeterd worden waardoor de
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Tarwewijk een gewilde wijk wordt (Treep, 2009). De prijs van de plek wordt zoals in
paragraaf 2.3 is beschreven, bepaal door de woning, de economie, de bevolking en de
voorzieningen (Visser & van Dam, 2006).
Bewoners
Dan zijn er natuurlijk nog de personen waar het allemaal voor gedaan wordt; de
bewoners. De gemeenschap, de bewoners in een wijk, worden steeds mondiger. Door de
steeds verdergaande democratisering en het stijgen van het gemiddelde opleidingsniveau
is het haast vanzelfsprekend dat burgers al vroeg in het planningsproces worden
betrokken. Door de aanwezige gebiedskennis kunnen burgers bijdragen aan het
eindresultaat en daarmee tegelijkertijd het draagvlak van het plan vergroten (de Rooy et
al., 2006).
2.6 Fasering planningsproces
Net zoals elk planningsproces is het proces van stedelijke vernieuwing opgebouwd uit
een aantal fasen. Deze theoretische opbouw is een ideaaltype en zal in de praktijk nooit
zo duidelijk naar voren komen. Wat in hoofdstuk 3 naar voren zal komen is dat de MKBA
op verschillende momenten kan worden ingezet, tijdens verschillende fasen. Maar ook
dat de MKBA voor een groot deel deze fasen volgt. De fasen zullen door elkaar heen
lopen omdat er een duidelijke wisselwerking tussen alle fasen bestaat. Voor de
overzichtelijkheid worden ze hier, net als in het boek Gepland Nederland, in de volgende
volgorde weergegeven (Spit & Zoete, 2005). Het is belangrijk om voor ogen te houden
dat deze volgorde geenszins dé volgorde is. Doelstellingen worden tot vervelends toe
bijgesteld en verschillende evaluaties vinden gedurende het hele proces plaats.
1. Probleemidentificatie
In deze fase wordt er nagegaan of het probleem ook daadwerkelijk een probleem is.
Daarnaast moet gekeken worden of het aangewezen probleem ook een ruimtelijke
oplossing heeft of dat er een ander soort oplossing nodig is.
2. Probleemanalyse
Als de identificatie is doorlopen moet het probleem worden geanalyseerd. Hier wordt
gekeken uit welke componenten het probleem bestaat en welke relaties daartussen zijn,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Deze fase legt de basis voor het verdere verloop van
het proces. Wordt hier een fout gemaakt, dan zorgt het plan niet voor een oplossing voor
het probleem.
3. Doelstellingen
Aan de hand van de probleemanalyse kunnen de doelstellingen geformuleerd worden.
Het formuleren van de doelstellingen heeft een duidelijke politieke dimensie. De
randvoorwaarden bepalen het kader waarbinnen de betrokkenen de doelstellingen
kunnen vaststellen. De context wordt bepaald door de hoeveelheid belanghebbenden, de
doorlooptijd van het plannings- en uitvoeringsproces en de inzet van verschillende
middelen (juridische, financiële etc.).
4. Generatie
Met generatie wordt er bedoeld dat in deze fase het beleidsproduct wordt opgesteld. Het
kan verschillende vormen krijgen, zoals een progamma of een beleidsvoorstel. De
gekozen vorm is afhankelijk van het probleem en de daarbij geformuleerde
doelstellingen.
5. Evaluatie (ex ante)
Bij ex ante evaluatie wordt er nagegaan of het gekozen plan (nog steeds) een oplossing
biedt voor het probleem en of dit een efficiënte oplossing is. Het kan zijn dat in de loop
van het proces het probleem is verdwenen, verminderd of veranderd. De evaluatie wordt
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uigevoerd om het planningsproces bij te kunnen sturen. Het is niet zozeer een oordeel
als wel een verbetering van het plan. In de evaluatieonderzoeken wordt nagegaan of het
plan zowel effectief als efficiënt is ingericht. De MKBA is één van de ex ante
evaluatiemethoden.
6. Uitvoering
Wanneer het plan, programma of beleidsdocument door het bevoegde gezag is
goedgekeurd kan de uitvoering beginnen. In deze fase moet door organisatie de
middelen, actoren en proceselementen op de juiste momenten bijeen worden gebracht.
7. Evaluatie (ex post)
Ex post evaluatie methoden leveren niet zoals ex ante evaluatiemethoden aanbevelingen
voor het verbeteren van het plan, maar een oordeel over het effect van het uigevoerde
plan.
Door de bovenstaande fasen te benoemen in het planningsproces wordt er structuur
gebracht in het onderzoek omdat op deze manier kan worden gekeken waar de MKBA
een bijdrage aan kan leveren en op welk moment het ingezet kan worden. In de praktijk
wordt er voornamelijk een onderscheid gemaakt tussen de fasen: initiatieffase (fase 1
t/m 3), planvormingfase (fase 4 en 5), realisatiefase (fase 6) en beheerfase (fase 7).
2.7 Knelpunten in het planningsproces bij stedelijke vernieuwing
Vanaf het moment dat de problemen in wijken worden erkend, is de mening over hoe en
door wie problemen in een wijk moeten worden opgelost vaak veranderd. Soms komt het
voor dat er wel een plan wordt opgesteld en uitgevoerd, maar er geen verandering in de
wijk is waar te nemen. Er wordt in deze paragraaf aandacht besteedt aan de knelpunten
in het proces van stedelijke vernieuwing. Problemen in het planningsproces kunnen
worden samengevat in een aantal punten. Voor sommige problemen kan de MKBA geen
oplossing bieden, maar andere juist wel. Er zal per probleem kort in worden gegaan op
wat de MKBA hiervoor kan betekenen. De mogelijkheden van de MKBA zullen verder
worden uitgewerkt in hoofdstuk drie waar de focus op het instrument komt te liggen.
Door hier al te laten zien welke relatie er is tussen de knelpunten in de stedelijke
vernieuwing en de MKBA geeft het inzicht in het vervolg van dit onderzoek.
Verschillen sociaal-fysiek
Er is overlap tussen de sociale en de fysieke pijler. Problemen in het ene domein kunnen
op deze manier opgelost worden door de aanpak in het andere domein en vice versa. De
interventie kan sectoraal plaatsvinden (door afstemming), intersectoraal (door
samenwerking) of geïntegreerd (coproductie). Uit tabel 2.3 blijk echter dat veel
verschillen zijn tussen de beide domeinen, welke kunnen zorgen voor een moeilijk
planningsproces.
Tabel 2.3 Verschillen tussen sociaal en fysiek (KEI-centrum, 2008).
Fysiek
Sociaal
Tast-, meet- & stuurbaar / af te bakenen Gedrag niet plaatsgebonden / moeilijk af
object
te bakenen
De interventie is incidenteel
Structureel / vraagt om permanente
interventie
Beoogde (ver)nieuw(ing)
Bestaande situatie is uitgangspunt
Programmatisch
Projectmatig
Lange aanlooptijd
Hier & nu / Urgentie is sterk aanwezig
Gebiedsgericht
Doelgroepengericht
Oplevermoment / duidelijke eindterm
Eindpunt onzeker / doorlopend proces
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Beperkt aantal partijen
Financiële ‘macht’ / ruime armslag

Groot aantal specialisten
Bezuinigingen / beperkte financiële
mogelijkheden

Een moeizame samenwerking heeft, naast de in de bovenstaande tabel genoemde
verschillen, nog een aantal andere oorzaken. Zo worden er door de corporaties een
behoorlijk aantal knelpunten genoemd (Brouwer, 2007):
• Het ontbreken van een duidelijke visie, daadkracht en sturing bij een
partnerorganisatie.
• Beperkte financiële middelen bij de partnerorganisatie en daarbij onenigheid over de
inzet van financiële middelen.
• De cultuurverschillen tussen de instellingen zorgen voor een andere denk- en
werkwijze zodat het besluitvormingsproces moeizaam verloopt.
• Het afstemmen van prioriteiten. Logischerwijs spelen er met zoveel partijen allemaal
verschillende belangen en is het lastig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
• Onduidelijkheid over wie de verantwoordelijke is voor het ontstane probleem in de
wijk.
• De 4-jarige cyclus van de politiek wat de continuïteit van het beleid niet ten goede
komt.
In een MKBA moeten beide domeinen dezelfde fasen doorlopen en dezelfde noemer en
tijdslijn gebruiken om de effecten te berekenen. Hierdoor wordt het verschil tussen de
twee domeinen verminderd.
Top down benadering
In dit hoofdstuk kwam naar voren dat overheidsingrijpen noodzakelijk was. Bewoners
zagen de wijk om zich heen verminderen, maar niemand ging als eerste tot vervanging
over. De vraag komt naar boven waarom je zou investeren in je huis of appartement,
terwijl om je heen de buurt steeds verder afglijdt. Externe effecten belemmeren het
initiatief en is één van de redenen geweest voor overheidsinterventie. Doordat de
gemeenten aan de bel trokken is het Rijk betrokken geraakt wat heeft gezorgd voor een
topdown benadering (van Bergeijk et al, 2008). Dit heeft twee nadelen:
• Gemeenten worden op deze manier vaak gedwongen ideeën uit te voeren welke het
Rijk bedacht heeft en wat soms inconsequenties oplevert en niet het juiste beleid is
voor de specifieke omstandigheden.
• Daarnaast is het zo dat door de complexe problemen je vaak verschillende regelingen
en subsidievoorwaarden raakt. “Problemen worden vaak opgelost met weer nieuwe
regelingen, nieuwe mensen en nieuwe apparaten. Door de hoeveelheid regels wordt
de snelheid waarmee er gereageerd kan worden vertraagd en is een integrale aanpak
moeilijk realiseerbaar door de sectorale insteek van bovenaf” (Bertram, 2009).
In de MKBA wordt een analyse van het probleem geformuleerd en er wordt vervolgens
teruggekoppeld of de effecten van de maatregelen het probleem oplossen. Een
investering die geen antwoord biedt op het probleem kan met behulp van een MKBA
worden tegengehouden.
Integraliteit
Met het bovenstaande probleem, de institutionele context, hangt het probleem van te
weinig integraliteit samen. Door een aantal wijken specifiek als probleemwijken te
benoemen is daar een focus op komen te liggen door tal van partijen. Corporaties en
gemeenten investeren meer in de leefbaarheid, maatschappelijke organisaties richten
project na project op, scholen proberen achter de deuren te komen van
probleemgezinnen etc. Door de hoeveelheid aan activiteiten moet er soms worden
gezocht naar genoeg deelnemers voor activiteiten (Huisman, 2009). Dat integraliteit van
plannen en organisaties nodig is voor een succesvolle wijkaanpak lijkt logisch, maar in de
praktijk is daar nog weinig van te zien. Door dwarsverbanden te leggen tussen
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beleidsvelden kan beleid doeltreffender en doelmatiger gaan werken (de Roo & Voogd,
2004). Een MKBA plaatst alle effecten van maatregelen onder één noemer, alles wordt
zoveel mogelijk in geld uitgedrukt waardoor er een afweging kan worden gemaakt tussen
bijvoorbeeld investeren in lantaarnpalen of het stationeren van een wijkagent. Er wordt
antwoord gegeven op de vraag welke maatregel in de wijk het meeste oplevert, of welke
combinatie van maatregelen het meest effectief is.
Zachte baten onderbelicht
Het volgende probleem is in de inleiding al kort genoemd en is één van de belangrijkste
problemen. De zachte baten worden te vaak onderbelicht doordat ze niet hard te maken
zijn. Bij ruimtelijke plannen is de ambitie en de visie vaak zeer groot in het begin van het
planontwerp. De financiële haalbaarheid is echter bepalend voor de uitvoering van de
plannen. Waar het eerste aan geknaagd wordt, zijn de investeringen voor ruimtelijke
kwaliteit en verbetering van de leefbaarheid (Ouwehand et al, 2009). De zachte effecten
worden onderbelicht. Dit geldt voor sociale effecten van fysieke investeringen als voor
sociale effecten van sociale programma’s. In de MKBA zijn er manieren gevonden om
effecten op ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te kwantificeren en monetariseren.
Weinig transparantie
Bij de stedelijke vernieuwing wordt er vanuit een groep professionals naar de wijk
gekeken om een oplossing te vinden voor het probleem. De toekomst van de wijk ligt
dan ook in de handen van een aantal professionals die een afweging moeten maken
tussen de alternatieve oplossingen. Om een keuze te maken worden de verschillende
oplossingsrichtingen tegen elkaar afgewogen, soms expliciet vaker impliciet (Needham &
van Putten, 2002). Voor externe partijen, waaronder de bewoners, is het planningsproces
veelal niet transparant. Vooral bewoners merken vaak niet wat er in de hoofden van
beleidsmakers omgaat en waarom ze de keuzes maken die ze maken. Transparantie is in
de ruimtelijke ordening een belangrijk begrip. Dit kan verwarring en lange procedures
voorkomen (van der Cammen, 2006). De MKBA kan een onderbouwing geven voor de
gemaakte keuzes.
Lange termijn
Organisaties die een lange termijn beleid missen kunnen als zesde probleem worden
aangemerkt. Vooral sociale organisaties missen een lange termijnbeleid en concrete
doelstellingen per project. Daarbij moeten sommige maatschappelijke organisaties elk
jaar weer subsidies aanvragen waardoor de organisatie op losse schroeven staat en het
ook niet mogelijk is om op de lange termijn te gaan plannen (Heinsbroek, 2009). Ook
komt op de lange termijn het beheer van de wijk om de hoek kijken waar vaak geen
rekening mee wordt gehouden bij het vernieuwen van een wijk. Ook hier zijn kosten aan
verbonden en “niets is zo erg als een pas vernieuwde wijk te zien verloederen” (Ros,
2009). Voor aanvang van de MKBA wordt de tijdshorizon vastgesteld tot wanneer de
kosten en baten worden meegenomen, Hierdoor kan er 10, 30 of 100 jaar vooruit
worden gekeken.
Onrendabele top
In bedrijfseconomische termen wordt er gesproken van een onrendabele top wanneer de
kosten groter zijn dan de baten. Bij een woning is het dat deel van de investering om de
bouw van een woning te bekostigen dat geen rendement oplevert (Arxhoek & Vat, 2009).
Bij maatschappelijke investeringen spreekt men niet van een onrendabele top maar zijn
er kosten waar niet direct opbrengsten tegenover staan. Met een maatschappelijke
kosten-batenanalyse kan inzicht worden verkregen in waar de kosten en de baten van de
maatregel of project neerkomen. Zo kunnen discussies over financiën en
verantwoordelijkheden uit de weg worden geholpen.
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Koppeling investering aan resultaten
Als laatste is het belangrijk om te weten dat van veel maatregelen die bij stedelijke
vernieuwing worden genomen niet bekend is wat de daadwerkelijke effecten zijn.
Effectmeting komt bij maatschappelijke maatregelen niet tot nauwelijks voor. Het
resultaat van de investering wordt vaak niet teruggekoppeld aan de vooraf bepaalde
doelstelling (van der Hoeven, 2009). Het probleem hierbij is dat er niet wordt nagegaan
of maatregelen daadwerkelijk effect hebben en er zo nooit tot de meest effectieve
maatregelen kan worden gekomen. Met het meten van de effecten van maatregelen is
beter na te gaan wat werkt en wat niet werkt. Deze metingen moeten ook gedaan
worden in het kader van de MKBA.
2.8 Conclusie
Stedelijke vernieuwingsprojecten kenmerken zich door een lange voorbereidingsduur en
vaak ook een complexe uitvoering. De voorbereiding begint gewoonlijk met een
probleemanalyse, een verkenning van mogelijkheden en het uitwerken van een plan van
aanpak, dat op draagvlak moet kunnen rekenen van de bewoners en gebruikers, van
vastgoedeigenaren en van de lokale overheid. De probleemanalyse is van groot belang
om de hele planvorming daarna in de goede richting te krijgen. Evenzeer is het nodig om
een goede samenwerkingsvorm te vinden voor de partijen die samen projecten gaan
realiseren. Iedere wijk is uniek en door een goede analyse kan er worden ingezet vanuit
de fysiek, economische en sociale pijler.
De problemen die hierboven zijn beschreven en het feit dat er nog verschillende wijken
zijn waar de aanpak onsuccesvol is geweest leidt tot de vraag waar het best kan worden
begonnen bij de wijkaanpak. Bij de veiligheid, de weerbaarheid van de bewoners, het
verbeteren van de sociale infrastructuur of juist toch het veranderen van de fysieke
omgeving. Dat partijen elkaar opzoeken in deze ontdekkingstocht naar de juiste balans in
maatregelen is al een grote stap. Er kan gesteld worden dat het proces van stedelijke
vernieuwing een hoge complexiteit heeft. Om tot een goede oplossing te komen zullen
maatregelen integraal moeten worden afgewogen en genomen. De communicatie en het
vertrouwen tussen partijen moeten goed zijn om voor een structureel goede
samenwerking te komen en er voor te zorgen dat het plan niet in onderhandelingen over
geld, verantwoordelijkheden etc. verzandt.
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3. Achtergrond maatschappelijke kosten-batenanalyse
De MKBA is een beleidsondersteunend instrument en heeft een aantal interessante
eigenschappen
die
kunnen
zorgen
voor
transparantie,
verzakelijking
en
professionalisering van de plan- en besluitvorming in een wijk. Met behulp van een MKBA
kan er sectoroverstijgend, doelmatiger en systematisch gewerkt worden. Er is een
toenemende vraag vanuit de praktijk naar instrumenten die voor een duidelijke,
systematische aanpak bij het formuleren van beleid kunnen zorgen (Bassie, 2009).
Om te kunnen zien of de MKBA een bijdrage kan leveren aan de verbetering van het
proces rondom complexe vraagstukken zoals stedelijke vernieuwing zal er dieper worden
ingegaan op het instrument zelf. Dit instrument zal eerst in het kader worden geplaatst
van andere ex ante evaluatiemethoden om een duidelijk overzicht te creëren. Ex ante
evaluatie methoden hebben tot doel inzicht te krijgen in de effecten van
beleidsvoornemens, te leveren prestaties en in te zetten middelen. Daarnaast maakt het
strategische keuzes mogelijk bij de beleidsvoorbereidingen en kan er achteraf
verantwoording over het gevoerde beleid worden afgelegd (Ministerie van Financiën,
2003).
De eerste drie paragrafen zullen antwoord geven op de vragen waarom ex ante
evaluatiemethoden nuttig zijn en door wie ze worden gebruikt (2.1) welke methoden er
zijn (2.2) en hoe er een keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende methoden
(2.3). Hier op volgend zal de focus op de MKBA komen te liggen. Deze methode is steeds
meer in de belangstelling gekomen om beleid afrekenbaar te maken. Het doel van deze
paragrafen is om het instrument te begrijpen en de relaties te zien die het met
planningsproces legt. Paragraaf 2.4 geeft een korte geschiedenis en de achterliggende
theorie van de MKBA. De tweede paragraaf, 2.5, laat zien welke ontwikkelingen het nu
doormaakt. Paragraaf 2.6 geeft een duidelijk overzicht van de voor en nadelen van een
instrument. Belangrijk is ook om te bepalen wanneer een MKBA wel of niet nuttig is. Dit
zal verder toegelicht worden in paragraaf 2.7 en er zal worden weergeven wat er wel en
niet gemeten en in geld kan worden uitgedrukt (2.8).
3.1 Waarom en voor wie ex ante evaluatiemethoden
Een ex ante evaluatiemethode wordt uitgevoerd om antwoord te kunnen geven op de
volgende vragen: “wat willen we bereiken”, “wat gaan we daarvoor doen”, “wat mag het
kosten” en “wat levert het op.” Een ex ante evaluatiemethode zorgt ervoor dat er een
duidelijk doel voor ogen is. De voorschriften voor ex ante evaluatie liggen vast in de
Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie 2006. Hierin staat dat er
altijd een afweging moet worden gemaakt over het wel of niet uitvoeren van een ex ante
evaluatie bij het vormen van beleid. Dit betekent dat niet ex ante evaluatie verplicht is,
maar de afweging om het wel of niet te doen. Op deze regel bestaan drie uitzonderingen.
Een milieueffectrapportage is verplicht bij de bouw van onder andere olieraffinaderijen,
kerncentrales, chemische installaties en de aanleg van snelwegen, spoorwegen,
vliegvelden, pijpleidingen voor gas of olie en stuwdammen (Ministerie van Financiën,
2006). In het Besluit m.e.r. 1994 staat wanneer een m.e.r. moet worden toegepast
(VROM, 2009c). Ten tweede is het sinds 2000 verplicht om een MKBA uit te voeren bij
grootschalige infrastructuurprojecten. Sinds kort, het derde punt, is het ook verplicht om
een MKBA op te stellen bij projecten die betaald worden uit het Fonds Economische
Structuurversterking, zoals de Nota Ruimteprojecten (Ministerie van Financiën, 2006).
Beleid wordt door zowel private als publieke partijen gevoerd. Het overheidsbeleid is
echter openbaar omdat hier rekening moet worden gehouden met de democratische
legitimiteit. Ex ante evaluatiemethoden zijn niet alleen handig voor gemeenten en andere
overheidsinstanties, ook woningcorporaties kunnen er veel profijt aan hebben.
Woningcorporaties moeten namelijk rekening houden met de eisen en verlangens van
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vele partijen. In de corporatiewereld is er vaak nog onduidelijkheid over de
doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid en er is over het algemeen twijfel
ontstaan over de legitimiteit van de corporatieactiviteiten. Woningcorporaties kunnen op
drie punten verbeteringen treffen om dit te veranderen: meer aandacht besteden aan het
sturen op maatschappelijke prestaties, de aansluiting tussen de strategische en
operationele kant verbeteren en zorgen voor een systematische evaluatie van het beleid,
zowel ex post als ex ante (van Os, 2008).
3.2 Verschillende ex ante evaluatie methoden
Er zijn verschillende afwegingsmethoden die gebruikt kunnen worden, maar deze volgen
over het algemeen wel dezelfde stappen; het maken van een probleemanalyse, het
ontwikkelen van beleidsalternatieven (volgens het SMART principe1), het bepalen en
waarderen van de effecten en het beoordelen van de beleidsalternatieven (Hellendoorn,
2001, p 4-10). In dit onderzoek worden alleen de discrete methoden uitgelicht. Dit zijn
methode waar de alternatieven onafhankelijk van elkaar zijn en er een begrensd aantal
alternatieven zijn. De continu methoden, waar het aantal alternatieven vaak onbegrensd
is en de alternatieven van elkaar afhankelijk zijn, worden buiten beschouwing gelaten,
omdat deze niet van toepassing zijn bij stedelijke vernieuwing. Dan is er nog de afweging
tussen monetair en niet-monetair. Tot de eerste categorie worden de instrumenten
gerekend die kunnen worden toegepast als de effecten in grote mate in geld worden
uitgedrukt. De niet-monetaire instrumenten zullen gebruikt worden wanneer het
merendeel van de effecten niet op bevredigende wijze in geld kunnen worden
gewaardeerd. In de onderstaande tabel zullen kort de belangrijkste methoden voor ex
ante evaluatie van beleid passeren aan de hand van een situatie waar het instrument op
van toepassing is en waar het antwoord op geeft.
Tabel 3.1: Methoden voor ex ante evaluatie (eigen bewerking naar Larsen, 2009; de
Kam, 2008; Beleidsprogramma Emancipatie (2009); EZ, 2009; van Leent, 2009).
Situatie
Geeft antwoord op de vraag
Business Case
Private partij wil investeren in een
Valt er profijt te halen met deze
wijk.
investering?
Maatschappelijke kosten- Maatschappelijke wenselijkheid van Leidt het voorgestelde beleid tot een
batenanalyse (MKBA)
beleid of alternatieven staan nog
grotere maatschappelijke welvaart?
niet vast. Neveneffecten zijn
belangrijk.
Milieu Effect Rapportage
Project heeft mogelijk belangrijke
Wat voor gevolgen heeft het project voor
(MER)
nadelige effecten op het milieu.
de omgeving?
Quickscan, checklist
Verdiepende ex ante evaluatie niet
Wat zijn de argumenten om deze
(overzichtsmethoden)
nodig.
investering te doen?
Social Return on
Sociaal rendement van een
Wat is de maatschappelijke waarde van
Investment (SROI)
investering meten.
een investering?
Bedrijfseffectentoets
Voorgenomen beleid heeft
Wat zijn alle mogelijke effecten voor het
(BET)
waarschijnlijk gevolgen voor
bedrijfsleven? Vooral de
omliggende bedrijven.
concurrentiepositie krijgt veel aandacht.
EmancipatieBeleid kan onvoorziene gevolgen
Zijn er negatieve onbedoelde effecten
effectrapportage (EER)
hebben voor de verhouding tussen
voor de emancipatie van vrouwen?
mannen en vrouwen
Kosteneffectiviteitanalyse Beleidsdoelstellingen zijn gegeven
Welk alternatief levert het beste resultaat
(KEA)
en liggen vast. Alleen kosten doen
tegen de laagste kosten?

1

SMART: Specifiek, de doelstelling moeten eenduidig zijn; Meetbaar, onder welke (meetbare/observeerbare)
voorwaarden of vorm is het doel bereikt; Acceptabel, gaat de doelgroep/management de doelstelling
accepteren; Realistisch; de doelstellingen moeten haalbaar zijn; Tijdgebonden, wanneer moet het doel bereikt
zijn.
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Effectenarena
Scorekaart

Multicriteria analyse
(MCA)

Effectencalculator

ertoe.
Partijen denken na over de
toekomst van een wijk.
Een afweging maken dat niet alleen
gebaseerd is op financiële
resultaten.
Veel moeilijk op geld te waarderen
effecten.

Stromen willen herkennen en het
rendement van de wijkstrategie
bepalen

Wat voor effecten heeft een interventie?
Hoe worden verschillende factoren
gewaardeerd?
Welk alternatief is het beste, gegeven
het (politieke) gewicht dat aan
verschillende doelstellingen is
toegekend?
Wat zijn de aangenomen effecten die de
strategie op het gebied heeft? En welke
effecten zijn in de geldstromen terug te
vinden

3.3 Keuze evaluatiemethoden
In figuur 3.1 is een beslisboom opgenomen die kan helpen om de juiste keuze te maken
welke evaluatiemethode geschikt is. Deze beslisboom is gebaseerd op het feit dat er
investeringen worden gedaan in de samenleving, waar maatschappelijke belangen
worden gediend en waar geen winst hoeft te worden gemaakt. Een methode waar private
partijen gebruik van kunnen maken is de business case. Deze wordt omschreven als ‘een
zakelijke propositie door meer dan één persoon, die georganiseerd is vanuit een
gezamenlijk belang, die realistisch is, in de praktijk uitvoerbaar en het in zich heeft om
waarde (commercieel en maatschappelijk) te creëren’ (KEI-atelier, 2007). De business
case is een sluitend geheel. De business case en MKBA kunnen tegen elkaar worden
afgezet zoals te zien is in tabel 3.2
Tabel 3.2: Business case en MKBA
Business case
Positief
Negatief
MKBA Positief Investeringen door
Inmenging
private partijen
overheid
Negatief Compensatie bieden
aan benadeelden door
initiator

x

Wanneer zowel de MKBA als de business case positief zijn, komt het initiatief bij de
private partijen te liggen en is inmenging van de overheid/maatschappelijke organisaties
niet nodig. Wanneer de business case positief is en de MKBA negatief, heeft de
betreffende maatregel negatieve effecten buiten de positie van de business case om. Er
kan dan gevraagd worden om de benadeelden (wellicht het milieu, of omwonenden) te
compenseren. Wanneer de MKBA positief is en de business case negatief is inmenging
van de overheid mogelijk, deze maatregel blijkt positief te zijn voor de samenleving.
Wanneer beiden negatief zijn moet er nog eens goed gekeken worden naar de
investering. De MKBA en business case zijn hulpmiddelen, de uiteindelijke keuze is aan
de mens.
De verschillende ex ante evaluatiemethoden kunnen ook in combinatie met elkaar
gebruikt worden. Zo kan de effectenarena, die duidelijk maakt wat voor effecten de
interventie heeft en waar de kosten en baten terecht komen, een eerste opstap zijn voor
een verdere uitwerking in een MKBA. Ook zullen er situaties zijn waar niet alles in geld
kan worden uitgedrukt maar de MKBA wel als een goed denkkader fungeert. De niet in
geld uitgedrukte effecten zouden wellicht in een mer-achtige vorm worden meegenomen
zodat ze niet ondergewaardeerd worden.
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Figuur 3.1: Beslisboom ex ante
evaluatiemethoden (eigen bewerking
naar Ministerie van Financiën, 2003).
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Het verschil tussen de effectenarena en de MKBA is dat er in de MKBA de omvang van de
effecten ook berekend wordt en dat er nadrukkelijk gekeken wordt of er geen
dubbeltellingen plaatsvinden. Het verschil tussen de effectencalculator en de MKBA zit
hem in het feit dat de MKBA een waardering geeft in euro’s aan alle maatschappelijke
effecten als gevolg van wijkontwikkeling. Een deel van de bedragen uit een MKBA zullen
niet terug te vinden in daadwerkelijke geldstromen. De effectencalculator beperkt zich
juist tot die geldstromen. Daarnaast wordt de effectencalculator meer als een
procesinstrument gezien waar door middel van aannames geldstromen duidelijk worden.
De MKBA is in dit opzicht meer een rekeninstrument waar de cijfers op meer
(wetenschappelijke) kennis berusten.
Er zal nu dieper worden ingegaan op het hoe en wat van de maatschappelijke kostenbatenanalyse. De afkortingen KBA en MKBA worden in de praktijk vaak door elkaar
gebruikt. In dit onderzoek is er gekozen om de afkorting MKBA te gebruiken omdat er
nadrukkelijk aandacht wordt besteedt aan de maatschappelijke effecten. Het financiële
plaatje is al langer mogelijk, het is juist interessant om al de maatschappelijke effecten
mee te nemen in de besluitvorming. Zoals in het begin van dit hoofdstuk al is
omschreven zijn de volgende paragrafen nodig om antwoord te kunnen geven op de
vraag of een MKBA een bijdrage kan leveren aan het proces. Wat zijn de voor- en
nadelen van het gebruik van dit instrument bij het planningsproces rondom stedelijke
vernieuwing waarin zowel de fysieke, sociale als economische pijler aandacht verdient.
3.4 MKBA in het historisch perspectief
De maatschappelijke kosten-batenanalyse kent al een lange traditie. Het onderzoek uit
1844 van Jules Dupuit, een Italiaanse econoom, wordt vaak genoemd als de eerste
maatschappelijke kosten-batenanalyse. In het onderzoek “On the measurement of the
utility of public works” zocht hij naar de optimale tolheffing voor een brug. Hij schetste
het verband tussen de hoogte van de tol en het gebruik van de brug, de zogenoemde
vraagcurve. Met deze kennis heeft Dupuit uit kunnen rekenen welk effect een wijziging in
tolprijzen zou hebben op de maatschappelijke welvaart. Het concept van externe effecten
werd als eerste geopperd door Pigou in 1920. Hij gaf aan dat buiten de markt om de
welvaartspositie van niet-marktpartijen kan worden verlaagd of verhoogd doordat
marktpartijen bijvoorbeeld milieukosten op de gehele maatschappij afwentelen. Deze
handelwijze verstoort de optimale allocatie en Pigou stelde voor dat de staat deze sociale
kosten zou moeten inventariseren en kwantificeren, waarna ze aan de vervuilende
industrie konden worden toegerekend (Afonso & Gaspar, 2007).
De US Flood Control wet die in 1936 door het Amerikaanse congres aangenomen werd,
zorgde voor de fundering van de MKBA met de woorden: “The Federal Government
should improve or participate in the improvement of navigable waters of their tributaries,
including watersheds thereof, for flood-control purposes if the benefits to whomsoever
they may accrue are in excess of the estimated costs.”
Echter, doordat er geen concrete richtlijnen door de overheid werden opgesteld zag het
er naar uit dat elke organisatie de MKBA gebruikte als een middel om de projecten die ze
wilden ondernemen te rechtvaardigen. Dit veranderde nadat de drie economen Eckstein,
Krutilla en McKean een degelijk theoretisch raamwerk opstelden waar de MKBA diep
ingebed werd in de welvaartseconomie en er richtlijnen voor uitvoering werden opgesteld
door de overheden. Vanaf 1960 werd het in de VS, Canada en UK verplicht om voor
verschillende projecten en beleidsbeslissingen MKBA’s op te stellen (Mishan & Quah,
2007, 243-244).
Nederland volgde deze landen in een langzamer tempo. Na de watersnoodramp in 1953
was er in Nederland geen discussie of er maatregelen moesten worden genomen om het
land tegen een zelfde ramp te beschermen, maar wel wat voor maatregelen. Er werden

twee alternatieven uitgewerkt; het deltaplan en een eenvoudiger plan waar de dijken
zouden worden opgehoogd. Het simpele plan was natuurlijk goedkoper maar ten opzichte
van de dijkverhoging zou het Deltaplan niet alleen zorgen voor grotere veiligheid, maar
ook verdroging tegengaan en een impuls geven aan het toerisme. Er werd vanuit een
breder perspectief naar de twee plannen gekeken en uiteindelijk werd er voor de variant
gekozen die de meeste welvaart voor de samenleving opleverde, het Deltaplan. (van den
Berg, 2009) Pas vanaf 2000 is het in Nederland verplicht om voor grote infrastructurele
projecten een MKBA op te stellen die aan de eisen van het CPB moet voldoen. Na de
invoering van de OEI-leidraad zijn er in de afgelopen jaren nog een aantal aanvullingen
bijgekomen (Eijgenraam et al 2000). De OEI-leidraad geeft een duidelijke richtlijn voor
het opstellen van de MKBA. “Voordat deze leidraad uitkwam was de het een rommeltje.
De MKBA’s verschilden van opzet en konden daardoor niet vergeleken worden. Bij de
Betuweroute werd er als er gekeken werd naar de milieueffecten een andere MKBA
gebruikt dan wanneer de baten van transport werden uitgelicht” (van Wee, 2009).
De welvaartseconomie vormt het denkkader van de MKBA. Een kosten-batenanalyse
moet antwoord geven op de vraag of het de moeite waard is om een bepaalde
investering te doen, een bepaalde maatregel te nemen of om een project uit te voeren.
Als bij de uitvoering van een project de totale baten voor alle mensen in een samenleving
groter zijn dan de totale lasten, is het uitgangspunt dat de samenleving er als geheel op
vooruit gaat (CPB, 2009). De MKBA is zoals gezegd gebaseerd op een breed
welvaartsbegrip. De maatschappelijke welvaart hangt niet alleen af van de goederen en
diensten die op de markt verkrijgbaar zijn, maar ook van zaken die niet verhandeld
worden zoals schone lucht, kwaliteit van de omgeving, etc.
Een in de welvaartstheorie gebruikt criterium voor maatschappelijke rentabiliteit is de
Pareto-verbetering. Een welvaartsverdeling, ook wel uitkomst genoemd, is Paretoefficiënt als iemand erop vooruit kan gaan zonder dat iemand anders erop achteruit gaat.
Als er in de huidige situatie een verandering kan worden doorgevoerd die zorgt dat ten
minste één persoon wint zonder dat een ander verliest, dan is er sprake van een Paretoverbetering. Dit is een eis waar maar weinig projecten aan kunnen voldoen, daarom
wordt er ook wel gesproken over een potentiële Pareto-verbetering. Door een
compensatie van de benadeelden kan er een situatie ontstaan waar het project aan
sommige voordelen biedt en niemand benadeelt. Er volgt dan alsnog een stijging van de
totale welvaart (Schofield, 1987, p. 11-14).
Wanneer markten niet perfect werken, zal het maximale welvaartsniveau niet
automatisch worden bereikt. In de praktijk werken markten, zoals de woningmarkt, niet
perfect en dit kan reden zijn voor de overheid om verstoringen in markten op te willen
heffen en/of te verminderen. Dit geldt niet alleen voor overheden, maar bijvoorbeeld in
het geval van woningen ook voor woningcorporaties. Een tweede reden voor ingrijpen is
een ongewenste verdeling van de welvaart. De welvaartstheorie geeft geen antwoord op
de vraag wanneer de verdeling van de welvaart optimaal is, dit is een politiek besluit.
Wat een MKBA wel kan doen is een analyse geven van de verdelingseffecten van
verschillende oplossingsalternatieven door in beeld te brengen bij wie de voordelen en bij
wie de nadelen terechtkomen.
Bij het opstellen van een MKBA wordt er, als er nog weinig bekend is over de relatie
tussen de maatregel en de effecten, vaak gebruik gemaakt van de verandertheorie. De
toetsing van de verandertheorie moet aangeven of een relatie al dan niet aannemelijk is.
Figuur 3.2 laat zien hoe de verandertheorie is opgesteld.
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Figuur 3.2. Schema verandertheorie ( Deuten & de Kam, 2007).

Het schema is op twee manieren te lezen. Van links naar rechts gaat het om de
ontwerprichting die ideaaltypisch begint bij het nadenken wat men wil bereiken en
eindigt bij de input die nodig is. Van rechts naar links is de uitvoering te zien. Dit begint
met de input (investering) en leidt tot de gewenste maatschappelijke effecten (Deuten &
de Kam, 2007).
In de figuur zijn de volgende meetpunten weergegeven (Deuten, 2007):
• Input: alle middelen die in een onderneming worden ingebracht.
• Output: het tastbare resultaat van de maatregel.
• Outcome: de maatschappelijke effecten die in de maatschappij ontstaan als gevolg
van de activiteiten en de output daarvan. Het komt er op neer dat hier wordt gekeken
welke veranderingen de belanghouders ondervinden als gevolg van de investering.
3.5 Structuur MKBA
Om te zorgen dat de MKBA een goed en betrouwbaar hulpmiddel is bij de besluitvorming
is het nodig om een aantal richtlijnen te hebben om overeenstemming te brengen over
het doel, de werkwijze en de uitkomsten. Op deze manier kunnen verschillende MKBA’s
vergeleken worden. In Nederland zorgt de OEI-leidraad die in 2000 is opgesteld hiervoor.
In andere landen is er vaak ook een richtlijn opgesteld. In Europa is een richtlijn
opgesteld met een aantal praktische voorschriften die in de toekomst moeten leiden tot
meer consistentie en nauwkeurigheid in de MKBA voor aanvragen voor het EFRO en het
Cohesiefonds en aldus tot een betere besluitvorming. Een probleem is hierbij wel, dat als
er een grensoverschrijdend project is, er overeenstemming moet komen over welke
parameters er gebruikt gaan worden voor het project omdat deze per land verschillen
(van Wee, 2009). Om een MKBA op te kunnen stellen heeft de projecteigenaar informatie
nodig over de aard van de interventie en de maatregelen, de aard en de omvang van de
doelgroep en de financiële uitvoeringskosten.
De structuur van een MKBA volgens de richtlijnen van de OEI ziet er als volgt uit:
I.
Probleemanalyse;
II.
Projectdefinities;
III.
Identificatie van projecteffecten;
IV.
Raming van relevante exogene ontwikkelingen;
V.
Raming en waardering van projecteffecten;
VI.
Raming van investering- en exploitatiekosten;
VII.
Vervaardiging van kosten-batenopstellingen;
VIII. Varianten- en risicoanalyse;
IX.
Aanvullende taken.
De beginfase van het onderzoek bestaat uit de formulering van het probleem, de
doelstellingen van het project en de randvoorwaarden waaraan het moet voldoen. Een
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duidelijke probleemanalyse is nodig om te zorgen dat het maatschappelijke probleem
centraal blijft staan en niet het projectvoorstel naar voren wordt geschoven. Zo is er het
voorbeeld van de Zuiderzeelijn waar er vanuit de technische mogelijkheden werd
gedacht. De techniek van een magneetzweefbaan stond dan ook centraal in plaats van
het eigenlijke doel om een economische impuls aan het noorden te geven. De MKBA was
dan ook negatief (van den Berg, 2009).
Onder projectdefinities vallen zowel het nulalternatief als de projectalternatieven. Het
nulalternatief is het beste alternatief voor het project waar de projectmiddelen op de best
mogelijke alternatieve besteding mogen rekenen. Het is dus niet niets doen, maar
nagaan wat er gebeurd zou zijn als het project geen doorgang zal vinden. Het is van
cruciaal belang om het nulalternatief scherp op te stellen, de projecteffecten zijn namelijk
te definiëren als de verschillen tussen het projectalternatief en het nulalternatief. Voor
een groot deel worden de projecteffecten dus door het nulalternatief bepaald. Er moet
dus overeenstemming zijn over het gekozen traject voor het nulalternatief. Figuur 3.3
laat grafisch zien hoe het nulalternatief en het projectalternatief bepaald worden
Figuur 3.3: het projectalternatief afzetten tegen een nulalternatief (Rosenberg, 2009).

De identificatie van projecteffecten is een aanzienlijke taak, welke systematisch moet
worden uitgezet om het overzicht niet te verliezen. In de OEI-leidraad wordt er een
onderscheid gemaakt tussen directe, indirecte (afgeleide) en externe effecten. De directe
effecten bestaan uit de kosten van de investering en de baten van het gebruik daarvan.
De indirecte effecten zijn niet primair aan de investering te koppelen. De externe effecten
worden gekenmerkt door het ontbreken van een marktprijs. Effecten op het milieu, de
veiligheid of de natuur zijn typische externe effecten. In een woonomgeving gaat het
vaak om groenvoorziening, sociale veiligheid, etc. Deze effecten komen voor een deel tot
uidrukking in de waarden van de woningen in de omgeving. Deze effecten zullen echter
het moeilijkste in kaart te brengen zijn, zeker als het om sociale effecten gaat waar nog
weinig van bekend is (zowel korte als lange termijn) (Rigo, 2009).
Om de afzet naar projectdiensten te kunnen ramen is het nodig om veronderstellingen
te maken over exogene ontwikkelingen in de omgeving van het project. Zo is
bijvoorbeeld bij de modelcasus Van Bleek fabriek geprobeerd inzicht te krijgen in de
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ontwikkelingen in de nationale economie, de demografische ontwikkelingen in de regio en
zijn er een aantal scenario’s opgesteld ten aanzien van de ontwikkelingen in de vraag
naar woningen, winkels en horeca. In deze modelcasus werd er gekeken naar de kosten
en baten van de herontwikkeling van een oude textielfabriek en waren de exogene
ontwikkelingen nodig om de nul en projectsituatie goed in te schatten (Belvedere, 2009).
De raming en waardering van projecteffecten volgt op de identificatie van
projecteffecten. Bij de raming van de directe effecten horen een markt- en
concurrentieanalyse. Een belangrijke vraag bij indirecte effecten is of het zorgt voor een
toename van de welvaart of een herverdeling van de welvaart. Een hulpmiddel voor het
bepalen van de externe effecten is de milieueffectrapportage (MER).
Een volgende stap is om de kosten in te schatten, de raming van de projectkosten, en
deze informatie zal vooral komen van de partij die met de technische aspecten van het
project belast is (voorbereidingskosten, investeringskosten tijdens de constructieperiode
en exploitatiekosten).
De vervaardiging van de kosten-batenanalyse volgt uit voorgaande stappen. Zowel
de bedrijfseconomische rentabiliteit (die relatief eenvoudig is door voorgaande
informatieverzameling) als de maatschappelijke rentabiliteit worden hier door middel van
een MKBA op een rijtje gezet.
Een ex ante economische evaluatie van een investering gaat hand in hand met allerlei
risico’s en onzekerheden, het is daarom essentieel om een varianten- en risicoanalyse
te maken. Er wordt hier onder andere gekeken naar de gevoeligheid van de MKBA als
bepaalde aannames anders blijken te zijn dan is aangenomen. Er kan bijvoorbeeld een
aanname in een MKBA worden gedaan waar gezegd wordt dat de investering zorgt voor
tien minder verkeersongevallen. Dit levert een behoorlijke baat op, de waarde van een
verkeersongeval minder wordt op 2,42 miljoen euro geschaald. Met een
gevoeligheidsanalyse wordt gekeken wat er met de uitkomsten gebeurd als er maar vijf
minder ongevallen plaatsvinden door de investering.
De aanvullende taken kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een stakeholdersanalyse om
duidelijkheid te krijgen waar de baten neerkomen. De MKBA kan hiermee een mogelijk
startpunt worden van publiekprivate samenwerking als private partijen door de
uitkomsten van de MKBA inzien dat ze wel degelijk baat hebben bij een investering
(Eijgenraam, 2000).
De leidraad die hierboven kort uiteen is gezet is primair geschreven voor grote
infrastructuurprojecten. Het kan echter ook voor de kleinere projecten gebruikt worden,
hier moet dan wel op een andere manier naar de projecteffecten worden gekeken. Zo
zullen de indirecte effecten vaak niet relevant zijn voor kleine investeringen. Sinds een
aantal jaar is er een verschuiving waar te nemen van de MKBA naar andere terreinen
naast de infrastructuur. Dit wordt gestimuleerd vanuit de ministeries van VROM en
Financiën. Door het te verbreden van de methode is het bij uitstek geschikt om
verschillende overheden en ook andere partijen te helpen bij de onderbouwing van
nieuwe plannen en initiatieven. Een aantal aanvullingen hebben gezorgd voor een meer
complete OEI-leidraad, zo is er in 2004 een aanvulling gekomen waardoor natuur, bodem
en water gewaardeerd konden worden. Voor een aantal zaken is er een aparte leidraad
verschenen. Dit geldt voor de MKBA in het milieubeleid, het sociale domein en in de regio
Bruyn et al, 2007; Piepers, 2006, van Cleef et al, 2007). De leidraad MKBA in de regio
richt zich op water en het beheer daarvan. Naast aandacht voor investeringskosten
komen ook de andere kosten en mogelijke baten steeds meer naar voren, gevoed door
de steeds explicieter wordende vraag en zelfs verplichting informatie te generen over de
economische consequenties zoals bij waterberging en de Kader Richtlijn Water. Het idee
voor een leidraad MKBA in het milieubeleid kwam tot stand nadat er op basis van een
MKBA een windmolenpark in de Noordzee werd afgewezen. De toepassing van een MKBA
op het milieubeleid stelt specifieke eisen aan het opstellen en uitvoeren van een MKBA.
Zo zijn er veel externe baten die moeilijk te monetariseren zijn. Daarnaast speelt de
discontovoet een belangrijke rol. Algemeen wordt aangenomen dat mensen geld in de
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toekomst minder waarderen dan geld nu. Daarom worden de toekomstige kosten en
baten verdisconteerd. De gekozen discontovoet is zeer bepalend voor de uitkomst van
een MKBA. Figuur 3.4 laat zien hoe zwaar toekomstige baten kunnen meespelen in een
MKBA. Uit dit figuur volgt dat met een discontovoet van 7% het niet bepaald zinvol is om
een langere tijdshorizon dan 25 jaar te nemen omdat de baten die er dan zijn, zijn te
verwaarlozen omdat ze binnen de onzekerheidmarges van de meeste MKBA’s vallen.
Figuur 3.4 De netto contante waarde van een toekomstige Euro (de Bruyn et al, 2007).

Bij het milieubeleid gaan de kosten de baten vaak ver vooruit, de discontovoet is dan ook
heel belangrijk. De risicovrije, reële discontovoet in maatschappelijke kostenbatenanalyses is in 2007 verlaagd van 4 procent naar 2,5 procent en er wordt nu
gekeken of die tegenover milieueffecten nog verder omlaag moet (de Bruyn et al, 2007).
De MKBA sociale domein heeft aan de hand van een modelwijk een kwalitatieve analyse
gemaakt van de effecten van verschillende maatregelen die in het early warning systeem
zijn bepaald. Het early warning systeem is een onderzoek naar een mogelijkheid voor
een waarschuwingssysteem om het afglijden van wijken tot probleemwijk te signaleren
(Marlet & Woerkens, 2007). Het rapport geeft aan dat er nog te weinig informatie
beschikbaar is over de effectiviteit van sociale maatregelen en dat hierdoor geen
kwantitatieve analyse gemaakt kan worden. Vaak wordt er van te voren wel een
schatting gemaakt, maar het komt echter zeer weinig voor dat achteraf een analyse is
gemaakt van de daadwerkelijke effectiviteit. De maatregelen zijn getest op hun lange
termijn effect op de categorieën werkloosheid, imago van de wijk, tevredenheid voer de
wijk, overlastindicatoren en sociale cohesie. Het gaat hier om fysieke effecten en niet om
welvaartseffecten die nodig zijn voor een MKBA. In dit onderzoek zijn de relaties tussen
maatregel en effect in beeld gekomen, maar er zal onderzoek moeten plaatsvinden naar
de omvang van deze relaties en ze moeten worden omgezet naar welvaartseffecten.
In 2006 is er door SEO gekeken naar de kosten en baten van stedelijke vernieuwing. Hier
werden alle effecten van stedelijke vernieuwing gemeten door de verandering in de
woningwaarde in de wijk. In de stedelijke vernieuwing wordt het effect vaak toegerekend
naar de veranderingen in de vastgoedwaarde (den Breejen et al, 2006). Het meten van
de kosten en baten is ex post gedaan. De leidraden sluiten zoveel mogelijk aan op de
OEI-leidraad maar hebben door specifieke eigenschappen allen eigen richtlijnen nodig.
Door gemeenten en provincies te verplichten in het opstellen van een MKBA bij
verschillende projecten, zorgt de overheid ervoor dat het instrument meer in beeld is en
er meer draagvlak wordt gecreëerd. Zo moet er, naast de grote infrastructuur- en
waterprojecten die al langer MKBA plichtig is, ook een MKBA worden opgesteld voor
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projecten die betaald worden uit het Fonds Economische Structuurversterking, zoals de
Nota Ruimteprojecten (Larsen, 2009).
3.6 Voor en nadelen van een MKBA
De eigenschappen van de MKBA kunnen zorgen voor onder andere meer transparantie in
het planningsproces. Met behulp van een MKBA kan er sectoroverstijgend doelmatiger en
systematisch gewerkt worden. Een aantal valkuilen en beperkingen van de MKBA kunnen
echter ook worden genoemd.
Voordelen van de MKBA
Doelstellingen
Door een MKBA te gebruiken moet er nagedacht worden wat het doel van de investering
is en welke effecten er verwacht worden. Het zorgt ervoor dat er kritisch naar het
probleem wordt gekeken en welke mogelijke oplossingen hier voor bedacht kunnen
worden. Voordat er wordt overgegaan naar het opstellen van een MKBA is er al een
bepaald denkkader gevormd dat ontbreekt bij sommige organisaties (van den Berg,
2009).
Effectiviteit van een maatregel in kaart
Ook al zonder te kwantificeren is er inzicht in de aannemelijke effectiviteit van de
maatregel. Door de MKBA wordt duidelijk of de maatregel doeltreffend is, het gaat na of
de input zorgt voor de gewilde outcome (Ecorys, 2008)
Efficiëntie van de maatregel inzichtelijk
Met een MKBA wordt duidelijk of de genomen route de kortste weg is naar het doel of dat
een andere maatregel een groter effect bewerkstelligt. Er wordt hier duidelijk wat de
sleutel tot een efficiënte investering is. (Ecorys, 2008)
Integrale afweging van verschillende effecten
Alle relevante voor- en nadelen van een investering worden achterhaald en zo goed
mogelijk gekwantificeerd en gemonetariseerd. Deze manier zorgt voor een
gestructureerde opzet en er is meer aandacht voor de zogenoemde zachte baten. Ook
komt er een overzicht van wat we weten, wat we vermoeden, maar ook van wat we niet
weten. Effecten die niet in geld uit te drukken zijn, worden apart vermeld. Deze effecten
blijven buiten het financiële rendementscijfer maar worden zover mogelijk
gekwantificeerd en uitgewerkt. Een MKBA zorgt ervoor dat er een integrale afweging kan
worden gemaakt (van Wee, 2009).
Vergelijken van projectalternatieven
De MKBA is geschikt om verschillende projectalternatieven naast elkaar te zetten en
informatie te verschaffen voor een goede afweging tussen de opties. De afbakening van
de maatregelen is afhankelijk van het probleem dat wordt ervaren. Het nulalternatief
moet realistisch en vaak enigszins sober worden voorgesteld, zodat het projectalternatief
er niet al te gunstig tegen af steekt. Voor een goed besluit is het van belang dat er
verschillende alternatieven worden onderzocht, zo wordt de besluitvorming nog enigszins
opengehouden en niet verengd tot één alternatief (Eijgenraam et al, 2000).
Lange termijn inzichtelijk
Vaak zijn bij sociale maatregelen, net als bij milieueffecten de kosten al veel eerder
zichtbaar dan de baten. Daar moet voorbij gekeken worden en de koers moet niet keer
op keer gewijzigd worden, voordat de eerste effecten te zien zijn. Bij een MKBA kan er
een tijdshorizon opgesteld worden waardoor baten die over 20 of 100 jaar komen toch
meegenomen worden (Bruyn et al, 2008).
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Mogelijkheid optimalisatie en fasering alternatieven
Doordat de MKBA zowel de lange als de korte termijn in de analyse wordt meegenomen,
kan de optimale structuur en fasering worden gekozen. Kosten en baten die (tot ver) in
de toekomst worden gerealiseerd, worden teruggerekend naar de waarde van vandaag.
Dit gebeurt aan de hand van de zogenaamde discontovoet die door de overheid wordt
vastgesteld. Dit maakt het mogelijk om te beoordelen of bijvoorbeeld opbrengsten op
termijn, de kosten van nu kunnen dekken. Faseren kan er voor zorgen dat de kosten wel
dekkend zijn. Bij de MKBA stedelijke vernieuwing bleek dat met fasering van de plannen
een hoop gewonnen kan worden (van der Hoeven, 2009).
In kaart brengen van onzekerheden en risico’s
Aan het eind van elke MKBA wordt er een gevoeligheid- en risicoanalyse uitgevoerd. Een
gevoeligheidsanalyse wordt uitgevoerd om te kijken of de effecten van maatregelen
robuust zijn als de omgeving of het project mee- of tegen zit. Wat betekent het
bijvoorbeeld als het duurder wordt om geld te lenen voor een project of is het project
nog steeds een goed idee als de passagiersstromen 10% lager uitvallen dan nu verwacht
wordt? Hoe goed de prognoses ook zijn, de waarden zullen altijd een bepaalde mate van
onzekerheid in zich hebben aangezien je de toekomst probeert te voorspellen. Om een
goed besluit te nemen is het dan ook essentieel om de onzekerheden in kaart te brengen
en te onderzoeken in welke mate ze impact hebben op de projectuitkomst (Rosenberg,
2009).
Verdeling van de kosten en baten
Een investering zorgt voor veranderingen in de omgeving, zo zijn vaak omwonenden de
dupe van de aanleg van infrastructuurprojecten, terwijl de voordelen in eerste instantie
aan de gebruikers toevallen. Binnen de OEI-leidraad wordt hier naar verwezen, er kan
worden nagegaan of het project geheel publiek of ook publiek-privaat kan worden
uitgevoerd (Eijgenraam, 2000). Als een gemeente bijvoorbeeld kan aantonen welke
baten bedrijven op een bedrijventerrein hebben aan bijvoorbeeld verbetering van de
infrastructuur, verbetering van de openbare ruimte en de aanwezigheid van
‘terreinpolitie’ kunnen zij wellicht de kosten deels op de bedrijven verhalen. Hetzelfde
geldt voor sociale maatregelen in een woonwijk die aantoonbaar verschil maken in de
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Hier zouden woningcorporaties wel geïnteresseerd
in kunnen zijn. Met een MKBA komt er inzicht in wie er profiteert van de investering en
dit draagt bij aan de mogelijkheid om kosten te verhalen op andere partijen of in gesprek
te gaan met degene waar de baten terechtkomen (van Cleef et al, 2007).
Creëren van consensus
Bij een project is er soms sprake van sterk (vermeende) tegengestelde belangen. Het
gezamenlijk uit laten voeren van een MKBA en het doordenken van de effecten brengt
dan een goede discussie op gang, verzakelijkt deze discussie en kan tot onderling begrip
leiden. Door deze vereiste samenwerking kan een MKBA helpen bij het bereiken van
overeenstemming (Rienstra, 2008).
Nadelen
Monopolisatie besluitvorming
Er bestaat een reëel gevaar dat de MKBA de besluitvorming overstemt wanneer er een
negatief saldo uitkomt. Een veelgehoord bezwaar tegen een MKBA is dat het te kil en
berekend
zou
zijn.
Visionairen
(waaronder
veel
bestuurders,
politici
en
belangenbehartigers zich scharen) geven aan dat een MKBA geen recht doet aan
creativiteit en durf en dat daardoor goede projecten worden afgeschoten. Zij zijn vaak
dan ook tegen het gebruik van een MKBA, een naar hun inzicht conservatief instrument
die sommige ontwikkelingen niet to stand laat komen. Een voorbeeld van een project
waar de MKBA negatief zou zijn uitgevallen is de Erasmusbrug in Rotterdam. Dit is echter
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een monument waar men trots op is en is uitgegroeid tot één van de bekendste
bouwwerken van de stad (Sakko, 2009). Visionairen betogen dat besluitvormingsprocessen over investeringen in de praktijk niet rationeel en geordend zijn en ook op
basis van emotie moeten worden genomen (Savelberg et al., 2008).
Waardering voor discussie vatbaar
Effecten in euro’s lijken harde waarden, maar de waardering is vaak voor discussie
vatbaar. In veel MKBA’s worden aannames en veronderstellingen gedaan. Deze moeten
worden besproken en er moet consensus komen over de stellingen. Van veel aspecten is
het heel moeilijk om objectieve informatie te verkrijgen. De kwaliteit van de input
bepaalt de output. Een voorbeeld hiervoor is de waardering van tijd, hoeveel is de tijd
waard die je kwijt bent in de file. Daar is tegenwoordig consensus in Nederland over
maar is aan de batenkant nu één van de grootste posten. Externe effecten zoals
milieukwaliteit vallen hier tegen weg. Terwijl dit op de lange termijn wel belangrijker
wordt. CO2 wordt nu ook al veel zwaarder meegewogen dan tien jaar terug (van Wee,
2009).
Black box
Een aansluitend nadeel op de subjectiviteit van het instrument is het idee dat er in de
analyse veel veronderstellingen worden gedaan die aan het eind niet meer zichtbaar zijn,
de zogenoemde black box waar buitenstaanders geen zicht hebben op wat er intern
allemaal besloten wordt (van Cleef et al, 2007).
PM posten onderbelicht
Nu er steeds meer effecten worden gekwantificeerd en gemonetariseerd, wordt de kans
steeds groter dat de PM posten, de effecten die niet naar euro’s kunnen worden omgezet,
onderbelicht worden. Sommige zachte effecten zijn niet in euro’s uit te drukken en dat
moet je misschien ook niet willen. De redenering om deze effecten te kwantificeren en
monetariseren is zo rommelig dat de onzekerheidsmarges zo groot zijn dat het hooguit
richting aangeeft. De vraag is dus ook hoe ver wil je gaan met het kwantificeren en
monetariseren van effecten (van der Hoeven, 2009).
3.7 Wanneer is een MKBA zinnig en wanneer niet
Een MKBA is niet altijd geschikt en soms kan er beter voor een ander instrument gekozen
worden, maar de vraag is hoe dat bepaald kan worden. In het vorige hoofdstuk is al een
kort overzicht geschetst wanneer je voor een MKBA kan kiezen, maar in deze paragraaf
zal er met meer detail op in worden gegaan wanneer de ex ante evaluatiemethode MKBA
gebruikt kan worden in het planningsproces. Als we bezig zijn met het vormen van
plannen zijn we bezig met in de toekomst kijken en hoe we het er over tien, dertig of
vijftig jaar uit willen laten zien. Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken om te zien
wat de effecten zijn van de maatregelen die we nemen. In het boek Risk and culture van
Douglas en Wildavsky (1983) wordt er nagedacht over hoe we om moeten gaan met
toekomstige risico’s. Met de nadruk op toekomstig, is het niet mogelijk om alles te
weten. En als we zelfs alles zouden weten, dan zullen mensen nog steeds verschillende
prioriteiten stellen aan wat ze als risico’s beschouwen. Met behulp van deze twee feiten is
de onderstaande matrix gecreëerd en kunnen vraagstukken enigszins worden
geclassificeerd. Over de horizontale as neemt de dominantie van de sociaal culturele
dimensie toe. De verschillen van inzicht over het vraagstuk worden vooral bepaald door
waarden en normen van de verschillende belanghebbenden. Over de verticale as neemt
de dominantie van het politieke perspectief toe. Hoe onzekerder de kennis, hoe groter de
kans op twisten. Over de diagonale as (van I naar IV) nemen beide dimensies toe en is
er grote kans op heftige politieke en maatschappelijke debatten. Een voorbeeld van een
vraagstuk in het vak IV is nano-technologie.
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Figuur 3.5: matrix (eigen bewerking naar Ligthart, 2009)

In vak I is een gedetailleerde MKBA mogelijk omdat er zowel veel kennis is als veel
consensus over het desbetreffende vraagstuk. Bij een vraagstuk dat in vak II valt is een
globale MKBA of kengetallen MKBA mogelijk. Hier is de benodigde kennis namelijk nog
niet aanwezig om een uitgebreide evaluatie te doen. In Vak III is het niet denkbaar dat
een MKBA kan worden uitgevoerd. Hier is namelijk veel kennis aanwezig maar biedt geen
mogelijkheid voor het uivoeren van een MKBA door de sterke verschillen in waarden en
normen tussen de belanghebbenden. Voor vraagstukken in vak IV kan een MKBA worden
uitgevoerd, maar deze is al snel politiek beladen. Omdat er weinig kennis is, zullen er
waarschijnlijk een grote hoeveelheid aannames moeten worden gedaan wat de
objectiviteit van het instrument niet ten goede komt.
Dus wanneer er te veel onzekerheid is over de baten is het niet verstandig om de MKBA
als instrument te gebruiken. Ook wanneer de controversie over het vraagstuk groot is,
kan een MKBA geen oplossing bieden. Naast deze twee beperkingen is er nog een
beperking waar op gelet moet worden. Zo is het uitvoeren van een MKBA vrij prijzig. De
afweging moet dus gemaakt worden of het het waard is om een MKBA uit te voeren
terwijl de grootte van de investeringen beperkt is. Een simpeler raamwerk zal dan
wellicht volstaan. In figuur 3.6 is er een range aan varianten te zien van de
maatschappelijke kosten-batenanalyse met daarbij de kosten voor het opstellen van de
MKBA en in welke fase de MKBA in het besluitvormingsvormingsproces een bijdrage kan
leveren
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Figuur 3.6: varianten van de kosten-batenanalyse (Ecorys, 2008).

De KBA lite is een puur kwalitatieve kosten-batenanalyse. Alleen al door op een
systematische manier te kijken naar de effecten en wat de reikwijdte is van het project,
kan een zekere optimalisatieslag gemaakt worden waardoor het project wordt versterkt.
De KKBA is een kengetallen kosten-batenanalyse. Binnen de MKBA is een kengetal een
ervaringscijfer, gebaseerd op metingen uit het verleden. Deze kengetallenanalyse is
inventariserend en kan partieel zijn. Partieel betekent dat alleen naar de directe effecten
van het project en niet naar de doorwerking van het project op afgeleide markten
(indirecte effecten) wordt gekeken’. Een kengetallen analyse kan antwoord geven op de
vraag wat er gebeurd als we niets doen, is beleid nodig? Een ander doel is om snel
relevante projectalternatieven te onderzoeken. Het onderzoek wordt wel conform de OEIleidraad uitgevoerd. Dit betekent dat er onder andere dubbeltellingen worden
voorkomen, de nulvariant even duidelijk wordt ingevuld als de projectvariant en dat niet
kwantificeerbare effecten in ieder geval omschreven worden. Als duidelijk wordt welke
richting wordt ingeslagen kan een meer diepgaande integrale MKBA worden opgezet met
cijfers uit het gebied zelf (SEE, 2006).
In hoofdstuk twee is aangegeven dat de fasen van het planningsproces in de praktijk
door elkaar heen lopen en het daardoor een cyclisch-iteratief proces is. Nu er meer
inzicht in de MKBA is gekomen, valt op dat het instrument meer is dan van origine ex
ante evaluatie-instrument. Het kan een denkkader vormen vanaf de initiatieffase. De
doelstellingen en daaraan verwante maatregelen moeten scherp worden geformuleerd
voordat er een uitgebreide analyse kan worden gedaan. Het dwingt mensen om bewust
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na te denken over de mogelijke investering en ook de alternatieven. Daarnaast zorgt een
MKBA ervoor dat duidelijk wordt wat er gemeten moet worden wil je de maatschappelijke
waarde van de projecten in de toekomst willen blijven monitoren en verbeteren.
De onderste balk in figuur 3.6 geeft weer in welke projectfase de verschillende MKBA’s
kunnen worden gebruikt. De KBA lite past bij de initiatieffase en de uitgebreid MKBA
komt bij de voorbereidingsfase te pas, wat weer gelijk staat aan de eerder genoemde
planvormingfase.
3.8 Meetbaarheid effecten
Van veel effecten zijn de prijzen niet bekend, zo kan je geen schone lucht kopen en is
ook de waarde van een mooi landschap volgens velen niet in geld uit te drukken. De
meetbaarheid van effecten gaat waarschijnlijk al verder dan men over het algemeen
denkt. Bezwaren tegen het meten van effecten van bijvoorbeeld gezondheidsvoorlichting
op school, omdat het te subjectief en onmeetbaar is, kunnen een krachtige tegenstem
verwachten. In infrastructuurprojecten wordt al jaren de kosten van congestie berekend
wat toch ook behoorlijk lastig te bepalen is. Ook de waarde van een leven tijdens een
verkeersongeluk is bepaald. De mogelijkheid is er dus wel om veel effecten te
kwantificeren en te monetariseren. De tegenstem dat het ethisch niet verantwoordt is, is
te begrijpen. Maar veel voorstanders van de MKBA geven aan dat je het maar beter zo
goed mogelijk kan kwantificeren omdat het anders helemaal niet mee wordt genomen
(van Wee, 2009). Maar het is waar, dat er nog veel meer onderzoek nodig is om de lange
termijn effecten van sociale effecten goed mee te kunnen nemen. Het toewijzen van
bepaalde effecten aan een investering en het kwantificeren van de effecten blijkt de
moeilijkste handeling te zijn.
In de OEI-leidraad wordt er aandacht besteed aan alle effecten die bij
infrastructuurprojecten naar voren komen. Om de effecten te meten is er een markt en
concurrentieanalyse nodig om na te gaan wat de vervoersvraag is en de kosten. Behalve
vervoersuitgaven spelen reistijden, frequentie, aantal overstap- of opslagtijden en
reiscomfort een rol. Er gaat in een MKBA veel aandacht naar het inschatten van de reis-,
wacht- en overstaptijd om tot een gegeneraliseerd beeld van de besparingen aan
reiskosten te komen. Aan bruikbare informatie wordt gekomen met behulp van waarden
voor parameters (ontleent aan eerder onderzoek of aan overeenkomstige situaties in het
buitenland), via specifieke experimenten of via enquêtes. De aanvulling op de OEIleidraad, de waardering van water, bodem en natuur bij infrastructuurprojecten begint bij
de fysieke effecten op natuur, water en bodem zoals deze in de milieueffectrapportage
worden bepaald. Deze worden vertaald in welvaartseffecten zodat ze kunnen worden
meegenomen in de MKBA. Tot slot worden ze zover mogelijk gemonetariseerd. Voor
geluid, lucht, klimaat, externe veiligheid, water (oppervlakte- en grond) en bodem is dit
goed mogelijk, zowel de gebruikswaarde (direct en indirect) als de niet-gebruikswaarde
(optie-, bestaans-, verervingwaarde) (Ruygrok, 2004).
Voor het uitvoeren van MKBA’s van geplande projecten zijn (ervaring)cijfers nodig
waarmee de verwachte welvaartseffecten berekend kunnen worden. Het gaat hierbij om
zowel getallen voor de hoeveelheid als om getallen voor de prijs. Zodra de hoeveelheid
bekend is kan er met behulp van verschillende monetariseringsmethoden een prijskaartje
aan gehangen worden. Figuur 3.7 laat kort zien welke waarderingsmethoden er zijn. Er is
onderscheid gemaakt tussen methoden die de gebruikswaarde en de nietgebruikswaarde waarderen.
Naast de gebruikswaarde is er ook de niet-gebruikswaarde die mensen ontlenen aan
bijvoorbeeld landschap. Hier gaat het om welke waarde ze hechten aan het bestaan op
zich, het doorgeven aan generaties (vererving) en om de optie open te houden voor later
gebruik (het landschap later gebruiken voor bijvoorbeeld recreatie). Deze nietgebruikswaarde is te bepalen aan de hand van enquêtes. Een uitgebreide uitleg van de
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waarderingsmethoden is bijgevoegd in de bijlage B. Een leuk voorbeeld is hoe
onderzoekers de waarde van een mensenleven waarderen. De intrinsieke, de wezenlijke,
waarde is te berekenen met de Quality Adjusted Life Years (QALY). Deze wordt
vastgesteld op grond van het aantal jaren dat iemand doorbrengt in een bepaalde
gezondheidstoestand, vermenigvuldigd met een gewicht dat de ernst van de toestand
aangeeft. Hierdoor kan het effect als levenskwaliteit gekwantificeerd worden (Doorten &
Rouw, 2006). De monetaire waarde van een statistisch mensenleven in de
verkeersveiligheidcontext is bijvoorbeeld geraamd op 2,42 miljoen euro. Het
belangrijkste is dat er overeenstemming is over de aannames en veronderstellingen. En
zo is er ook overeenstemming bereikt binnen de infrastructuur om de kosten te
berekenen wat doorsnijding van het landschap kost, de waarde van een leven etc. (de
Blaey, 2003).
Figuur 3.7: verschillende waarderingsmethoden (eigen bewerking naar Ruygrok, 2004)

Direct

HPM, CWM,
RKM, PFM,
TGW, ABM.

Indirect

HKM

Vererving

CWM

Gebruikswaarde
Totale
economische
waarde
Niet-gebruikswaarde

Optie
Bestaan
HPM = Hedonistische prijsmethode, RKM = Reiskostenmethode, PFM =
Productiefactormethode, TGW = Toegevoegde waarde, ABM = Averting behavior methode,
HKM = Herstelkostenmethode, CWM = Conditionele waarderingsmethode

Met behulp van deze waarderingsmethoden kan de waarde van effecten worden bepaald.
Binnen de stedelijke vernieuwing wordt er teruggegrepen naar welke effecten de
investering heeft op de stijging van de vastgoedwaarde of de besparingen in kosten van
bepaalde investeringen. Het principe van gewilde wijken (hogere opbrengst) en gezonde
wijken (lagere kosten) komt hier naar voren (de Kam, 2009). Er ontbreekt echter nog
veel kennis sinds de effectenmeting in de stedelijke vernieuwing pas in het beginstadium
is.
In deze stedelijke vernieuwing wordt vaak gehandeld en er wordt daarna niet gekeken of
het beleid dat is uitgezet ook daadwerkelijk effectief is. Het gaat hier zowel om sociale
effecten van fysieke investeringen (sociale participatie, veiligheidseffecten) als sociale
effecten van sociale programma’s. Daarnaast gebeurd er in een wijk zoveel aan
projecten, dat het lastig is om bepaalde effecten toe te wijzen aan één project. Dit
gezegd is het niet onmogelijk om de effecten te bepalen. Twee voorbeelden in het kader
illustreren hoe er kan om worden gegaan met moeilijk meetbare kwaliteiten.
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Sociale effecten van fysieke investeringen, het voorbeeld van sociale cohesie
in wijk (Habiforum, 2008).
Op
de
themamiddag
‘value
capturing’,
georganiseerd
door
Habiforums
Werkgemeenschap Ruimtelijke Kwaliteit gaf Elisabeth Ruygrok, adviseur bij Witteveen
+ Bos, een inleiding over ruimtelijke kwaliteit en de MKBA. Ruimtelijke kwaliteit werd
vanuit een economische hoek in plaats van een planologische bekeken, “beginnen met
rekenen i.p.v. tekenen.” In het geval van ruimtelijke kwaliteit wordt er op twee zaken
gelet bij het opstellen van een MKBA
- Brengt project A meer of minder ruimtelijke kwaliteit voort dan project B
(effectiviteit)?
- Zijn aan de ruimtelijke kwaliteit die project A met zich meebrengt meer of minder
terugverdieneffecten verbonden dan aan project B (efficiency)?
Het voorbeeld waar die middag mee werd gewerkt was een historisch lintdorp
uitbreiden met 100 woningen, zowel voor huur als voor verkoop. Er konden twee
varianten worden uitgevoerd: een uitleglocatie tegen de kern aan of de woningen op
afzonderlijke kavels achter het historische lint.
In het begin van de workshop leek er aanvankelijk positiever gereageerd te worden op
de kleinschalige lintbebouwing omdat hier de historische context behouden werd en er
aantrekkelijke kavels konden worden gerealiseerd. Echter er kleven ook een aantal
nadelen aan; zo zal de verkeersdruk toenemen, afstand tot voorzieningen groot zijn
en de sociale veiligheid ten opzichte van de variant ‘uitleglocatie’ minder zijn.
De laatste is een sociaal effect van een fysieke investering en daar zal wat dieper op in
worden gegaan. De sociale veiligheid kan namelijk gekwantificeerd worden door het
aantal inbraken te nemen.
Het rekenvoorbeeld:
-

meer sociale controle wordt geacht een lager aantal inbraken tot gevolg te hebben
in de variant ‘uitleglocatie’ staan de huizen dichter op elkaar: meer sociale controle
een persoon heeft een kans van 0.04 om met inbraak te maken te krijgen
in de wijk zijn 200 huishoudens; gemiddeld huishoudengrootte is 2,3 persoon
dat leidt tot 200 * 2.3 * 0,04 = 18 delicten per jaar
Sociale controle kan een daling bewerkstelligen van 16 %
Wat neerkomt op een daling van 2,9 per jaar
Gemiddeld 10.000 euro schade (materieel & emotioneel) wat neerkomt op
29.000 euro
- Dit is een terugkerend effect waardoor er rekening gehouden mag worden met een
factor voor oneindigheid. Het totale bedrag komt dan neer op 754.000 euro
Uit dit voorbeeld blijkt dat als er overeenstemming is over bepaalde aannames die je
doet in de analyse je vrij aardig sociale effecten mee kan nemen in de besluitvorming
De analyses moeten natuurlijk zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijven en er
moet duidelijk afgesproken worden wat relevant is voor het project en wat niet.
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Sociale effecten van sociale programma’s, het voorbeeld van gezondheid in
de wijk (Rigo, 2009).
In de Schilderswijk zijn kinderen minder gezond dan gemiddeld in de gemeente Den
Haag. Daar wil de gemeente wat aan doen, maar ze weten niet welke maatregel het
effectiefst is. In opdracht van de gemeente Den Haag heeft RIGO onderzoek gedaan
naar de effecten van verschillende maatregelen. Hier zal kort toegelicht worden wat
de kosten en baten zijn van investeren in voorlichting op scholen over gezond
bewegen en eten. Met de campagne bereiken ze 15.000 kinderen, waar op de lange
termijn bij 2% van de kinderen effect is waar te nemen. De effectenarena laat zien dat
er effecten zijn waar te nemen op:
- de zorgkosten, dikke kinderen zijn vaker ziek en worden meer gepest;
- het opleidingsniveau, ongezonde kinderen krijgen 10% minder opleiding;
- de arbeidsproductiviteit, deze gaat met +- 526 euro per jaar omhoog;
- gezonder en productiever leven (20.000-150.000 per levensjaar).
Op de lange termijn zorgt het ook dat mensen een langer leven hebben, waardoor de
zorgkosten op lange termijn weer toenemen. Het onderzoek laat dit wegvallen
tegenover een langere arbeids- en sociale participatie.
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor deze maatregel ziet er als volgt uit.
Baten
Afname zorgkosten
Toename productiviteit
Hogere opleiding
Toename Kwaliteit

Kosten
Jaarlijks
Initieel

Saldo

528
528
86
274
1416

100
20
120
1296

In de workshop gaven de onderzoekers van Rigo ook aan, dat ook al blijven ze aan de
knoppen draaien er een positief saldo uit blijft komen. Nu investeren in een campagne
voeden en bewegen zal de maatschappij veel opleveren.

Deze voorbeelden laten zien dat voor veel maatregelen in de stedelijke vernieuwing de
effecten kunnen worden bepaald. Zo zijn er statistieken die aangeven dat er voor elke
extra geweldsmisdrijf per 1000 inwoners de waarde van een huis gemiddeld met
ongeveer 1.100 euro vermindert (marlet, 2006). Een ander voorbeeld is dat participatie
gemeten kan worden aan de hand van het aantal lidmaatschappen van verenigingen en
partijen. Dit zorgt voor vermeden kosten vereenzaming (afname aanspraak
voorzieningen zoals tafeltje dekje), vermeden verhuiskosten, vermeden kosten
criminaliteit (aantal delicten, schade per delict). Wanneer men de keuze moet maken
welke maatregel te nemen tegen het probleem, is het belangrijk om na te gaan wat de
verschillende effecten zijn en welke omvang de effecten hebben.
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3.9 Conceptueel model
Het conceptueel model dat in hoofdstuk 1 aan de orde is gekomen, kan nu met de
informatie verzameld uit de literatuur verder uitgebreid worden. De planningsdriehoek
met daarin object, context en proces is hetzelfde gebleven. De functies van de MKBA zijn
echter uitgebreid omdat er een duidelijker beeld is gekregen over wat een MKBA kan
betekenen voor het proces. Door de knelpunten in het proces van stedelijke vernieuwing
te koppelen aan de voordelen van de MKBA wordt inzichtelijk wat de MKBA kan
bijdragen. De voordelen kunnen op meerdere knelpunten effect hebben en vice versa,
maar om het overzichtelijk te houden zijn alleen de meest voor de hand liggende
verbanden gelegd. Figuur 3.8 is een samenvatting van paragraaf 2.8 en 3.6.
Figuur 3.8: relatie proces stedelijke vernieuwing met voordelen MKBA

Knelpunten

Voordelen MKBA

verschillen sociaal fysiek

doelstellingen

top down benadering

efficiëntie

koppeling investering aan
resultaten

effectiviteit

zachte baten onderbelicht

vergelijken projectalternatieven

lange termijn beleid

lange termijn inzichtelijk

weinig transparantie

creëren consensus en draagvlak

onrendabele top

verdeling kosten en baten

te weinig integraliteit

integrale afweging van
verschillende maatregelen

De informatiefunctie omschreven in paragraaf 1.2 kan met behulp van deze gegevens
opgedeeld worden in drie functies:
• inzicht geven in de baten
• inzicht geven in de kosten
• de verdeling zichtbaar maken waar de kosten en baten neerkomen
Door informatie te verkrijgen over de verdeling van de kosten en baten kan er
overwogen worden of het een gewenste verdeling is en zo ja wie de financiering van de
maatregelen ter hand neemt. Doordat er meer kennis is over toekomstige ontwikkelingen
kunnen partijen beter communiceren over hun belangen en verwachtingen en kan er een
betere afweging worden gemaakt om een investering wel of niet te doen.
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Ook de procesfunctie heeft drie functies:
• duidelijke doelstellingen
• consensus
• draagvlak
Het opstellen van een MKBA en het daardoor verkrijgen van relevante informatie heeft
effect op het proces. Voor het opstellen van een MKBA moeten er duidelijke
doelstellingen worden geformuleerd waar direct maatregelen aan zijn gekoppeld. Partijen
moeten weten welk doel ze nastreven om de informatie uit de MKBA te kunnen
beoordelen en als middel te gebruiken voor besluitvorming. Daarnaast komt er met de
MKBA een discussie over de nut en noodzaak van het project op gang. Een MKBA kan op
deze manier ervoor zorgen dat door partijen te laten praten over de effecten van
bepaalde interventies er consensus kan worden gecreëerd over de te nemen
maatregelen. Daarnaast wordt het proces transparanter naarmate er meer objectieve
informatie beschikbaar waardoor er meer draagvlak onder de bewoners kan worden
geschapen. Door de achterliggende gedachten achter een project te weten, krijgt men
meer vertrouwen in en tussen de partijen. Vertrouwen staat weer aan de basis van een
duurzaam planningsproces en de opbouw van een duurzame wijk.
Het volgende figuur kan worden gecreëerd.
Figuur: 3.9 Conceptueel model
MKBA

inzicht in
baten

informatie

proces

functie

functie

inzicht in
kosten

verdeling
k/b

draagvlak

consensus

doelstellingen

Planningsproces
stedelijke
vernieuwig
Object:
eigenschappen
wijk

Context: wet- en
regelgeving en
grondposities

3.10 Conclusie
Uit het literatuuronderzoek is de theorie ontstaan waaruit blijkt dat de MKBA van
toepassing kan zijn voor verschillende fasen in het planningsproces omschreven door Spit
en Zoete (2005) en niet alleen in de klassieke ex ante evaluatievorm. De MKBA heeft
verschillende vormen die vanaf de initiatieffase tot ex post evaluatie actief kunnen zijn.
Zo kan de KBA lite geschikt zijn in de initiatieffase wanneer er nog maar weinig
kwantitatieve informatie is. Hier kan dan gedacht worden over het anders inzetten van
de middelen om beter de effecten te realiseren. Een MKBA ex post laat zien welke
effecten een investering gehad heeft en heeft twee voordelen. Het laat zien of de
investering een maatschappelijk positieve investering is geweest en het geeft input voor
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toekomstige projecten.
Theoretisch gezien is de MKBA een goede toevoeging op de steeds complexer wordende
stedelijke vernieuwing. Het kan een integraal overzicht geven van de effecten van
verschillende maatregelen uit de fysieke en sociaaleconomische hoek. Het kan inzicht
geven in de kosten en baten van een investering en waar deze terecht komen. Door deze
transparantie over de effecten van een beslissing kan het instrument zorgen voor meer
consensus en draagvlak bij alle belanghebbenden. Een ander belangrijk voordeel is dat
het de zachte baten beter op de kaart zet.
In dit hoofdstuk is inzicht gegeven in het instrument de MKBA en welke ontwikkelingen
het doormaakt. Door het in het kader te plaatsen van andere ex ante evaluatiemethoden
is aangegeven wanneer een MKBA een nuttig instrument is. Er zijn een aantal
randvoorwaarden te noemen. Zo moet er een bepaalde hoeveelheid kennis aanwezig zijn
over de effecten van een maatregel. Ook zal er consensus moeten zijn tussen
verschillende partijen over:
• welke kosten en baten worden meegenomen (welke aspecten zijn relevant);
• welke plaats wordt er gegeven aan onbedoelde gevolgen (kansen of risico’s);
• over welke periode zal de MKBA reiken;
• hoe zullen de kosten en baten worden bepaald;
• welke aannames en verwachtingen ten aanzien van de maatregel worden genomen
(transparantie);
• en hoe er wordt omgegaan met onzekerheid.
Het instrument is steeds meer in opkomst, maar er zijn nog genoeg witte plekken om te
onderzoeken. Vooral op het gebied van het meten van sociale effecten is nog veel te
leren. Het is een beperking dat er te weinig effectmetingen zijn verricht. Daarnaast is er
geen consensus over verschillende kengetallen die gebruikt kunnen worden. Ten slotte
zijn de kosten van het uitvoeren van een MKBA vrij hoog en is er tijd nodig om de nodige
informatie te verzamelen. MKBA’s kunnen op elk schaalniveau worden gebruikt, maar
worden vooralsnog met name op rijksniveau gebruikt vanwege de aanzienlijke
investeringen.
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4. Onderzoeksmethode
In dit hoofdstuk zal de opzet van het empirische onderzoek worden toegelicht. De
gemaakte keuzes met betrekking tot de methodologische handelswijze zijn voor de
verantwoording en reproduceerbaarheid van het onderzoek zeer belangrijk. Er zal in
paragraaf 4.1 antwoord worden gegeven op een aantal vragen met betrekking tot de
opzet van het onderzoek. Paragraaf 4.2 is een verantwoording van de twee gekozen
partijen in de verdieping. De derde paragraaf is de operationalisering. En paragraaf 4.4
geeft weer hoe de informatie wordt verzameld.
4.1 Opzet onderzoek
In het empirische gedeelte zal er aan de hand van een exploratief onderzoek gekeken
worden hoe de toepasbaarheid van de MKBA is in de praktijk bij stedelijke vernieuwing
en welke rol hij volgens partijen kan spelen. Het is een exploratief onderzoek omdat de
veronderstelling dat de MKBA een bijdrage levert aan het planningsproces rondom
stedelijke vernieuwing nog niet gekoppeld is aan de realiteit. Dit onderzoek vindt plaats
in een stadium waar nog weinig ervaring is opgedaan met de ex ante evaluatiemethode
MKBA in de wijk. Het exploratieve onderzoek wordt gebruikt om te onderzoeken of
veronderstelde verbanden al in de werkelijkheid zijn terug te vinden en om te kijken wat
gebruik van de MKBA tegenhoudt dan wel zou kunnen stimuleren. De veronderstelde
verbanden zijn in paragraaf 3.9 naar voren gekomen en zullen in de operationalisering
verder worden uitgewerkt. Exploratief onderzoek houdt in dat er geprobeerd wordt
verbanden te leggen tussen twee of meer variabelen. In dit onderzoek wordt er gestart
met vermoedens en eindigt met het formuleren van uitspraken over de werkelijkheid. De
uitspraken hebben echter nog steeds een voorlopig karakter (Baarda en de Goede,
2001).
Het praktijkgedeelte bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is een verkenning waar
wordt nagegaan:
• welke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van de MKBA;
• welke partijen betrokken zijn en hoe deze partijen over de toepassing van de MKBA bij
de stedelijke vernieuwing denken;
• welke functies uit het conceptueel model zij aan de MKBA toekennen.
Deze verkenning zorgt voor een bron aan informatie welke gebruikt zal worden voor de
beantwoording van de hoofd- en deelvragen en is daarnaast de verantwoording voor het
tweede gedeelte. In de verkenning wordt antwoord gegeven op de vraag hoe partijen de
bijdrage van de MKBA in de stedelijke vernieuwing zien: zien zij de functies
toegeschreven aan de MKA in de praktijk voor ogen?
Het tweede gedeelte is een verdieping waarbij twee partijen die al een MKBA hebben
uitgevoerd centraal staan. Er zal worden gekeken in hoeverre het mogelijk is om een
MKBA op wijkniveau te maken en welk nut dit heeft voor het proces. Met deze verdieping
wordt aangeduid hoe beide partijen de MKBA hebben ervaren en welke moeilijkheden er
nog zijn bij het daadwerkelijk opstellen van een MKBA. Er is gekozen om vanuit het
perspectief van de twee grootste investeerders in de wijk naar het instrument te kijken:
de gemeente en de woningcorporatie.
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De opzet van het empirische gedeelte is als volgt:
Figuur 4.1: opzet empirische gedeelte.

aan de hand van:
- open interviews
- congressen
- literatuur
- beleidstukken

verkenning:
overzichtsanalyse
MKBA in de wijk

verdieping:
woningcorporatie

aan de hand van:
- semi-gestructureerde
interviews
- beleidsstukken
verdieping:
gemeente

De twee MKBA’s die door de twee partijen zijn uitgevoerd moeten aan een aantal eisen
voldoen:
1. In het stedelijk gebied. De focus in dit onderzoek ligt op het stedelijke gebied
waar de problemen vaak meer complex zijn dan in het landelijk gebied door de
hoeveelheid betrokken partijen. Het is dus een vereiste dat de partij een MKBA
heeft uitgevoerd in de stad.
2. Op het niveau van een wijk. Zoals eerder al is aangegeven kan er op het niveau
van een wijk veel gedaan worden en de maatregelen in de stedelijke vernieuwing
worden genomen om de problemen in wijken te verminderen.
3. Investering in meer dan alleen fysieke maatregelen. In deze thesis is stedelijke
vernieuwing omschreven als een set van maatregelen dat meer dan alleen het
traditionele stenen stapelen is. Er is dus gezocht naar twee situaties waar het idee
is om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.
4. Gedurende het planningsproces. De ambitie is om een MKBA te gebruiken vanaf
de initiatieffase tot aan de ex post evaluatie. Dit is echter ambitieus omdat het
een nieuw fenomeen is om MKBA’s in de wijk te gebruiken. Het is daarom meer
een wens dan een vereiste.
Uit de literatuurstudie en de verkenning komt naar voren dat de MKBA bij stedelijke
vernieuwing een beginnend concept is waardoor het nog niet mogelijk is om een partij te
vinden die een MKBA vanaf de initiatieffase heeft gebruikt om tot de gewenste
maatregelen en effecten te komen. Er zal, omdat er nog weinig informatie over deze
nieuwe vorm van het gebruiken van de MKBA is, geroeid worden met de riemen die er
zijn. Antwoord op de onderzoeksvraag gesteld in hoofdstuk één zal aan de hand van een
verkenning van het veld en een verdieping van twee al uitgevoerde MKBA’s in de
stedelijke vernieuwing worden gegeven.
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4.2 Operationalisering
In de vorige paragraaf is de opzet van het onderzoek weergegeven. Daarnaast is er in
figuur 4.1 per onderdeel aangegeven welke methode gebruikt wordt. De concepten en
relaties die in de theorie naar voren kwamen, worden hier geoperationaliseerd zodat het
in het praktijkonderzoek onderzocht kan worden.
4.2.1. Verkenning
In de verkenning zal er allereerst een overzicht worden gegeven waarin te zien is welke
partijen in de praktijk bezig zijn met de MKBA in het stedelijk gebied. Daarna zal de
verkenning aan de hand van het conceptueel model worden gestructureerd. Een
exploratief onderzoek is een zoektocht naar hypothesen, naar verwachtingen en vanuit
hoofdstuk twee en drie kunnen een aantal verwachtingen worden opgesteld. Deze zullen
hieronder per onderdeel worden genoemd. In het volgende hoofdstuk komen in de
verkenning deze onderdelen terug en worden er conclusies vanuit de praktijk aan
verbonden. Per functie zal er een samenvatting volgen van de door de respondenten
geleverde informatie en waar mogelijk een voorbeeld. Ook zullen de beperkingen van het
instrument besproken worden. De informatie komt in dit geval uit de oriënterende
gesprekken, presentaties en gesprekken op de drie congressen en verschillende
beleidsstukken. In paragraaf 4.3 zal de dataverzameling worden toegelicht.
Informatiefunctie
Inzicht in de kosten en baten
De verwachting is dat de effectiviteit van een investering het meest interessant is voor
partijen in de wijk. Hierdoor kan het nut van een investering worden bewezen en zorgt
het voor legitimiteit van het gevoerde beleid.
Verdeling van de kosten en baten
In de stedelijke vernieuwing is er vaak sprake van een onrendabele top. Er wordt in de
theorie verondersteld dat de MKBA hier uitkomst kan bieden door aan te geven waar de
kosten en baten neerslaan. Met deze uitkomsten kunnen er afspraken worden gemaakt
over de financiën, verantwoordelijkheden, etc.
Procesfunctie
Doelstellingen
In de stedelijke vernieuwing zijn partijen van zowel het fysieke als het sociale domein
aanwezig. In de literatuur komt naar voren dat sociale partijen niet altijd een duidelijk
doel voor ogen hebben en in beide domeinen het terugkoppelen van de resultaten naar
het beleid niet vaak gebeurd. Er wordt verondersteld dat wanneer een MKBA wordt
uigevoerd, er een terugkoppeling naar de doelstellingen plaatsvindt waardoor partijen
(vooral in het sociale domein) beter naar voren brengen wat ze willen bereiken.
Draagvlak
Doordat partijen meer openheid geven in waarom ze bepaalde keuzes maken, is de
verwachting dat er meer draagvlak wordt gecreëerd onder bewoners en betrokken
partijen en dat de gemaakte investeringsbeslissingen op meer steun kunnen rekenen.
Consensus
Bij projecten met tegengestelde belangen kan de MKBA een goede rol vervullen via het
gezamenlijk verzamelen van informatie en verkennen van effecten om zo op een
gestructureerde wijze gezamenlijk inzicht te krijgen in de zin, onzin en het belang van
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effecten en argumenten.
Beperkingen
Uit de theorie kwam al naar voren dat er aan het instrument een aantal beperkingen
zitten. Zo zijn er nog een aantal technische moeilijkheden (mate van onzekerheid,
ontbreken van informatie) waardoor de MKBA minder goed toepasbaar is. Ook zijn de
kosten van een MKBA hoog en zullen partijen met een relatief kleine investering niet
geïnteresseerd zijn.
4.2.2 Verdieping
Na deze algemene verkenning zal er een verdieping plaatsvinden door twee partijen naar
voren te brengen die daadwerkelijk een MKBA in de wijk hebben uitgevoerd. Deze
partijen hebben ervaren welk nut het instrument heeft en welke beperkingen er nog aan
het instrument kleven. Ook deze twee partijen zullen aan de hand van een aantal
onderdelen worden geanalyseerd om structureel te werk te gaan en zo de hoofd- en
deelvragen te kunnen beantwoorden.
Kenmerken organisatie
Allereerst wordt er een beschrijving gegeven van de organisatie die opdracht heeft
gegeven voor het opstellen van de MKBA. Er wordt hier achterhaald wat het doel is van
de organisatie en hoe ze in de wijk aanwezig zijn. Daarnaast wordt er kort aandacht
besteedt aan de projecten waar de MKBA op wordt uitgevoerd. Door de context die hier
wordt geschetst, valt de verdere verdieping in de partij en het beleid rondom de MKBA op
zijn plaats.
Aanleiding
Onder deze kop komt naar voren wat de aanleiding gaf voor de organisatie om een MKBA
uit te voeren. Door duidelijk te krijgen waarom een MKBA ter sprake kwam, komt er
inzicht in wat de partij miste in het proces. Er wordt indirect gevraagd naar de problemen
in het planningsproces die de MKBA zou kunnen oplossen en welke verwachtingen de
partij heeft van het instrument. Voordat een advies- of onderzoeksbureau een offerte
maakt voor een MKBA wordt er vaak gevraagd of de opdrachtgever een bepaald doel
nastreeft met de MKBA.
Informatiefunctie
Om zicht te krijgen welke informatie de MKBA heeft opgeleverd wordt er een
inhoudsanalyse gedaan. In de inhoudsanalyse wordt er naast de geleverde informatie
ook gekeken naar de moeilijkheden die naar voren kwamen bij het opzetten van een
MKBA en in hoeverre de zachte effecten gekwantificeerd en gemonetariseerd konden
worden. Het is belangrijk om in te gaan op de technische mogelijkheden wil de MKBA een
bouwsteen gaan vormen voor het planningsproces. Daarnaast komt in dit onderdeel naar
voren hoe er binnen de partij gebruik is gemaakt van inzicht in de kosten en baten en de
verdeling van deze kosten en baten.
Procesfunctie
In dit onderdeel wordt er nagegaan hoe andere partijen in het proces betrokken zijn
geweest en wat er met de uitkomsten is gedaan. De volgende indicatoren, uitgezet in het
conceptueel model, worden onderzocht:
• Doelstellingen, is de MKBA als denkkader gebruikt gedurende het planningsproces
en heeft het ervoor gezorgd dat partijen scherper hun doelstellingen hebben
neergezet, kijkend naar de waarschijnlijke effecten.
• Consensus, heeft de MKBA ervoor gezorgd dat er meer consensus is gecreëerd en
er sneller overeenstemming is gekomen over de te volgen richting.
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•

Draagvlak, schept de MKBA meer draagvlak voor de te nemen maatregelen door
inzicht te geven in de keuzes die zijn gemaakt.

Beperkingen
De combinatie MKBA en stedelijke vernieuwing is een nieuw fenomeen en bij
experimenten wordt er altijd wel tegen problemen aangelopen. Onder dit kopje worden
de beperkingen van de MKBA in het planningsproces per partij besproken.
Toekomst
Onder deze kop wordt er een doorkijk gegeven naar wat partijen met het instrument van
plan zijn. Weer worden hier de indicatoren uit het conceptueel model gebruikt om de
gegevens te ordenen en te kijken of het in de praktijk ook daadwerkelijk de informatieen procesfunctie heeft, of gaat krijgen.
4.3 Dataverzameling
Nu toegelicht is hoe het praktijkonderzoek vorm krijgt, is het van belang inzicht te geven
in de dataverzameling. In de twee onderdelen, verkenning en verdieping, is op
verschillende wijze data verzameld.
4.3.1 Verkenning
Het eerste deel van het onderzoek, de verkenning, wordt gedaan aan de hand van open
interviews, het bezoeken van congressen en het bestuderen van literatuur en
beleidsstukken.
Congressen
Op de congressen werden verschillende presentaties gehouden en is er gesproken met
verschillende deelnemers aan het congres over stedelijke vernieuwing en de MKBA. Door
het bijwonen van de drie bijeenkomsten (Kosten of kansen, Maakbaarheid van een
sociaal duurzame samenleving en de effectencalculator: rekenen met waarden in de wijk)
is er veel informatie verzameld over hoe een MKBA kan bijdragen aan
planningsprocessen. Kosten of kansen was een congres waar met name ambtenaren zich
hebben laten informeren over het nut en de valkuilen van de MKBA. Het congres Sociaal
duurzame samenleving ging over de ontwikkeling en beheer van de wijk, over
veranderingen in de verantwoordelijkheden van verschillende partijen in de wijk. Er werd
een oplossing gezocht om samen een sociale duurzame samenleving te creëren. In de
bijeenkomst effectencalculator: rekenen met waarden in de wijk lag de focus op het
nieuwe instrument de effectencalculator waar in stap 1 de waardevermeerdering van de
voorgenomen wijkverbetering wordt bepaald en in stap 2 de waardebenutting wordt
vastgesteld: wat zijn partijen bereid hiervoor te investeren. Aan de hand van
voorbeelden werd hier gekeken welk nut dit instrument heeft voor stedelijke
vernieuwing.
Interviews
Met een aantal personen zijn oriënterende gesprekken gehouden. Doel hiervan was
informatie en opinies te verzamelen over de toepasbaarheid van de MKBA in de stedelijke
vernieuwing. Door middel van de sneeuwbalmethode zijn de open interviews tot stand
gekomen. In het onderzoek is er contact gemaakt met een aantal personen die relevant
zijn voor het onderzoeksonderwerp. Iemand is relevant wanneer deze persoon kennis
heeft van de MKBA en/of kennis heeft van het proces rondom stedelijke vernieuwing.
Deze contacten zijn weer gebruikt om contacten te zoeken met andere personen welke
informatie konden leveren aan het onderzoek. De oriënterende gesprekken waren open
interviews. Dit betekent dat het onderwerp en de beginvraag van tevoren vaststonden.
Maar dat nadat de eerste vraag gesteld is de geïnterviewde onderwerpen kan aandragen,
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het is belangrijk om tijdens het interview te blijven sturen naar de voor dit onderzoek
relevante informatie. Tabel 4.1 geeft een overzicht van de geïnterviewde personen en de
onderwerpen van gesprek.
Deze manier van verzamelen is niet representatief voor de populatie, maar dat was ook
niet de intentie van het onderzoek. De intentie van het eerste gedeelte van dit
empirische onderzoek was om de mogelijkheden van de MKBA in de stedelijke
vernieuwing te onderzoeken en de opinies van relevante partijen te weten te komen. Het
bleek niet mogelijk te zijn om informatie te verzamelen van bewoners die geconfronteerd
werden meteen MKBA of betrokken waren bij het opstellen van een MKBA. Er is gekozen
voor deze methode omdat zo de personen konden worden benaderd die betrokken waren
bij de stedelijke vernieuwing en op de hoogte waren van de werking van het instrument
de MKBA. Daarnaast zorgde de literatuur en beleidsstukken voor extra
achtergrondinformatie.
Tabel 4.1: verantwoording van de oriënterende gesprekken
Naam:

Functie:
Hoogleraar
Transport en
Dhr. Bert van Wee Logistiek
Specialist
economische
analyses en
Dhr. Jan Sakko
MKBA

TU Delft

Betrokkenheid met de
MKBA:
Opsteller van MKBA's en
deelnemer in commissies
rondom grote MKBA's

OBR
Rotterdam

Initiatiefnemer binnen
gemeente Rotterdam om
MKBA breed in te zetten

Werkzaam:

Beleidsmedewer
Mevr. Petra Bassie ker
VNG

Secretaris Ruimte en Wonen
en bezig met een opzet voor
het professionaliseren van de
besluitvorming bij gemeenten

Dhr. Rob Groen

Senior
Gemeente Opdrachtgever eerste
beleidsadviseur Roosendaal experiment MKBA in de wijk

Mevr. Ellen Ros

Programmaman
ager wijkaanpak Ymere

Oriënterend gesprek over:
De mogelijkheden en
onmogelijkheden van een
MKBA
Ontwikkelingen binnen de
gemeente en functies die de
MKBA bij de gemeente
Rotterdam heeft

De behoefte van gemeenten
aan ex ante evaluatieinstrumenten en welke
ontwikkelingen er spelen
Waar heeft de gemeente
behoefte aan en wat gaat de
MKBA voor hen doen

Zijdelings betrokken geweest
bij de MKBA Timorplein en nu Hoe gaan corporaties om met
verder met effectmetingen
leefbaarheid-budgetten en

Soda
Directeur
producties
Adviseur
projectontwikkeli
Dhr. Gert Santema ng
Grontmij

/

Proces bij stedelijke
vernieuwing de problemen die
er daar voorkomen en wat een
MKBA daar in kan betekenen
De behoeften van sociale
organisaties naar een
instrument als de MKBA

/

Behoeften van klanten en
mogelijkheden in de markt

Productmanager
Mevr. Eke Schins- maatschappelijk
Derksen
e voorzieningen Grontmij

/

Behoeften van klanten en
mogelijkheden in de markt

Dhr. Marc van
Leent

Wijkplaats

Mevr. Anne
Heinsbroek

Opsteller Wijken van waarde
en effectencalculator
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4.3.2. Verdieping
De informatie voor het tweede gedeelte, de verdieping, is verzameld met behulp van
semigestructureerde interviews. Dit zijn interviews waar een vragenlijst (zie bijlage C) is
voorbereid, maar waar de interviewer van kan afwijken en kan doorvragen op
antwoorden welke significant lijken te zijn (Bryman, 2008). Tijdens de interviews wordt
er gelet op hoe de persoon tegen de MKBA aankijkt en wordt er impliciet gevraagd naar
het gebruik van de functies van de MKBA.
Vanuit de vier criteria waaraan de twee partijen in de verdieping moeten voldoen, zijn de
‘woningcorporatie Ymere’ en de ‘gemeente Den Haag’ gekozen. De partijen hebben beide
recentelijk een MKBA voor een leefbaarheidproject in de wijk laten uitvoeren. Ook kwam
de woningcorporatie Woonstad uit Rotterdam naar voren. Deze hebben een effectmeting
uitgevoerd om te kijken wat de kosten en baten waren rondom de preventie van
huisuitzettingen. De betrokken persoon had echter geen tijd om de case uitgebreid te
bespreken. Deze partij zal in de verkenning nog wel kort naar voren komen.
De woningcorporatie Ymere heeft in 2008 door Rigo een MKBA uit laten voeren voor het
Timorplein, een voorzieningencentrum dat moet zorgen voor een stijgende leefbaarheid
in de omliggende wijk. De MKBA Timorplein is een ex post evaluatie van een investering
die in een achterstandswijk is gedaan. Zoals eerder al is gezegd is een ex post evaluatie
niet instrumenteel binnen het planningsproces, maar vooral oordelend. Er wordt een
oordeel geveld over het effect van een investering. Dit is op zich al opzienbarend bij
maatschappelijke investeringen omdat dit niet consequent gedaan wordt. Een belangrijk
punt is dat je vaak ex post evaluaties moet doen, wil je een ex ante evaluatie kunnen
opzetten. Woningcorporatie Ymere is gekozen omdat het aan drie van de vier criteria
voldoet en de corporatie één van de voorlopers is op het gebied van effectmeting van
leefbaarheidinvesteringen. Er is binnen de organisatie de nodige kennis aanwezig over de
MKBA en wat het kan betekenen voor het planningsproces. Daarbij is de
woningcorporatie zelf bezig een model te ontwikkelen om een betere afweging te kunnen
maken bij leefbaarheidinvesteringen.
De gemeente Den Haag heeft in 2009 door zowel Rigo als Lubbe & Larsen een MKBA uit
laten voeren voor het gezondheidsprogramma in de Schilderswijk. De MKBA’s voor
Gezondheid in de Schilderswijk zijn MKBA’s die gedurende het proces zijn uitgevoerd. Er
waren al beslissingen genomen over een aantal aspecten van het programma, maar het
conceptprogramma wordt eind 2009 gepresenteerd. Gemeente Den Haag is gekozen
omdat het voldoet aan alle vier de opgestelde criteria en de gemeente is één van de
grote spelers in de wijk.
Interviews
Het belangrijkste interview is met de opdrachtgevers van de MKBA. Uit een inventarisatie
bleek dat de MKBA vooral nog een intern proces is en er niet zozeer gezocht werd om
samen met partijen de MKBA in te steken. De MKBA gezondheid in de wijk heeft twee
opdrachtgevers, gemeente Den Haag en het ministerie van VROM. Er is binnen de
organisatie gezocht naar de project- of programmaleider van de MKBA’s. Bij Ymere heeft
de zoektocht bijvoorbeeld geresulteerd in verschillende gesprekken met Vincent Derks,
data-analist en verantwoordelijke voor de verdere uitwerking van MKBA’s binnen de
organisatie. Het voordeel van het ondervragen van de direct betrokkene is dat ze midden
in het proces hebben gezeten en een beeld hebben wat het met het beleid doet. Het
nadeel is dat deze personen al snel subjectief zullen zijn, ze blijven namelijk in hun rol
van project of programmaleider van de MKBA en zullen waarschijnlijk niet snel de
negatieve dingen naar voren brengen. MKBA’s is ook een instrument dat politiek vrij
gevoelig ligt binnen een organisatie.
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Ondanks dat de partijen niet direct betrokken waren bij het opstellen van de MKBA is er
gezocht naar partijen die op één of andere manier een link hebben met de MKBA’s om zo
ook de opinies van andere partijen in de wijk te horen. Bij de verdieping in
woningcorporatie Ymere kwam naar voren dat de projectleider van het Timorplein een
projectontwikkelaar is die in opdracht van Ymere het project heeft getrokken. Hij kan
echter wel een idee geven wat het voor projectontwikkelaars kan betekenen. Ook is er
een maatschappelijke organisatie betrokken door het leveren van informatie bij Ymere.
Bij de gemeente Den Haag is in het samenwerkingsverband zowel het middenveld,
marktpartijen als bewoners aanwezig. De MKBA is echter binnen de gemeente Den Haag
gebleven en de betrokken partijen hebben er wel notie van genomen, maar geen reactie
gegeven. Het was niet mogelijk om een andere betrokken partij te vinden dan de
gemeente zelf.
De opsteller van beide MKBA’s is geïnterviewd om meer informatie te krijgen over de
technische moeilijkheden van het instrument.
Er wordt aangenomen dat door middel van deze interviews genoeg informatie wordt
achterhaald over de bijdrage van de MKBA. In tabel 4.2 en 4.3 worden de interviews met
de betrokken personen weergegeven.
Tabel 4.2 verantwoording van de gesprekken bij de woningcorporatie Ymere
Woningcorporatie Ymere
Naam:

Functie:

Werkzaam:

Dhr. Vincent
Derksen

Data analist advies
en innovatie

Ymere

Dhr. Bert Heine

Projectontwikkelaar Kleinvastgoed
Amsterdam

Dhr. Freddie
Rosenberg

Partner

Betrokkenheid met de
MKBA:

Interview over:

Opsteller MKBA
Buurtbeheerbedrijf en
trekker MKBA binnen
Ymere
Projectleider Timorplein

Aanleiding voor Ymere en
toekomstige ontwikkelingen
MKBA
Betrokkenheid Timorplein,
uitkomst en terugblik

Rigo

Opsteller MKBA Timorplein
en betrokken bij verdere
invulling MKBA bij Ymere

Moeilijkheden met MKBA in
leefbaarheidinvesteringen

Dhr. Peter Blonk Projectleider
Wijkaanpak

Ymere

Projectleider
Buurtbeheerbedrijf vanuit
Ymere

Wens om een MKBA uit te
voeren en verwachtingen

Dhr. Onno van
der Vlerk

Zone3

Projectleider
Buurtbeheerbedrijf

Wens om meerwaarde van
buurtbeheerbedrijf aan te
tonen

Projectmanager

Tabel 4.3: verantwoording van de gesprekken bij de gemeente Den Haag
Naam:
Mevr. Isabel
Joosen

Gemeente Den Haag
Werkzaam:
Betrokkenheid met de
MKBA:
ProgrammaGemeente Betrokken bij de MKBA's
leider gezondheid Den Haag
gezondheid in de wijk
in de wijk
Functie:

Mevr. Marlijn van
der Hoeven

Senior Beleidsadviseur

Ministerie
van VROM

Dhr. Freddie
Rosenberg

Partner

Rigo

Interview over:
Aanleiding, verwachtingen,
uitkomsten en toekomstige
ontwikkelingen

Projectleider Handleiding in het MKBA's gezondheid in de wijk
Sociale Domein
en Handleiding MKBA in het
sociale domein
Medeopsteller MKBA
Moeilijkheden met MKBA in
gezondheid in de wijk
leefbaarheidsinvesteringen
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Ook de conclusies uit dit tweede gedeelte kunnen niet gegeneraliseerd worden. De
hoeveelheid partijen die geïnterviewd zijn is niet genoeg om significante conclusies te
trekken. Ze geven echter een eerste inzicht hoe partijen omgaan met de MKBA en welk
nut ze in het instrument zien.
De registratie van de data is bij het overgrote deel van de interviews met behulp van
meeschrijven en door gesprekken op te nemen. Hierdoor is er veel informatie verzameld
en, doordat het gesprek meestal werd opgenomen, was er goed contact tussen de
interviewer en geïnterviewde. Over het algemeen waren de geïnterviewde personen
enthousiast over het onderwerp. Doordat het een nieuwe manier van gebruik van de
MKBA is, werd er in veel interviews over mogelijkheden in de toekomst gesproken.
Samenvattingen van de drie congressen en de interviews zijn weergegeven in bijlage D.
Op deze manier kunnen de conclusies uit het onderzoek worden gecontroleerd.
4.5 Samenvattend
Het praktijkonderzoek is exploratief van aard en er zal worden gekeken of de aan de
hand van de theorie geformuleerde verwachtingen in de praktijk terugkomen. De
verkenning zorgt voor een beeld van de ontwikkelingen in het veld en de verdieping gaat
in op de onmogelijkheden en mogelijkheden van de MKBA. Het onderzoek is in dit
hoofdstuk geoperationaliseerd en in het volgende hoofdstuk zullen de resultaten worden
gepresenteerd.
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5. Praktijksituatie
In hoofdstuk twee en drie zijn de achtergronden van stedelijke vernieuwing en MKBA
besproken. Vervolgens is de theorie in hoofdstuk vier geoperationaliseerd om in de
praktijk onderzocht te kunnen worden. Dit hoofdstuk is de volgende stap, namelijk het
praktijkonderzoek. Dit wordt gedaan aan de hand van een verkenning en verdieping.
Door middel van deze twee onderzoeken zal er antwoord worden gegeven op de vraag of
de in de theorie beschreven samenhang ook daadwerkelijk realistisch en wenselijk is. Het
is mogelijk dat de praktijk geen behoefte heeft aan de aan de MKBA toegeschreven
functies of dat er technische moeilijkheden worden gevonden waardoor het theoretisch
gezien een goed idee is, de praktijk echter een ander beeld laat zien.
Het hoofdstuk is opgedeeld in een aantal paragrafen om hierop antwoord te geven. In
paragraaf één wordt er een samenvatting gegeven van uit de verkenning behaalde
resultaten. Paragraaf 5.2 gaat in op Ymere met de MKBA Timorplein en de
daaropvolgende acties. De in de onderzoeksmethode genoemde onderdelen zullen in
dezelfde volgorde worden behandeld. Paragraaf 5.3 laat zien hoe de gemeente Den Haag
omgaat met de MKBA. 5.4 geeft een korte conclusie weer.
5.1 Verkenning
Allereerst wordt in figuur 5.1 kort een overzicht geschetst van de partijen die met het
instrument bezig zijn en de relevante projecten, handleidingen en leidraden in relatie tot
de MKBA in de stedelijke vernieuwing.
Figuur 5.1: Overzicht MKBA
in de wijk

Private Partijen

Gemeenten
- Rotterdam
- Den Haag
- Roosendaal

Advies en
onderzoeksbureaus
- Ecorys
- Rigo
- Witteveen + Bos
- Decisio
- REBEL Group
- CE Delft
- SEO Amsterdam
- Atlas van de
gemeenten
- Arcadis

Ministeries: Financiën,
VROM/WWI

Projecten stedelijke
vernieuwing
•MKBA in de wijk

•Beheer openbare Ruimte
•Leefbaarheidprojecten
•Toetsing handleiding MKBA in het

Maatschappelijke
organisaties

sociale domein
•Praktijkcases MKBA stedelijke
vernieuwing
Handleidingen
- MKBA in het Sociale
domein
- MKBA projecten Nota
Ruimtebudget
- MKBA duurzame
herstructurering
bedrijventerreinen

Leidraden
- kosten en baten
van maatregelen
in het sociale
domein
- stedelijke
vernieuwing
kosten en baten
-ΞMKBA stedelijke
vernieuwing

Netwerken/stichtingen
- SEV
- KEI
- Kopgroep
- NICIS

woningcorporaties
- Ymere
- Woonstad
- Mitros

Centraal
planbureau

66

In de figuur is te zien dat er veel partijen bezig zijn met het instrument op verschillende
terreinen. Opvallend is dat van de projecten stedelijke vernieuwing die in de figuur
beschreven zijn, er maar één openbaar is gemaakt. Namelijk één van de
leefbaarheidprojecten van woningcorporatie Ymere. Uit de figuur 5.1 blijkt dat er nog
geen private partij of maatschappelijke organisatie (anders dan de woningcorporatie) een
MKBA heeft uitgevoerd.
Op het internet en in de bibliotheek is steeds meer informatie te vinden over de werking
van de MKBA en de toepassingen op het beleid. Er is echter nergens een overzicht te
vinden waar antwoord wordt gegeven op vragen als wanneer is het verstandig om een
MKBA uit te voeren, wat betekent het instrument voor het planningsproces, hoe wordt er
aan een MKBA begonnen etc. Ook Marlijn van der Hoeven, senior beleidsmedewerker bij
VROM, heeft zich hierover verbaasd en zet zich in om een site op te zetten waar
informatie over de MKBA verzameld wordt. Ook wil ze hier discussies met experts openen
over de effecten van maatregelen in de stedelijke vernieuwing en de daarbij behorende
kengetallen. Wanneer hier consensus over ontstaat, net als bij kengetallen bij
infrastructuur, kunnen verschillende projecten beter worden vergeleken. Deze kunnen
dan met de tijd, wanneer meer lange termijneffecten bekend zijn, worden aangescherpt.
Het ministerie van VROM staat nu echter voor de keuze om de MKBA als prioriteit aan te
stippen of het project te schrappen met bezuinigingen die door de crisis nodig zijn (van
der Hoeven, 2009). Dit wekt de suggestie dat ook binnen het ministerie van VROM er
voor- en tegenstanders voor het instrument zijn.
Aan de hand van de in het conceptueel model genoemde functies wordt de verkenning
verder gestructureerd.
Informatiefunctie
Inzicht in de kosten en baten
Wanneer er gevraagd werd aan de respondenten wat ze van een MKBA verwachten, gaf
het merendeel aan dat ze het inzicht krijgen in de baten als de belangrijkste functie van
het instrument zagen. “Door de maatschappelijke effecten professioneel en stevig neer te
zetten, kunnen ze even zwaar doorklinken als de harde cijfers van kosten of van gronden vastgoedexploitaties” (Bassie, 2009). Een respondent gaf bijvoorbeeld aan dat hij de
MKBA hoopte te kunnen gebruiken om duurzaamheid te financieren (Congres kosten of
kansen, 2009). Door het inzichtelijk maken van alle maatschappelijke effecten wordt het
maatschappelijke rendement van een investering bepaald en kan er een betere afweging
worden gemaakt. Een aantal partijen zijn er ook daadwerkelijk al actief mee bezig.
Zo is binnen de gemeente Rotterdam intern overeengekomen dat bij een publieke
investering van meer dan 1 miljoen euro een MKBA wordt opgesteld. Intern wordt de
MKBA sterk gepromoot door het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam omdat het op de
momenten die tellen, bij het afwegen van varianten en bij de investeringsbeslissing
(strategie), waardevolle informatie verschaft (Sakko, 2009).
Het experiment MKBA in de wijk van het SEV, waar in hoofdstuk één al kort naar
verwezen werd, is eind juli 2009 gedeeltelijk van start gegaan. Adviesbureau Ecorys gaat
voor de gemeente Roosendaal beginnen met de eerste opdracht. De andere
adviesbureaus hebben nog geen opdrachtgever gevonden. De gemeente Roosendaal (in
samenwerking
met
de
woningcorporatie
AramisAllewonen)
heeft
een
wijkontwikkelingsplan (WOP) ontwikkeld en wil twee dingen bereiken met de MKBA
(Groen, 2009):
1. De gemeente wil graag direct en snel doorgerekend zien wat de MKBA’s zijn van
de voorstellen die in het plan naar voren komen. “Er wordt nagegaan welke
projecten het meest effectief, efficiënt en legitiem zijn” (Groen, 2009). Met behulp
van de MKBA’s kan er een besluit worden genomen over de eerste concrete
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investeringen die op basis van de WOP gedaan gaan worden.
2. Daarnaast wil de gemeente de MKBA gaan gebruiken als instrument in de
wijkaanpak, als beleids- en programmasturingsinstrument. Er wordt nagegaan of
en hoe de MKBA op programmaniveau kan dienen om vooraf beleidskeuzes te
maken en tijdens de rit te monitoren en sturen.
Uit de verkenning blijkt dat de behoefte van de respondenten ligt in het herkennen van
alle effecten van een maatregel om deze mee te kunnen nemen in de afweging, zodat de
meest effectieve en efficiënte maatregelen wordt gekozen. De verwachting dat de functie
om de effectiviteit van een investering te bepalen het meest interessant is voor partijen
in de wijk wordt hiermee grotendeels onderbouwd.
Verdeling van kosten en baten
In de oriënterende gesprekken werd verscheidene keren aangegeven dat de MKBA kan
zorgen voor een gesprek met andere partijen over het delen van de kosten. Wanneer
bijvoorbeeld blijkt uit de MKBA dat andere partijen door investeringen van de gemeente
er op vooruit gaan, is de algemene mening dat de uitkomsten uit de MKBA gebruikt
kunnen worden om deze partijen te betrekken bij de financiële onderhandelingen. Dit
blijft echter vrijblijvend en er kunnen niet zoals bij het kostenverhaal bij
grondexploitaties sancties aan worden verbonden (VROM, 2009d). Bij de bijeenkomst
over de effectencalculator werd door verschillende respondenten aangegeven dat een
instrument als de MKBA een manier kan zijn om ‘nieuwe’ partijen bij het proces te
betrekken (van Leent, 2009).
Een voorbeeld waar gebruik werd gemaakt van een MKBA om duidelijkheid te krijgen
over wie zou moeten investeren was bij een concept van gemeente Rotterdam en
woningcorporatie Woonstad. In Rotterdam heeft de gemeente Rotterdam (in de vorm van
de kredietbank en GGD) een convenant gesloten met verschillende woningcorporaties om
een afname van het aantal ontruimingen te realiseren. Dit heeft een aantal positieve
gevolgen (Roovers, 2009):
• persoonlijke winst: ontruiming wordt gezien als een ‘aanslag’ op het leven van de
bewoners.
• corporatie winst: ontruiming kost de woningcorporaties geld.
• maatschappelijke winst door bestrijding van dakloosheid.
Bij dit voorbeeld is het de gemeente die investeert en de corporaties die op het eerste
gezicht besparen. De Rotterdamse politiek gaf aan dat “corporaties besparen, gemeente
investeert. Het is logisch als corporaties moeten gaan betalen per melding” (Roovers,
2009). De MKBA werd uitgevoerd omdat er verschillende partijen betrokken waren met
(op het eerste gezicht) ongelijke investeringen. De resultaten bleken echter anders uit te
vallen dan verwacht. De corporaties bespaarden netto 800.000 euro met het voorkomen
van de huisuitzettingen. De gemeente en het Rijk besparen echter beide 10 miljoen euro.
Deze besparing is berekend op basis van het bedrag dat iemand kost als diegene dakloos
is geworden en weer op weg geholpen moet worden. De corporaties zijn tevreden met
het resultaat en ook de ambtenaren staan achter de MKBA al beseffen ze dat dit niet de
uitkomsten zijn die de politiek verwachtte. De politiek heeft de corporaties toch om een
financiële bijdrage per melding gevraagd, ondanks de resultaten van de MKBA. De
corporaties hebben deze oproep afgewezen (Roovers, 2009).
Door het uitvoeren van een MKBA worden financiën en verantwoordelijkheden
bespreekbaar tussen partijen. Zoals in het voorbeeld te zien is was er onenigheid over de
investeringen. Door het uitvoeren van een MKBA kwam een overzicht waar de baten
neervallen. De uitkomsten waren niet wat de gemeente graag wilde horen, maar hebben
duidelijkheid geschapen hoeveel en wie er van de investering profiteert.
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Procesfunctie
Doelstellingen
Met name de sprekers op het congres Kosten of Kansen (ministerie van VROM en
Financiën verschillende MKBA specialisten) zien voor ogen dat de MKBA een denkkader
kan vormen voor alle investeringsbeslissingen. Door het neerzetten van de structuur van
de MKBA zorgt het onder andere voor denken in alternatieven en doelmatig werken. Het
doelmatig werken geeft aan dat partijen een duidelijk resultaat voor ogen hebben welke
ze met maatregelen proberen te bereiken. “Ik hoop dat met een MKBA preventieve
maatregelen voorrang krijgen over de probleemoplossende maatregelen” (de Wee,
2009). De theorie en de ambities vanuit ministeries geven aan dat de MKBA zo vroeg
mogelijk in het planningsproces moet worden ingezet als hulpmiddel voor de
besluitvorming.
De huidige praktijk, waar de MKBA al gebruikt wordt bij infrastructuurprojecten en bij
gebiedsontwikkeling, laat zien dat de MKBA vaak in een (te) laat stadium wordt ingezet
waardoor het meer een oordeelvellend instrument is dan dat het invloed heeft op de
besluitvorming (Berenschot, 2009). Partijen zien dan MKBA als een verplicht nummer
waardoor er niet alles uit de MKBA wordt gehaald dat erin zit (Rienstra, 2008). Dit wil
niet zeggen dat het in de stedelijke vernieuwing niet als denkkader gebruikt zal gaan
worden. Wanneer de MKBA op tijd wordt ingezet zorgt het dat de resultaten aan de
doelstelling worden gekoppeld. Door de respondenten, met uitzondering van de
specialisten, wordt de MKBA echter nog als een technisch moeilijk ding gezien en niet als
een eenvoudig denkkader. Elselien Jaspers van de provincie Overijssel verwoorde dit als
volgt: “Deze middag is leuk en zeer inzichtelijk. Wel zit ik met de vraag: hoe maak ik dit
bespreekbaar op het publiek niveau? Bijvoorbeeld in gesprek met burgers: maak je het,
door er van alles bij te betrekken, niet juist ingewikkelder om met elkaar in gesprek te
blijven?” (Congres kosten of kansen, 2009).
Draagvlak.
In de onderzoeksmethode is de verwachting uitgesproken dat een MKBA ervoor kan
zorgen dat er meer draagvlak kan worden gecreëerd onder bewoners en betrokken
partijen waardoor de (gemaakte) investeringsbeslissingen op meer steun kunnen
rekenen. Op de congressen en in de gesprekken kwam het begrip draagvlak niet vaak
naar voren, met als uitzondering de bijeenkomst van de effectencalculator. De focus lag
voor het merendeel bij de inzichten in de kosten en baten en de verdeling van de kosten
en baten en er werd niet veel verder gekeken naar welke functies het daarnaast kan
hebben. Echter tijdens een onderzoeksweekend in Kanaleneiland (Duik in Kanaleneiland,
2009) kwam naar voren dat sommige maatschappelijke organisaties op zoek zijn naar de
effectiviteit van de genomen maatregelen om draagvlak te creëren.
Soda producties is een maatschappelijke organisatie in Kanaleneiland. Als grootste
project hebben zij de Voorleesexpress. Dit is een project waar studenten bij gezinnen
met kleine kinderen die en taalachterstand hebben opgelopen één keer per week komen
voorlezen. Hierdoor maken de kinderen een betere ontwikkeling op school door en is er
de mogelijkheid om achter de deur bij gezinnen te komen en eventuele problemen in een
vroeg stadium te ontdekken. Om dit project ten uitvoer te brengen heeft de organisatie
subsidie van de gemeente nodig. En hoewel de direct betrokkene enthousiast zijn over
het project en de effecten zien, krijgt de organisatie op jaarbasis subsidie. “Omdat er elk
jaar onzekerheid over de financiën is het moeilijk op de lange termijn te plannen. Door te
bewijzen welke effecten het project heeft zullen we een sterkere positie krijgen en ook op
hoger niveau binnen de gemeente hopelijk draagvlak creëren. Het in geld uitdrukken van
de effecten laat zien wat ons project de samenleving oplevert/bespaart.” (Heinsbroek,
2009). Wanneer maatschappelijke organisaties hun maatschappelijke toegevoegde
waarde kunnen kwantificeren en monetariseren hebben ze gemakkelijke en structureler
toegang tot financieringsbronnen. Daarbij zorgen ze door middel van prestatiemeting
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ervoor dat ze hun prestaties voortdurend zichtbaar kunnen verbeteren (Franssen &
Scholten, 2007). De directeur van welzijnsorganisatie Doenja, actief in Kanaleneiland, wil
liever op twee doelen inzetten die meetbaar zijn dan de wirwar aan projecten die nu
Kanaleneiland zijn uitgezet en waar de effecten niet zichtbaar van zijn (Huisman, 2009).
Kortom, draagvlak wordt niet als eerste genoemd als er aan de functies van de MKBA
wordt gedacht. “De MKBA wordt vaak te laat ingezet om voor draagvlak te kunnen
zorgen” (van Wee, 2009).
Consensus
In de theorie was de stelling dat wanneer er bij een project sprake is van sterk
(vermeende) tegengestelde belangen het gezamenlijk laten uitvoeren van een MKBA en
door denken van de effecten een goede discussie op gang kan brengen.
Deze stelling kon echter door geen van de respondenten onderbouwd worden met een
voorbeeld uit de praktijk. In de praktijk zijn er nog geen MKBA’s in de stedelijke
vernieuwing gebruikt om consensus te creëren onder partijen. In de bijeenkomst van de
effectencalculator lag de nadruk wel op de procesfunctie van de MKBA en ging het niet
zozeer over het meten van effecten waar bij andere respondenten vooral de focus lag.
Het SEV probeert een instrument te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat de geldstromen in
de wijk zichtbaar worden en dat gebruikt kan worden als middel om op een simpele
manier met elkaar in gesprek te komen. Het is een vervolg op de effectenarena die ook
door de SEV is ontwikkeld. De berekeningen zijn bij benadering en vooral bedoeld om het
proces aan te jagen. Een deelnemer van de bijeenkomst gaf echter wel aan dat ook al is
het een instrument om met elkaar in gesprek te komen, het wel onderbouwing vraagt
waarom
wijkontwikkeling
bijvoorbeeld
bespaart
op
zorgkosten
(Bijeenkomst
Effectencalculator, 2009).
Beperkingen
Door de respondenten wordt de MKBA in de stedelijke vernieuwing tot nu toe nog te vaak
als beperkt ervaren. De volgende beperkingen zijn in de gesprekken en presentaties naar
voren gekomen:
• Er is beperkte kennis over sociale effecten. Hier gaat het niet alleen over sociale
effecten van sociale programma’s, maar ook over sociale effecten van fysieke
investeringen. Er kan hierbij gedacht worden aan effecten als sociale participatie en
arbeidsmarktparticipatie. Er ontbreekt met name kennis over de effecten op de lange
termijn. Verschillende partijen hebben dit ondervonden bij het opstellen van een
MKBA of bij het doorvragen naar de onderbouwing van bepaalde posten of waarom
een post als pm is opgenomen (Rosenberg, van Bork, Sakko, Joosen, Bassie, 2009).
• Het ontbreken van kengetallen. Doordat er weinig ervaring is met MKBA’s binnen de
stedelijke vernieuwing is er geen consensus over aannames die gedaan kunnen
worden en welke effecten wel en niet worden meegenomen. Zo hebben bureaus bij
het opstellen veel vrijheidsgraden om de uitkomsten van de MKBA te beïnvloeden.
Door elementen toe te voegen of juist weg te laten kunnen extra positieve effecten
meegenomen worden of juist negatieve effecten buiten beschouwing worden gelaten.
Binnen de infrastructuur is dit meer aan regels verbonden en zijn er algemeen
geldende kengetallen over bijvoorbeeld de waarde van een mensenleven, CO2 en
congestie. Jannemarie de Jonge van Alterra verwoordde dit als volgt: “De MKBA is een
zachte methodiek en die moet je ook als zodanig zien. Ik heb eerder ervaring
opgedaan met een soort interactieve MKBA. Daar zag ik dat de één principes voor
kwantificering heel anders toepast dan de ander. Dat is wel goed om je te realiseren
als je hiermee aan de slag gaat“ (Bijeenkomst Effectencalculator, 2009).
• De hoge kosten van het opstellen van een MKBA. Bij het opstellen van een MKBA
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moet al snel gedacht worden aan minimaal 20.000 euro (Rosenberg, 2009).
• De hoeveelheid informatie die geleverd moet worden aan de opstellers van de MKBA.
Als organisatie moet men in staat zijn om veel informatie te leveren over het project,
de omgeving en de mogelijke effecten (Congres kosten of kansen, 2009).
• De ondoorzichtigheid van de MKBA. Uit de gepubliceerde MKBA’s komt vaak niet naar
voren waarom er een bepaalde horizon is gekozen of waarom dat effect wel is
meegenomen en een ander niet. Ook geeft het weinig vertrouwen dat dit een
eenvoudige exercitie kan zijn (een KBA lite kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig worden
opgezet).
De in de theorie besproken beperkingen blijken ook in de praktijk naar boven te komen.
Een aantal respondenten heeft twijfels bij de toepasbaarheid van de MKBA in de
stedelijke vernieuwing. Er blijkt wel behoefte te zijn bij partijen in de wijk aan een
instrument als de MKBA doordat er vraag is naar meer professionalisme en transparantie
in de besluitvorming. Daarnaast kan het een instrument zijn die partijen bij elkaar brengt
om te discussiëren over het nut en de noodzaak van maatregelen.
De verkenning laat zien dat de focus nu nog op de informatiefunctie van de MKBA ligt,
mede door de technische moeilijkheden komt de procesfunctie in verdrukking. In de
verkenning is het veel speculeren wat de bijdrage aan het planningsproces kan zijn
omdat maar één van de personen waar in het kader van dit onderzoek contact mee is
gelegd ook daadwerkelijk een MKBA in de wijk heeft uitgevoerd. Op deze verkenning
volgt dan ook een verdieping waar twee partijen aan bod komen die een MKBA in de wijk
hebben opgezet en hebben ervaren welke nut het instrument heeft en welke beperkingen
er nog aan het instrument kleven.
5.2 Woningcorporatie Ymere
Één van de belangrijkste spelers in de stedelijke vernieuwing is de woningcorporatie.
Woningcorporaties zijn in de loop der jaren sterk veranderd en daarbij steeds meer gaan
investeren in de leefbaarheid van wijken. Vroeger was het ongewoon dat er een budget
voor sociaaleconomische investeringen werd vrij gemaakt. Sinds in 1997 leefbaarheid
een prestatieveld is geworden voor woningcorporaties, zijn er vele projecten opgestart.
Vanaf het moment dat er budget voor gereserveerd werd, zijn vaak ideeën zonder
expliciet genoemd doel opgestart. Een ogenschijnlijk goed idee kreeg al snel budget om
het uit te voeren (Ros, 2009). Vandaag de dag zijn woningcorporaties steeds meer aan
het nadenken over hoe beslissingen worden gemaakt. De legitimiteit van
woningcorporaties ligt de laatste tijd behoorlijk onder vuur waardoor woningcorporaties
meer moeten nadenken over welke beslissing ze nemen. Er moet bij maatschappelijke
investeringen net zo goed nagedacht worden over het te behalen rendement. Effectiviteit
en efficiëntie zijn ook hier van toepassing. Door woningcorporaties wordt er steeds meer
gebruik gemaakt van de instrumenten voorhanden, zoals de effectenarena ontwikkeld
door de SEV (Deuten, 2009). In deze paragraaf wordt de woningcorporatie Ymere verder
uitgewerkt waardoor duidelijk wordt waar de partij behoefte aan heeft en welke bijdrage
de MKBA volgens hen kan leveren. Ymere heeft voor een voorzieningcentrum op het
Timorplein een MKBA uit laten voeren en is nu zelf bezig met het opstellen van een MKBA
voor een buurtbeheerbedrijf.
5.2.1 Kenmerken organisatie
Ymere is een woningcorporatie actief in de
Noordelijke Randstad. Ze beheren ruim 82.500
woningen,
winkels
en
bedrijfsruimten
en
ontwikkelen daarnaast op grote schaal nieuwe
huur- en koopwoningen en maatschappelijk vastgoed. Het geld dat met commerciële
activiteiten
wordt
verdiend,
wordt
geherinvesteerd
in
volkshuisvesting
en
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maatschappelijke projecten. Het doel van Ymere is het creëren van buurten met
perspectief. De woningcorporatie is een belangrijke speler bij de stedelijke vernieuwing in
Amsterdam door de grote hoeveelheid woningen die zij in haar bezit heeft. Ymere
beaamt dat uit investeringen in de afgelopen jaren is gebleken dat wijken onvoldoende
opknappen door alleen te investeren in woningen en de woonomgeving (Ros, 2009). Er
zal tegelijkertijd moeten worden geïnvesteerd in mensen en maatschappelijk vastgoed.
Onder maatschappelijk vastgoed worden onder andere goede scholen, betaalbare
bedrijfsruimten en toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen bedoeld. Ook, zoals in
het advies van de VROM-raad Stad en Stijging werd benoemd, wordt er meer gedaan
voor de individuele bewoners (Ymere, 2009).
Ymere heeft een aantal criteria gecreëerd waaraan projecten moeten voldoen, wil Ymere
extra gaan investeren in de leefbaarheid (Ros, 2009):
• Niet in nieuwbouw, maar in al bestaande wijken.
• In wijken waar het merendeel van de woningen in het bezit is van Ymere, zodat de
effecten ook bij Ymere en haar bewoners terechtkomen.
• Inzetten op een brede investering met verschillende partijen (in coalitieverband met
gemeenten, met scholen, met zorginstellingen etc.) Mensen met initiatieven komen
vaak naar woningcorporaties toe voor investeringen.
Ymere heeft dertien wijken aangewezen waar ze meer gaan investeren. Zeven daarvan
liggen in Amsterdam (Bos en Lommer, Osdorp, Chassébuurt, Indische buurt,
Nieuwendam-noord, Transvaalbuurt, van der Pekbuurt).
De Indische buurt vormt het object van de MKBA Timorplein. Het Timorplein ligt in deze
buurt waar de afgelopen jaren fors in is geïnvesteerd. De Indische buurt staat op
nummer 35 in de lijst van Vogelaarwijken. Dit betekent dat er extra investeringen
worden gedaan gezien de opeenstapeling van sociale, fysieke en economische problemen
die zich in de wijk voordoen. De verschillende partijen in de buurt, waaronder Ymere,
hebben afspraken gemaakt omtrent de stedelijke vernieuwing van de wijk welke in een
convenant zijn weergegeven (Convenant, 2007).
Het Timorplein is één van die investeringen en is het nieuwe culturele en economische
centrum voor de omliggende wijk, geopend op 13 december 2007. Het in een oud
schoolgebouw gerealiseerd bedrijfsverzamelgebouw biedt verschillende voorzieningen die
tot op heden weinig of niet in de buurt aanwezig waren en geven een nieuwe impuls aan
de multiculturele buurt. Timorplein 21 is tot stand gekomen door een
samenwerkingsverband tussen Stay Okay, Ymere, IIRE (International Institute for
Research and Education), Kriterion, Cyberhoek en Stadsdeel Zeeburg (Heine, 2009). In
het gebouw zijn een hostel, een café/restaurant, een bioscoop, podia, congres- en
vergaderruimtes, een digitaal trapveld, zesendertig kleinschalige bedrijfsruimtes voor
startende ondernemers en een internationaal onderzoeksinstituut gevestigd. In hoeverre
het daadwerkelijk de buurt iets oplevert was nog niet bepaald (Projectteam Timorplein,
2009).
Het buurtbeheerbedrijf waar Ymere een MKBA voor aan het opstellen is, ligt in de wijk
Osdorp. Omdat Ymere in Osdorp bijna 2800 woningen heeft is het voor Ymere één van
de grootste aandachtswijken. Er wordt 255 miljoen geïnvesteerd in nieuwbouw en
daarmee differentiatie in het woningaanbod. De focus ligt hier op het bieden van
toekomstperspectief aan jongeren en het handhaven van de veiligheid (Ymere, 2009).
Het Buurtbeheerbedrijf Nieuw Reimerswaal (BBNR) gaat zorg dragen voor een schone,
veilige en leefbare buurt tijdens het transformatieproces (1100 woningen worden
gesloopt waarvoor nieuwbouw in de plaats komt). Daarnaast is het een belangrijke
werkervaringsplaats voor kansarme jongeren. Ymere dient hier dan ook twee doelen, het
tegengaan van afnemende leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners en het bieden
van kansen voor jongeren uit de buurt (Blonk, 2009). BBNR is een samenwerking van
Ymere, stadsdeel Osdorp, Zone3 en WW&W. Zone3 is een maatschappelijke
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onderneming die diensten levert voor de verbetering van de leefbaarheid van de woonen werkomgeving. WW & W is een leerwerkbedrijf dat jongeren van alle etnische
achtergronden een kans wil bieden op een baan en uitzicht wil geven op een goede
toekomst. Het buurtbeheerbedrijf is eind mei 2009 van start gegaan en in het kader van
de wijkaanpak wil Ymere het concept in overleg met de stadsdelen doorzetten in andere
wijken van Amsterdam waar veel woningen van Ymere aanwezig zijn (Blonk, 2009).
5.2.2 Aanleiding
Zoals al is gezegd komen investeringen in de leefbaarheid bij woningcorporaties meer
onder de aandacht. Besluiten over het wel of niet doorgaan van een investering worden
nu bij Ymere over het algemeen genomen op basis van kennis en ervaring. Maar de
behoefte aan objectivering en rationalisering groeit sterk. Besluitvorming op basis van
ervaring heeft de keerzijde dat de achterliggende argumentatie vaag blijft: de vraag blijft
waarom het ene project wel wordt aangenomen en de andere afgewezen. Er zijn drie
goede redenen om het besluitvormingsproces transparanter te maken (Rosenberg et al,
2009):
• Zowel intern als extern is het belangrijk om aan te geven aan welke
leefbaarheidprojecten wordt bijgedragen en waarom. De woningcorporatie wordt door
vele organisaties als een belangrijke partner beschouwd.
• Leefbaarheidprojecten zijn projecten waar vaak aan de effectiviteit en efficiëntie kan
worden getwijfeld. Door structuur aan te brengen en het rendement van maatregelen
te bepalen kan er duidelijk worden gekozen voor de beste maatregelen die
daadwerkelijk maatschappelijk rendement hebben.
• Voor alle organisaties of ze nu bedrijfeconomisch of maatschappelijk zijn, is het
belangrijk dat de financiële middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet.
Daarom heeft Ymere aan Rigo gevraagd om van drie cases een MKBA uit te voeren. Het
Timorplein is er één van. Dit project is uitgekozen omdat het binnen de organisatie als
een succesvol voorbeeldproject werd omschreven voor het verbeteren van de
leefbaarheid van de wijk (Derks, 2009). De andere twee cases waren MKBA
Leerwerkbedrijf Nieuw West en MKBA complex 515 (een verslechterd woningcomplex
waar verschillende maatregelen worden genomen om de leefbaarheid te vergroten). Er is
hier gekozen om alleen Timorplein uit te werken omdat deze als enige gepubliceerd is.
Één van de uitkomsten van de MKBA Timorplein is dat het ervoor heeft gezorgd dat men
tot de beslissing is gekomen om de MKBA intern verder te gaan uitwerken. Het idee is
dat er een model ontwikkeld wordt door Ymere zelf, welke een afwegingskader vormt
voor alle leefbaarheidprojecten. Dit model is in ontwikkeling aan de hand van een
voorbeeld MKBA: het buurtbeheerbedrijf. Projectleider wijkaanpak, Peter Blonk, gf aan
dat wanneer duidelijk wordt met de uit MKBA verkregen informatie dat een project
maatschappelijk rendeert, het project natuurlijk sterker staat en zal het ook sneller in
andere wijken worden gerealiseerd. Daarnaast laat het zien dat Ymere kijkt naar de
legitimiteit van haar programma (Blonk, 2009).
5.2.3 Informatiefunctie
In deze paragraaf wordt er eerst kort ingegaan op de inhoud de MKBA. Het is belangrijk
om deze informatie hier neer te zetten om na te gaan welke informatie deze MKBA
oplevert en welke moeilijkheden de opsteller van de MKBA is tegengekomen. Daarna
komt naar voren hoe er gebruik is gemaakt van het inzicht in de kosten en baten en de
verdeling van deze kosten en baten.
Bij het opstellen van een MKBA moet er een nulalternatief en een projectalternatief
worden opgesteld. Bij deze MKBA wordt er aangenomen dat als Ymere geen investeerder
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was geworden, een andere corporatie dit op een gegeven moment zou hebben gedaan.
Het nulalternatief schetst de situatie zonder project waarbij verondersteld wordt dat het
gebouw Timorplein (voorlopig) niet zou zijn gerenoveerd (Rosenberg et al, 2009b).
Het startpunt van de MKBA zijn de bedrijfseconomische kosten en baten van de
investering voor Ymere. Naast de bedrijfseconomische baten worden er naar de
uitstralingseffecten gekeken op de omgeving en de economie. In het schema in figuur
5.2 zijn de causale verbanden te zien, waar wordt aangegeven welke effecten de
verschillende voorzieningen hebben (Rosenberg, 2009). Er is hier gebruik gemaakt van
de verandertheorie beschreven in paragraaf 3.4.
Figuur 5.2: Effectenschema (Rosenberg, 2009).

Het bepalen van het effect dat het Timorplein heeft op de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van de wijk is moeilijk. De vraag is namelijk of het juist deze
investering is geweest die voor het effect heef gezorgd en niet een ander project dat
rond dezelfde tijd is geïnitieerd. In dit project is er vanuit gegaan dat de toename van de
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijk, waar het Timorplein voor heeft gezorgd,
terug te zien is in de stijging van de woningwaarde. Veel van de effecten worden
toegerekend naar de stijging of daling van de vastgoedwaarde. Dit omdat dit een
zichtbaar effect is (Rosenberg, 2009). Dit effect zal hier nader worden toegelicht.
Rigo is nagegaan of het voorzieningencentrum een positief effect heeft op de
waardestijging van de omliggende woningen. In tabel 5.1 is een overzicht te zien met de
waarde van woningen in Amsterdam, in de Indische Buurt, 200, 300 en 500 meter van
het Timorplein in 2006, 2007 en 2008
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Tabel 5.1 woningwaarde verkochte woningen (Rosenberg et al, 2009b )
Verkocht e woningen
Indischebuurt
T200m
T300m
T500m
Amst erdam
Indischebuurt
T200m
T300m
T500m
Amst erdam

2006
127
41
56
201
3.784
€ 164.659
€ 151.024
€ 150.594
€ 205.356
€ 276.732

2007

2008

58
33
38
112
3.327
€ 203.970
€ 192.515
€ 199.572
€ 265.042
€ 322.274

54
16
23
130
3.963
€ 216.834
€ 232.281
€ 216.565
€ 281.934
€ 319.266

verandering
2006-2007
124%
127%
133%
129%
116%

2007-2008
106%
121%
109%
106%
99%

Kijkend naar de ontwikkeling tussen 2006 en 2007 valt het op dat de waardestijging
rondom het Timorplein meer stijgt in vergelijking met Amsterdam als geheel. Pas echt
interessant wordt het als er gekeken wordt naar de ontwikkeling tussen 2007-2008
(oplevering van het Timorplein was in 2007). Er is een minder hoge waardestijging dan
het jaar daarvoor te zien maar als je dat vergelijkt met Amsterdam als geheel waar het
zelfs 1 procent afneemt, is het heel veel. De ontwikkeling van de prijs is op 200 meter
afstand 21 procent. Het lijkt er dus op dat het Timorplein een positieve stimulans is
geweest voor de wijk. Dit kan echter niet hard bewezen worden (er vonden ook nog
andere ontwikkelingen plaats zoals de renovatie van woningen). Maar op de basis van
deze gegevens geeft Rigo aan dat 2 tot 5 procent van de totale extra waardestijging
(15%) in hun optiek te koppelen is aan het voorzieningencentrum. Dit is een stelling die
de onderzoeker heeft aangenomen en is betwistbaar. Door aan de knoppen te draaien
van zulk soort baten kunnen er hele andere uitkomsten worden gegenereerd. De baten
liggen met deze procenten tussen 9,3 en 23,3 miljoen euro. De contante waarde ligt
hiermee tussen 7.9 en 19.8 miljoen euro. Tabel 5.2 laat de maatschappelijke kostenbatenanalyse van het Timorplein zien (Rosenberg, 2009).
Tabel 5.2 MKBA Timorplein (Rosenberg et al, 2009b).

meeteenheid

Verschil t.o.v. nulalternatief
NCW 2005-2105 (mln euro)
min

max

Baten:
gebouw Timorplein:
Huuropbrengst Ymere
Baten stichtingen
Baten overige huurders
Subsidie Ymere
Omgeving:
Leefbaarheid/Waarde woningen (aantal)

mln euro
mln euro
mln euro
mln euro

2004

Totaal Baten
Kosten:
Aankoop en investeringen
Subsidie gemeente
Kosten locatiemanager
Toegenomen auto-inbraken (aantal)

8,60
0,80
0,30
2,90

7,90

19,80

20,50

32,40

mln euro
mln euro
0,1 fte
11

12,00
2,90
0,00
0,20

Totaal Kosten
Saldo

15,10
5,40

17,30
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Uit de bovenstaande tabel kunnen een aantal conclusies worden gehaald. Het positieve
saldo ligt tussen de 5,4 en 17,3 miljoen. Dit is nog exclusief een aantal baten die nu nog
niet in euro’s zijn uit te drukken, waaronder omzetstijging van enkele winkels en de
ontplooiingskansen voor bewoners. Daarnaast worden de gemaakte kosten door Ymere
(aankoop en investeringen) voor 96 % gedekt door toekomstige huuropbrengst.
(8,6/(12-3)*100=96%). Het blijkt dat de gemeente hier het grootste “verlies” lijdt door
een subsidie van 2,9 miljoen te verstrekken.
Het voordeel van een MKBA ex post maken is dat de effecten al zichtbaar zijn in plaats
van aannames te doen wat de verwachte moeilijkheden zullen zijn. Er blijkt echter een
fout te zitten in de kostenkant van de MKBA. De kosten van de aankoop van het pand
zijn twee keer meegnomen, zowel in de aankoop van het pand als de eenmalige
investeringskosten. Dit is een verschil van bijna drie miljoen aan de kostenkant waar
feiten normaal vrij makkelijk te achterhalen zijn (Heine, 2009)
Het proces dat voorafging aan het opstellen van deze MKBA is natuurlijk een ander
proces als het een ex ante evaluatie was geweest. De MKBA werd niet in de initiatief- of
planvormingfase opgesteld waardoor het niet kon bijdragen aan het planningproces.
Maar deze ex post evaluatie heeft zeker een meerwaarde voor Ymere en het zegt veel
over hoe de corporatie tegen het instrument aankijkt en wat het voor hen bijdraagt:
“Door de MKBA Timorplein werd het voor ons duidelijk dat het mogelijk was om
leefbaarheidprojecten te objectiveren” (Derks, 2009).
Uit de interviews blijkt dat binnen Ymere verwacht wordt dat de informatiefunctie van de
MKBA de corporatie veel gaat opleveren. Inzicht in de kosten en baten heeft ervoor
gezorgd dat er meer gediscussieerd wordt over het nut van de sociaaleconomische
maatregelen die Ymere neemt. Het was vaak beginnen zonder bezinnen. Ook de kijk op
de verdeling van de kosten en baten was vernieuwend. Er werd duidelijk dat door de
stijgende woningprijzen Ymere ook daadwerkelijk de leefbaarheid in de wijk heeft
verbeterd en de baten ook bij Ymere en haar bewoners terugkomen (Derks, 2009).
Achteraf gezien is de MKBA Timorplein niet het voorbeeld waar Ymere naar op zoek was.
Als er naar het rendement wordt gekeken in tabel 5.2 is te zien dat de investeringskosten
grotendeels gedekt worden door de toekomstige vastgoedopbrengsten van het pand. Dit
terwijl er juist gezocht wordt naar het overstijgende maatschappelijke rendement van
investeringen, waar de onrendabele top wordt verantwoord door maatschappelijke
effecten.
5.2.4 Procesfunctie
De procesfunctie, zoals omschreven in het conceptueel model, speelt tot nu toe nog een
ondergeschikte rol. De verschillende partijen die betrokken waren bij zowel het
Timorplein als het buurtbeheerbedrijf zijn alleen benaderd voor het verzamelen van
informatie. Ymere ziet de MKBA meer als een instrument dat intern gebruikt gaat worden
om af te wegen waar in geïnvesteerd gaat worden (Derks, 2009) en wellicht bij
soortgelijke producten in de toekomst gebruikt kan worden om draagvlak voor de
investering te creëren onder de andere partijen (Heine, 2009).
Een terugblik naar het planningsproces voorafgaand aan de realisatie van het Timorplein
laat zien dat deze vrij voorspoedig is verlopen. Er was sprake van een onrendabele top
omdat de gemeente voor het pand een veel te hoge koopsom vasthield van 6,5 miljoen,
terwijl de werkelijke waarde rond de 3,5 miljoen lag door de toekomstige bestemming
die aan het pand was gegeven. Hier is met behulp van subsidies vanuit met name de
Europese Unie een oplossing voor gevonden. Het samenbrengen van de verschillende
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partijen is zonder veel problemen verlopen. “Het ex ante uitvoeren van een MKBA is voor
dit project niet nodig geweest. Wel kan het helpen draagvlak te creëren bij partijen in
andere delen van de stad waar we dit concept ook willen opstarten. We kunnen zo laten
zien dat investeren in een voorzieningencentrum een positief effect heeft op de buurt.”
(Bert Heine, 2009).
Ook bij de MKBA van het buurtbeheerbedrijf gaat het om inzicht krijgen in hoe men
effecten bepaald, hoe deze worden gemeten en hoe gemonetariseerd. Voor de
maatschappelijke organisatie Zone 3 is het belangrijk om duidelijkheid te krijgen over
wat er gemonitoord moet worden om te kijken of het buurtbeheerbedrijf
maatschappelijke effecten genereert. Net als het concept van het voorzieningencentrum
wil Ymere in samenwerking met Zone3 ook het buurtbeheerbedrijf in andere stadsdelen
gaan ontwikkelen. De procesfunctie draagvlak creëren bij toekomstige projecten werd
ook hier genoemd (Blonk, van der Vlerk, 2009).
5.2.5 Beperkingen
Het proces van het opstellen van de MKBA BNNR heeft tot nu toe al een aantal
beperkingen aan het daglicht gebracht voor het gebruik van het instrument door de nietdeskundige (Derks, 2009):
• De gebrekkige informatie over de toekomstige effecten van een buurtbeheerbedrijf, of
elk ander maatregel die verbeteringen in de openbare ruimte veroorzaakt. Sommige
effecten, waaronder het schoner worden van de wijk en bijvoorbeeld de stijgende
participatie van bewoners, zijn moeilijk te kwantificeren en te monetariseren.
• Het verzamelen van de benodigde informatie is zeer lastig, zelfs binnen een
organisatie. Er is ontzettend veel informatie nodig om een MKBA op te kunnen stellen,
waarbij ook verschillende aannames moeten worden gedaan. Wanneer er bijvoorbeeld
gevraagd werd aan de manager van Zone3 over het groeiperspectief van de
medewerkers om een inschatting te kunnen maken van de behaalde baten werd het al
snel bestempeld als “koffiedik kijken” (van der Vlerk, 2009).
• Het door elkaar heen lopen van projecten, hoe meet je of een bepaald effect ook
daadwerkelijk door het buurtbeheerbedrijf is veroorzaakt en niet door een brede
school een eindje verderop.
• Het kiezen van een tijdshorizon. Sommige effecten hebben bijvoorbeeld een
uitwerking tot vijftig jaar in de toekomst, terwijl andere effecten over een periode van
10 jaar verspreid zijn.
5.2.6 Toekomst
De MKBA is een vrij technisch verhaal waarvan de uitkomsten soms lastig zijn te
begrijpen voor niet-economen. Voor Ymere is het een te uitgebreid model wat niet voor
elk project gedaan kan worden. Daarnaast wordt er met de vraag geworsteld hoe om te
gaan met de structuur van de MKBA. Blijft het intern of wordt er mee naar buiten gegaan
om te laten zien dat Ymere met een op MKBA gebaseerd afwegingskader werkt. Wanneer
het intern blijft, kan er iets soepeler worden omgegaan met de aannames en kunnen
projecten op kengetallen beoordeeld worden. Wanneer het wordt gepubliceerd zorgt het
voor verantwoording van de investeringen naar de buitenwereld toe, maar zullen de
MKBA’s zorgvuldiger onderbouwd moeten worden (Ros, 2009).
De stap die Ymere nu gaat maken is een kader ontwikkelen waar leefbaarheidprojecten
op een objectieve manier worden afgewogen. Wanneer een MKBA wordt uitgevoerd
wordt er scherper naar de doelstellingen en de daarvan afgeleide effecten gekeken. In
oktober worden binnen Ymere de leefbaarheidbudgetten over de verschillende
deelgebieden verdeeld. “Het zou dan verstandig zijn om daar iemand bij te hebben die in
zo’n vroeg stadium de doelmatigheid en doeltreffendheid van de voorgestelde projecten
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bewaakt. De projecten zouden aan de hand van een denkkader gebaseerd op de MKBA
kunnen worden ingediend” (Derks, 2009).
Er zal dan gekeken moeten worden naar de effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit. Bij
leefbaarheidprojecten ontbreekt er vaak kennis over de kwaliteit van de inhoud van het
voorstel. Zodra er meer ex post effectmetingen komen, kunnen die ex ante als
bewijsmateriaal dienen voor een succesvol project. Het is daarbij belangrijk dat het
project legitiem is en past binnen het beleid en de doelen die Ymere heeft vastgesteld.
Ook kwam in de aanleiding naar voren dat de wens er is dat de leefbaarheidprojecten
samen met andere partijen worden gerealiseerd. Er zijn vier afwegingen die er vooraf het
investeren in een project gemaakt moeten worden (Rosenberg, 2009):
• effectiviteit
• efficiëntie
• legitimiteit
• afstemming
Ymere zal verschillende kengetallen MKBA’s kunnen ontwikkelen voor veel voorkomende
leefbaarheidinvesteringen
die
de
corporatie
doet
waaronder
investeren
in
verzamelgebouwen
voor
kleine
bedrijven,
leerwerkplekken,
opstellen
van
buurtcommissies etc. (Rosenberg, 2009). Hiermee komt er meer consistentie in de
mogelijke effecten van vergelijkbare projecten.
5.2.7. Conclusie
Hoewel de MKBA Timorplein ex post is uitgevoerd heeft dit wel geresulteerd in het feit
dat er vanuit de directie interesse is in een model om vooraf uit te rekenen welke
maatschappelijke effecten een investering hebben. Met behulp van een eenvoudig
schema kunnen de leefbaarheidbudgetten efficiënter verdeeld worden en zorgt het ervoor
dat er over duidelijke doelstellingen moet worden nagedacht. Één van de procesfuncties
genoemd in het conceptueel model. De nadruk bij de corporatie ligt op de
informatiefunctie van de MKBA. Door inzicht te krijgen in de kosten en baten van een
investering kan er een betere afweging worden gemaakt om een project wel of niet te
doen.
5.3 Gemeente Den Haag
Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt er geïnvesteerd in een traject
voor de professionalisering en optimalisering van besluitvorming. Door methoden te
ontwikkelen waardoor beleidmakers en bestuurders een betere afweging kunnen maken,
wordt er voor een transparanter proces gezorgd. De MKBA is een instrument die het
proces kan optimaliseren (Bassie, 2009). Het zorgt voor de onderbouwing van de
politieke besluitvorming en verantwoording aan betrokken partijen. Daarnaast kan het
door het nut van investeringen private investeerders interesseren en hiermee
privaatpublieke samenwerking realiseren. In deze paragraaf is de gemeente Den Haag de
hoofdpersoon die een MKBA gezondheid in de wijk heeft uit laten voeren om hiermee de
gezondheid van de inwoners in de wijk te verbeteren en daarmee de leefbaarheid. Er zal
worden nagegaan of de verschillende functies van een MKBA in de praktijk worden benut.
5.3.1 Kenmerken organisatie
Gemeente Den haag wil de functie (blijven) vervullen van
een stad als sociale ladder en springplank naar een betere
toekomst. In opdracht van het Grotestedenbeleid is er een
Meerjarig Ontwikkelprogamma (MOP) opgesteld waarin aan
een aantal doelstellingen voorrang wordt gegeven.
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• Versterken van de concurrentiepositie van de stad.
• Versterken van de woonfunctie waaronder het doorbreken van de sociaaleconomische
eenzijdigheid van de herstructureringsgebieden.

• Verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid.
• Verbeteren van de sociale ladderfunctie.
• Zorg voor de meest kwetsbaren.
Binnen het Grotestedenbeleid in Den Haag heeft de aanpak van sociaaleconomische
gezondheidsachterstanden een duidelijke plek gekregen (Gemeente Den Haag, 2004). Bij
de vijf door minister Vogelaar genoemde thema’s (wonen, werken, leren en opgroeien,
integreren en veiligheid) heeft de gemeente Den Haag het zesde thema gezondheid
toegevoegd.
Een nieuwe nota volksgezondheid verscheen in 2007, Natuurlijk: gezond! Het blijkt dat
de gezondheid van de inwoners van de Haagse krachtwijken slechter is dan in de rest
van Den Haag. Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde om te kunnen werken, te
leven en in de buurt mee te doen (dienst OCW, 2007). Om de gezondheid van de
bewoners in de wijk over tien jaar gelijk te hebben met de gemiddelde gezondheid in de
rest van Den Haag is er in 2008 dan ook een intentieakkoord gesloten tussen private en
publieke partijen, kennisinstellingen en bewoners (De vitale coalitie Het Gezond Weten,
2008). In 2009 is er gestart met het meerjarenprogramma dat voortbouwt op wat er al
in de stad gebeurd. Het programma is nog in ontwikkeling en zal aan het eind van 2009
gepresenteerd worden. De gemeente en haar partners zijn echter al wel bezig in de wijk.
Er zijn drie quick wins opgezet waar snel aantoonbare resultaten worden geboekt die
zichtbaar zijn in de wijken waardoor er energie wordt gegenereerd bij zowel de partners,
de sleutelfiguren en de bewoners in de wijken. Van de drie is er één al uitgevoerd, één
start in september en één wordt wat meer op de lange termijn geschoven (De vitale
coalitie Het Gezond Weten, 2008). De MKBA’s zijn uitgevoerd tegen de achtergrond van
de Schilderswijk, één van de achterstandswijken van Den Haag.
5.3.2 Aanleiding
De MKBA gezondheid in de wijk kent twee aanleidingen. De MKBA is namelijk in opdracht
van zowel de gemeente Den Haag als het ministerie van VROM gedaan. Er is ook
gekozen om twee verschillende benaderingen te laten uitvoeren, door de bureaus Rigo en
Lubbe & Larsen. Er zal eerst inzicht worden gegeven in de twee verschillende
aanleidingen. In de inhoudsanalyse volgt een uitleg over de twee methoden.
Gemeente den Haag
Isabel Joosen, programmamanager Volksgezondheid, gaf aan dat ze niet op een MKBA
waren gekomen zonder de contacten met het ministerie van VROM. Binnen de gemeente
wordt het als een instrument gezien dat de belofte heeft beleidsafwegingen vergelijkbaar
te maken, ook tussen verschillende beleidssectoren. De keuze om een MKBA gezondheid
in de wijk op te stellen had een aantal redenen:
• Uit de evaluatie van de vorige nota volksgezondheid bleek dat er onvoldoende
informatie was om de behaalde effecten terug te koppelen aan de gevoerde
actiepunten. Binnen de gemeente is er behoefte aan meer informatie en hier is in
de nieuwe nota ook op ingezet. De gemeente zal de komende jaren investeren in
onderzoek waarbinnen de MKBA een experiment is (Dienst OCW, 2009).
• Het gezondheidsprogramma was een concreet project waar al veel duidelijk
doelen en ambities waren geformuleerd (Joosen, 2009).
• Onder de betrokkenen leefde de vraag wat de meest effectieve en efficiënte
maatregelen zijn om de gezondheid van de inwoners van de Haagse Krachtwijken
te verbeteren (Joosen, 2009).
• Daarnaast zag de gemeente Den Haag kansen om via de MKBA duidelijk te krijgen
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welke partijen bij het proces betrokken moeten worden (Lubbe & Larsen, 2009).
Ministerie van VROM
Vanuit het streven om bewuste besteding van publieke en private middelen te genereren
is de MKBA ook binnen het sociale domein in opkomst. In 2008 heeft het Ministerie van
VROM door Ecorys een handleiding op laten stellen om de kwaliteit van het instrument te
borgen en het gebruik ervan te stimuleren. De handleiding is echter nog niet aan de
praktijk getoetst en het was de intentie van het Ministerie om dat bij deze case te doen.
“De verwachting was dat deze pilot verbeteringen en suggesties zou opleveren voor de
handleiding” (van der Hoeven, 2009).
De samenkomst van deze twee partijen was naar eigen zeggen toevallig. Ministerie van
VROM was op zoek naar een case waar ze de handleiding konden testen en de gemeente
Den Haag had een vraag (van der Hoeven, 2009). Er zal in deze paragraaf meer
aandacht besteedt worden aan de gemeente Den Haag omdat dit één van de directe
spelers in de wijk is.
5.3.3 Informatiefunctie
Net zoals in paragraaf 5.2.3 wordt hier eerst een inhoudsanalyse gedaan om te kijken
welke informatie de MKBA’s hebben opgeleverd en welke moeilijkheden er naar voren
kwamen. Speciale aandacht gaat uit naar het verschil in aanpak van de twee bureaus.
Daarna zal er worden gekeken hoe er gebruik is gemaakt van inzicht in de kosten en
baten en de verdeling daarvan.
Zoals hierboven al is aangekondigd hebben de gemeente en het Ministerie ervoor
gekozen om twee bureaus op de MKBA gezondheid in de wijk te zetten. De twee bureaus
hebben beiden een andere aanpak gekozen:
• Rigo heeft gekozen voor de bottom-up benadering. Deze aandacht is erop gericht dat
de kosten en baten van elk project afzonderlijk worden geanalyseerd om deze
vervolgens met elkaar te kunnen vergelijken. Er wordt hierdoor veel nadruk gelegd op
de relatie tussen de maatregel en het effect. Ook kan er inzicht worden geboden aan
de rentabiliteit per projectonderdeel als het gehele programma samen (Wever et al,
2009). Het nadeel van deze benadering is de kans op dubbeltellingen.
• Lubbe & Larsen maken onderscheid tussen twee typen vragen:
- wat is het maatschappelijke rendement van het gezondheidsprogramma in de
Schilderswijk?
- Welke maatregel binnen het gezondheidsprogramma is het meest kosteneffectief?
Er is gekozen voor een topdown benadering waar met een brede kengetallen KBA
ofwel een programma MKBA wordt gewerkt. De beoogde effecten van het programma
in de wijk worden doorgerekend op hun maatschappelijke waarde na 10 jaar. Voor de
baten zijn er twee varianten bekeken. In de eerste variant wordt aangenomen dat de
ambitie van het programma wordt behaald. Omdat deze variant vrij ambitieus is heeft
Lubbe & Larsen een tweede variant opgesteld op basis van resultaten uit twee
vergelijkbare programma’s. De tweede (kengetallen) variant is bescheidener van
omvang. Het voordeel van deze benadering is dat het de meerwaarde van het
programma inzichtelijk maakt. Nadeel hiervan is dat het verband tussen de
voorgenomen maatregelen en de doorgerekende effecten niet bewezen wordt (Lubbe
& Larsen, 2009).
Rigo
Het meerjarenprogramma voor het verbeteren van de gezondheid heeft drie sporen waar
verschillende projecten onder vallen (De vitale coalitie Het Gezond Weten, 2008):
1. Een gezond en actief leven
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2. Een gezonde leefomgeving
3. Toegankelijke zorg en voorzieningen
Om een MKBA op te kunnen stellen, is er informatie nodig over de omvang van de
investeringen en de genomen maatregelen. Binnen de sporen was het daarom niet
mogelijk om van alle projecten een MKBA op te stellen. In de onderstaande tabel is een
samenvatting te zien van de verschillende projecten met daarbij het nul en
projectalternatief. Rigo heeft zover mogelijk de drie sporen in de Schilderswijk in kosten
en baten uitgedrukt. Daarbij heeft het uitgezocht wat de drie quick wins de maatschappij
opleveren (Wever et al, 2009). De drie quick wins vallen binnen de drie uitgezette
sporen.
Tabel 5.3: project en nulalternatieven (Wever et al, 2009).
Onderdeel
Projectalternatief
Nulalternatief
Businesscase Schilderswijk
1. Gezond leven
Aanpassing gymzalen,
Geen maatregelen
sporttuin, Cruijf Court en
Anna Blamanplein
Programmering en exploitatie
2. Gezonde leefomgeving
inrichting publiek ruimten
Geen maatregelen
vervangen afvoerloze geisers Vervangen afvoerloze
geisers op termijn (na 15
jaar)
inrichting pleinen, parken etc. Geen maatregelen
3. Toegankelijke zorg en
Outreachende zorg Achter de Geen maatregelen
voorzieningen
voordeur
Campagne
ziektekostenverzekering
Quick wins
1. Ga voor gezond!Campagne scholen
Geen maatregelen
campagne
(valt binnen spoor 1)
2.Steunpunt Schilderswijk
Realisatie Steunpunt
Geen steunpunt
(valt binnen spoor 3)
Gezonde Binnenmilieus (valt
Vervanging afvoerloze
Vervanging afvoerloze
binnen spoor 2)
geisers en APK keuring
geisers op termijn (na 15
jaar)

De bottom-up benadering gaat na welke effecten er verband houden met de maatregelen
die genoemd zijn in het intentieprogramma. Met behulp van de verandertheorie zijn er
effectenschema’s gecreëerd, vergelijkbaar met het opgestelde schema bij de MKBA
Timorplein (Rosenberg, 2009).
In de MKBA zijn verschillende aannames gedaan die niet volledig op theorie berusten. Zo
is er weinig kennis over het effect op de lange termijn van campagnes,
bewegingsprogramma’s etc. Zorgt een campagne ervoor dat 1% van de deelnemers geen
last meer krijgt van obesitas of andere gezondheidsproblemen op de lange termijn of is
dat 5%? Deze aannames zorgen voor een flink verschil aan de batenkant. In tabel 5.4 is
te zien wat de kosten en baten per project zijn en het totaal van het programma. Het
positieve rendement wordt vooral veroorzaakt door de verbetering in levenskwaliteit. De
genoemde maatregelen leveren een gezondheidswinst op, personen krijgen een gezonder
en langer leven. Dit wordt berekend met behulp van de QALY die in hoofdstuk 3 al is
besproken.

81

Tabel 5.4: overzicht MKBA (Wever et al, 2009).

De outreachende zorg lijkt voor de grootste baat te zorgen met een positief saldo van 1,4
miljoen euro. Als er dieper op de materie wordt ingegaan blijkt uit ervaringen met het
programma dat 50 tot 70 procent van de gezinnen na afloop van eenzelfde programma
weer op eigen benen kunnen staan. Er is echter geen informatie te vinden over in
hoeverre er sprake is van terugval op lange termijn. Er is daarom door de onderzoeker
een terugval van 50% op de lange termijn meegerekend.
Ook is er geen kennis over in hoeverre de zorg de kwaliteit van leven van de personen
veranderd. Er is vanuit gegaan dat er minimaal 10 extra dagen van levenskwaliteit wordt
bezorgd. Door middel van een gevoeligheidsanalyse wordt er gekeken in welke mate de
verandering in dagen van levenskwaliteit invloed heeft op het uiteindelijke saldo. Wat
blijkt, als er in plaats van 10 dagen Qaly, 2 dagen wordt genomen, zijn de kosten en
baten even groot (Wever et al, 2009). Er moeten voorzichtige aannames worden gedaan.
Deze aannames op aannames op aannames kunnen behoorlijk wat drijfzand
veroorzaken.
Er kan hier geconcludeerd worden dat de uitkomsten van de MKBA voor discussie vatbaar
zijn, maar dat er wel duidelijk is geworden welke projecten in verhouding beter zijn dan
de andere projecten. Rigo is door middel van dit onderzoek te weten gekomen waar in
het in de gezondheidssector aan gegevens ontbreekt en er kan in principe aan de hand
van deze MKBA een onderzoeksagenda worden opgesteld per maatregel.
Lubbe & Larsen
Lubbe & Larsen hebben het zoals gezegd anders aangepakt en hebben meer gekeken
naar waar de effecten zouden neerslaan als het ambitieniveau van het programma
gehaald zou worden. Voor deze opzet was er onvoldoende invulling om spoor 3 neer te
zetten. In tabel 5.5 is met plussen en minnen aangegeven waar de effecten
terechtkomen.
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Tabel 5.5: Overzicht van de verdelingseffecten (Lubbe & Larsen, 2009).
Inwoner
Spoor 1
1. Gezondheid kwaliteit leven
2. Tijdsinvestering (CS)
3. Prijs sport- gez.programma
4. Kosten sport- gez.progr.
5. Huur sportlocatie
6. Invest, O&B sportlocatie
7. Zorgkosten
−
Korte termijn
−
Lange termijn
8. Premies (zorgverzekeraar)
9. Pensioenen en AOW
10. Productiviteit
−
Ziekteverzuim
−
Arbeidsparticipatie
−
schoolprestaties
11. Bruto loon
12. Belasting
13. Uitkering
14. Overlast en onveiligheid
Spoor 2
1. Gezondheid kwaliteit leven
2. Kosten vervanging geisers
3. Energiekosten

+
-

Organi
-saties

+
-

Zorgverzekeraar

Corporatie

-

Gemeente

Werkgever

Maatschappij
Overig

Totaal
+
0
0
-

+
-

-

+
+

+
0
-

+
+

+
+
-

+
(-)
+

+
+

(+)

+

-

-

-/0

-

+

0

+/-

0
0
0
+

+
+
+
+

+

+
+/-

Twee opvallende aspecten komen uit de tabel naar voren. De zorgverzekeraars, waar
veel overheidsinstanties van overtuigd zijn dat ze er baat bij hebben en mee zou moeten
betalen aan gezondheidsprogramma’s, komen op +- uit. Dit heeft te maken met de
tijdshorizon die je kiest. Door gezond te eten en te sporten ben je minder vaak ziek,
maar leef je ook langer waardoor de zorgverzekeraar op de lange termijn meer aan
personen moet besteden. Het tweede opvallende feit is dat de werkgevers aardig in de
plus staan. Zowel bij spoor 1 en spoor 2 komen deze besparingen door hogere
arbeidsparticipatie en minder ziekteverzuim (Lubbe & Larsen, 2009).
De onderstaande tabel laat de MKBA van spoor 1 zien. Er is ook een MKBA van spoor 2,
maar deze laat vrijwel hetzelfde zien als de MKBA van Rigo en is daarom hier niet
opgenomen. Net als bij de MKBA’s van Rigo is ook hier de kwaliteit van het leven de
grootste baat. De programma MKBA is ambitieus. Het verwacht door de maatregelen in
spoor 1 de gezondheid van bewoners in de krachtwijken gelijk te hebben aan het
gemiddelde in Den Haag. Dit levert een maatschappelijke baat van 18,3 miljoen op, wat
zorgt voor een rendement van 9,6 %. De kengetallen MKBA zijn volgens de onderzoekers
reëler en laten een saldo van 1,3 miljoen euro zien met een rendement van 6,3 %. Het
rendement is niet direct uit de getallen te achterhalen. De oorzaak hiervoor dat er een
heel rekenschema achter zit om alle kosten en baten naar de netto contante waarde
terug te rekenen. Wat hier opvalt, is dat er geen verantwoording is afgelegd over de
gekozen tijdshorizon, terwijl dit grote invloed heeft op de uitkomst. Uit tabel 5.6 kan
worden opgemaakt dat het grootste rendement bij jongeren valt behalen.
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Tabel 5.6: MKBA spoor 1, gezond en actief leven (Lubbe & Larsen, 2009).
NCW 2009–2064
t.o.v. 0-alt. (in mln €)
Kengetal
Program
BATEN
€ 9,6
€ 18,3
Directe baten
1. Gezondheidswinst a.g.v. gezondere leefstijl
€ 10,9
€ 20,5
a. Jongeren
€ 6,8
€ 17,4
b. Volwassenen
€ 2,5
€ 1,9
c. Ouderen
€ 1,6
€ 1,1
2. Besparing zorgkosten a.g.v. gezondere leefstijl
€ 0,8
€ 1,4
3. Kosten tijdsinvestering (bewegen) inwoners
€ PM ±
€ PM ±
Externe baten
4. Besparingen a.g.v. hogere arbeidsparticipatie
€ 1,0
€ 2,0
5. Besparing kosten a.g.v. minder ziekteverzuim
€ 0,6
€ 0,2
6. Verbeterde schoolprestaties a.g.v. minder ziekteverzuim
€ PM +
€ PM +
7. Reductie overlast en onveiligheid
€ 1,2
€ 2,5
8. Hogere ziektekosten a.g.v. gewonnen levensjaren
€ 1,9 € 2,6 9. Hogere kosten pensioen/AOW a.g.v. gewonnen levensjaar
€ 3,1 € 5,7 KOSTEN
€ 8,3
Investeringen
1. ‘Opplussen’ van 6 gymzalen
€ 0,6
2. Sporttuin Variascollege
€ 0,5
3. Herinrichten van de openbare ruimte
€ 0,3
Jaarlijkse kosten
4. Bestaande programma’s BOR, GG, makelaar
€ 1,4
5. Kosten sportprogramma
€ 5,7
SALDO KOSTEN EN BATEN
€ 1,3
€ 10,0
RENDEMENT
6,3%
9,6%
€-5,2 €-2,2 Bandbreedte (QALY €20.000 - €100.000)*
12,3
30,5
De betrokken ambtenaren hebben er voor gekozen om de MKBA’s niet te publiceren en
zijn voorlopig niet van plan om met de rapporten naar het college te gaan. Dit heeft een
reden.
“Er ontbreekt op dit moment te veel informatie om betrouwbare aannames te doen, elke
wethouder kan het op zijn eigen manier uitleggen. De uitkomsten uit de MKBA zijn wel
degelijk waardevol maar het levert op bestuurlijk niveau waarschijnlijk veel discussie op
wat afleidt van de daadwerkelijke ambities van een college” (Joosen, 2009).
De informatiefunctie van de MKBA heeft de volgende toevoegingen gebracht (Joosen,
2009):
• De verdeling van de kosten en baten heeft laten zien welke partijen betrokken moeten
worden bij het programma. De MKBA’s hebben laten zien dat niet de zorgverzekeraars
de meeste baat hebben bij het gezondheidsprogramma, maar het bedrijfsleven. De
Kamer van Koophandel heeft het intentieakkoord ondertekend en er zal vanuit de
gemeente meer geïnvesteerd worden in deze partner.
• Verschil in effectiviteit van maatregelen. Campagne als ga voor gezond levert
ontzettend veel op in vergelijking met wat je erin investeert. Investeren in jongeren
levert de maatschappij het meeste op.
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5.3.4 Procesfunctie
De MKBA is in de planvormingfase uitgevoerd waardoor het middel was om een beter
besluit te nemen welke maatregelen wel of niet uit te voeren. Er zitten echter nog te veel
onzekerheden in om dit als een officieel document te gebruiken. Één van de drie quick
wins is mede door de MKBA’s op de langere termijn geschoven. Het betreft het vervroegd
vervangen van de open geisers, welke volgens de MKBA een discutabele case is. De
bepalende factor, welke enigszins met de uitkomsten van de MKBA samenhangt, is de
discussie over wie de financiering van het vervroegd vervangen van de geisers op zich
moet nemen. Het Rijk, de woningcorporaties en de gemeente hebben daar nog geen
overeenstemming over bereikt.
De MKBA’s zijn onder behoorlijk wat tijdsdruk gemaakt en de verschillende partners zijn
alleen betrokken geweest door het leveren van informatie (Rosenberg, 2009). Als dit
anders zou worden gedaan, als de partners betrokken zouden worden bij het opzetten
van aannames zou er in ieder geval consensus zijn over de onzekerheidsfactor (Joosen,
2009). De procesfunctie omschreven in het conceptueel model is hierdoor niet tot zijn
recht gekomen. Op ambtelijk niveau heeft het zeker voor nieuwe inzichten gezorgd,
maar om het op bestuurlijk niveau te gebruiken of als hulpmiddel bij onderhandelingen
met andere partijen staat het nog te veel in de kinderschoenen.
De MKBA’s hebben de verschillen blootgelegd tussen het sociale en fysieke domein. Er is
steeds meer behoefte aan samenwerking tussen sociaal en fysiek, maar er wordt
traditioneel op een andere manier naar effecten gekeken. Partijen hebben andere
termijn, scenario’s en bedragen. Met een instrument als de MKBA ziet de gemeente Den
Haag in dat men makkelijker in gesprek kan raken doordat er gelijke grootheden worden
gebruikt (van der Hoeven, 2009)
5.3.5 Beperkingen
De beperking waar de opstellers van de MKBA’s en de gemeente Den Haag tegen
aanliepen was het feit dat er nog te weinig bekend is over de effecten van maatregelen in
het sociale domein. De uitkomsten kunnen niet zonder discussie op te wekken
gepresenteerd worden. De beperking bij de uitvoering van de MKBA zoals het bureau
Lubbe & Larsen het heeft gedaan, is dat er geen zekerheid is of er ook daadwerkelijk een
causaal verband is tussen maatregel en effect.
5.3.6 Toekomst
Er kan geconcludeerd worden dat de MKBA nog geen degelijk afwegingskader vormt voor
beslissingen die in het kader van het programma moet worden genomen. Er worden wel
verschillende aspecten meegenomen uit de MKBA’s in het vervolgtraject van het
gezondheidsprogramma. Het ondersteunt hierbij de keuzes die in het programma worden
gemaakt (Joosen, 2009). Naast de MKBA zal het meerjarenprogramma bouwen op een
interviewronde die voor de zomer is gehouden en een gezondheidsenquête die
gebiedsgericht extra informatie levert.
De gezondheidsenquête gehouden onder de bewoners in de vier grote steden levert veel
nieuwe informatie op het niveau van een wijk. Wanneer deze gegevens geleverd zijn,
zullen de twee MKBA’s herzien worden of ze op basis van de extra gegevens betere
aannames kunnen doen. Eind dit jaar wordt dan opnieuw gekeken wat er met het
instrument gedaan gaat worden. Isabel Joosen denkt echter niet dat het instrument
komend jaar voldoende ontwikkeld is om als afwegingsinstrument te dienen bij
beleidskeuzes (Joosen, 2009). De gemeente Den Haag wil betrokken blijven bij het
instrument en wil helpen het instrument verder te ontwikkelen. Het herzien van de
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MKBA’s is daar de start van. Daarbij worden er in het sociale domein stappen
ondernomen om beter te monitoren zodat er meer inzicht is in de effecten.
Isabel Joosen ziet in het instrument de potentie als procesinstrument om partijen
dichterbij elkaar te brengen. Niet alleen tussen fysiek en sociaal, maar ook binnen het
sociale domein kan het partijen samenbrengen en concretere doelstellingen laten
formuleren. Wanneer er meer openheid is over de keuzes die in het opstellen van de
MKBA gemaakt worden (denk aan de aannames, de tijdshorizon en de discontovoet) zal
de MKBA breder gedragen worden en kan het instrument beter worden benut als
hulpmiddel bij het beslissingsproces.
5.3.6 Conclusie
Uit deze paragraaf is op te maken dat de gemeente Den Haag aangeeft dat de MKBA een
bijdrage heeft geleverd in het planningsproces, maar vooral indirect. Het heeft
programmateam vooral laten nadenken over welke maatregelen doeltreffend zijn en
welke partners er bij het verdere proces betrokken kunnen worden. De potentie dat
verschillende beleidssectoren door middel van de MKBA beter kunnen overleggen zit er
volgens de gemeente wel in. Door de grote onzekerheden in de aannames is het daar nu
echter nog geen passend instrument voor. De MKBA laat te veel onzekerheden zien in de
aannames en er zal te veel discussie ontstaan en van het daadwerkelijke doel afleiden.
5.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is gekeken in hoeverre de MKBA een bijdrage heeft geleverd aan
planningsprocessen in de stedelijke vernieuwing en hoe de MKBA dit in de toekomst kan
gaan doen. Geconcludeerd kan worden dat binnen de stedelijke vernieuwing de meeste
interesse is naar de informatiefunctie van het instrument. Beide partijen in de verdieping
hebben de nadruk gelegd op de informatiefunctie en de procesfunctie niet bewust
gebruikt. Door de MKBA zijn de doelstellingen scherper neergezet, maar de andere
functies zijn niet gebruikt. Echter verschillende betrokkenen zien wel potentie in het door
middel van een MKBA creëren van consensus en draagvlak. De beperkingen die in dit
hoofdstuk beschreven worden maken het lastig om een MKBA te gebruiken en partijen in
de stedelijke vernieuwing te interesseren.
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6. Conclusie
Vroeger was het voor gemeenten vaak genoeg om te zien dat een maatregel effect had
en werd er niet zozeer gekeken wat het voor de samenleving opleverde. Er wordt echter
steeds kritischer naar het beleid van de overheid gekeken en ook voor andere partijen in
de wijk is het interessant om de effecten in geld uitgedrukt te zien. Denk aan een
woningcorporatie, projectontwikkelaar of belegger. Aan de hand van de verkregen
inzichten in zowel het theoretische als het praktische deel kunnen er in dit hoofdstuk een
aantal conclusies worden getrokken. Er zal antwoord worden gegeven op de in dit
onderzoek gestelde vraag:
In hoeverre kan de MKBA een bijdrage leveren aan het planningsproces van stedelijke
vernieuwing in wijken?
Onder stedelijke vernieuwing wordt in dit onderzoek alle aanpassingen die in een wijk
worden gedaan om de leefkwaliteit te verbeteren verstaan. Hier vallen dus de fysieke en
sociaaleconomische maatregelen onder. Kenmerkend aan de stedelijke vernieuwing is de
hoeveelheid partijen die bij dit proces betrokken horen te worden. Door de veranderingen
in de samenleving zijn het niet alleen meer de traditionele partijen die de dienst
uitmaken in de wijk, maar melden ook nieuwe partijen zich. Zo betrekken gemeente en
woningcorporaties ook steeds vaker private partijen en maatschappelijke organisaties
waaronder zorginstellingen in een vroeg stadium bij het proces. Daarnaast zijn de
burgers mondiger geworden en eisen een transparant beleid.
Kortom: toelatingsplanologie wordt aangevuld met ontwikkelingsplanologie. Partijen uit
verschillende sectoren komen samen in de wijk en moeten zoeken naar integrale
oplossingen voor de ontstane problemen. Zoals in de theorie naar voren kwam is
communicatie en vertrouwen tussen de personen bepalend voor de uitkomst van het
proces.
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan hierin een rol spelen omdat met
een MKBA alle effecten onder één noemer worden geplaatst en het instrument veel
informatie naar boven brengt. Daarnaast hoort er vroegtijdig in het onderzoek gesproken
te worden over doelstellingen en een MKBA vraagt dit van de opstellers. Met behulp van
een MKBA kan er sectoroverstijgend doelmatig en systematisch gewerkt worden. Door de
transparantie over de afweging om wel of niet te investeren kan de MKBA ook voor meer
draagvlak zorgen.
De MKBA kan afhankelijk van het moment in het proces verschillende doelen dienen. In
de initiatieffase is het een instrument dat interessant is voor projectoptimalisatie. Hier
kan gedacht worden aan het anders inzetten van middelen om beter de effecten te
kunnen realiseren en zo alternatieven tegen elkaar afwegen. Ook kan hier het proces
omgedraaid worden: bepaal wat een maatregel oplevert en zoveel mag de maatregel ook
maximaal kosten. In de planvormingfase is er al meer kwantitatieve informatie bekend
over het project en wordt het meer als ondersteunend instrument voor de
investeringsbeslissing gebruikt. Door de effecten te kwantificeren kan er meer gezegd
worden over de omvang en richting van de effecten en zijn ze beter tegen elkaar af te
wegen. Ex ante evaluatie zorgt voor aanbevelingen voor verbetering van het
planningsproces, het kijkt naar het efficiency en effectiviteitvraagstuk. Een MKBA kan ook
ex post worden uitgevoerd maar is dan een oordeelvellend instrument.
Wanneer de knelpunten in het planningsproces van de stedelijke vernieuwing worden
gekoppeld aan de eigenschappen van de MKBA, blijkt het een zinvolle aanvulling op het
planningsproces te zijn. Het heeft een aantal interessante eigenschappen die kunnen
zorgen voor transparantie, verzakelijking en professionalisering van de plan- en
besluitvorming in een wijk. In hoofdstuk vijf is met behulp van een exploratief onderzoek
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gekeken hoe de toepasbaarheid van het instrument in de praktijk is en of het ook daar
ook daadwerkelijk de functies toegeschreven aan het instrument, uitdraagt. De functies
worden hier kort besproken om te zien voor welke problemen ze een oplossing kunnen
bieden en of er beperkingen aan het gebruik van de MKBA kleven.
Inzicht in de kosten en baten
Deze functie zal hulp kunnen bieden bij de volgende knelpunten:
• De ‘zachte’ baten worden vaak onderbelicht door het niet in cijfers kunnen uitdrukken
van toekomstige effecten waardoor de harde maatregelen (fysieke ingrepen) eerder
worden uitgevoerd.
• Effecten die op de lange termijn pas zichtbaar zijn, worden vaak niet meegenomen bij
het afwegen van mogelijkheden. Preventieve maatregelen gaan hierdoor vaak ten
onder tegen direct probleemoplossende maatregelen.
• De problemen in de wijken raken tal van beleidsvelden waardoor integrale afstemming
nodig is om de problemen te kunnen aanpakken.
De MKBA kan door inzicht te geven in de kosten en baten de effectiviteit en efficiëntie
van maatregelen achterhalen. Respondenten uit de praktijk laten duidelijk blijken dat
hier de grootste vraag naar is om een betere afweging te kunnen maken waar men in
gaat investeren. Bij de woningcorporatie Ymere werd door het uitvoeren van de MKBA
duidelijk dat het mogelijk is om op een objectieve manier naar leefbaarheidprojecten te
kijken en zo een op informatie beruste afweging te kunnen maken tussen verschillende
mogelijkheden.
De beperking van de MKBA in de stedelijke vernieuwing is dat er nog weinig informatie is
over de korte en met name de lange termijn effecten van sociale investeringen. Ook zijn
er nog weinig causale verbanden ontdekt tussen de fysieke investeringen en sociale
effecten. Om een MKBA toch te kunnen uitvoeren moeten er hierdoor veel aannames
worden gedaan.
Verdeling van de kosten en baten
Bij investeringen in de stedelijke vernieuwing is er vaak sprake dat de kosten hoger zijn
dan de directe opbrengsten. Het kan zijn dat er discussie is over wie deze kosten op zich
moet nemen. Deze functie van de MKBA kan hier gebruikt worden omdat het op een
overzichtelijke manier laat zien waar de kosten liggen en waar de directe, indirecte en
externe baten terechtkomen.
Onder de respondenten was er veel interesse voor deze functie van de MKBA omdat men
hierdoor inzicht krijgt in waar de kosten en baten neerslaan. Bij de gemeente Den Haag
werd duidelijk wie er van het gezondheidsprogramma profiteert. Dit bleek niet zoals
verwacht de zorgverzekeraar te zijn, maar het bedrijfsleven. Gezondheidsprogramma’s
zorgen voor minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Wanneer blijkt uit
de MKBA dat andere partijen door investeringen er op vooruit gaan, is de algemene
mening dat de uitkomsten uit de MKBA gebruikt kunnen worden om deze partijen te
betrekken bij de financiële onderhandelingen. Dit blijft echter vrijblijvend.
De uitkomsten van MKBA zijn echter te vaak voor discussie vatbaar door de vele
aannames die in de MKBA worden gedaan. Het is hierbij belangrijk om vooraf
overeenstemming te hebben over de aannames en de aanpak wil er gebruik gemaakt
kunnen worden van deze functie.
Doelstellingen
In het planningsproces van de stedelijke vernieuwing komen de volgende problemen
voor:
• Moeizame samenwerking tussen partijen uit de sociale en fysieke wereld door
verschillen in uitgangspunten, looptijd, financiën, etc.
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• Het ontbreken van een duidelijke koppeling tussen maatregel en behaald resultaat.
De MKBA kan hier een oplossing voor bieden omdat de MKBA een denkkader creëert
waardoor partijen eenzelfde patroon en denkwijze hanteren. In de MKBA wordt een
probleemanalyse geformuleerd en er wordt vervolgens teruggekoppeld of de effecten van
de maatregelen het probleem oplossen. Een investering die geen antwoord biedt op het
probleem kan met behulp van een MKBA worden verhinderd.
De praktijk wijst uit dat de MKBA in principe vrij laat wordt ingezet en deze functie door
de meeste partijen niet wordt herkend. Wanneer een MKBA wordt uitgevoerd komt deze
functie naar voren maar wordt door de meeste partijen nog niet als zodanig herkend. De
gemeente Den Haag herkent wel dat er beter overleg is tussen de verschillende
terreinen. De MKBA heeft bij de gemeente en de GGD voor nieuwe inzichten in
effectmeting gezorgd.
De MKBA wordt door respondenten die nog niet zo bekend zijn met het instrument als
een technisch moeilijk ding gezien en de toepassing als een eenvoudig denkkader past
niet in die context. Ook binnen woningcorporatie Ymere is de omvang en de tijd die in
een MKBA geïnvesteerd moet worden een groot obstakel.
Consensus en draagvlak
Bewoners en andere partijen willen graag inzicht waarom er bepaalde keuzes worden
gemaakt bij de stedelijke vernieuwing. Daarnaast kan er bij de start van een project
sprake zijn van sterk tegengestelde belangen bij de betrokken partijen.
Wanneer er sprake is van een weinig transparant proces en er discussie is over de
richting van het project kan een MKBA een goede rol spelen in het
besluitvormingsproces. Het objectieve karakter van de MKBA helpt om de zin, onzin en
belang van genoemde argumenten in beeld te brengen. Ook kan een overzicht waar de
effecten terechtkomen het proces met verschillende (vermeende) tegengestelde
belangen ondersteunen.
In de praktijk liggen deze functies van de MKBA niet voor de hand. Partijen zijn
vooralsnog intern bezig een MKBA uit te voeren om de effectiviteit van een maatregel te
bepalen. Doordat er technische moeilijkheden met het instrument zijn, komt de
procesfunctie van de MKBA in de verdrukking.
Bij de uitgevoerde MKBA’s in de wijk zijn de aanwezige partijen alleen betrokken geweest
bij het verzamelen van informatie en niet om overeenstemming te krijgen over welke
effecten moeten worden meegenomen en welke aannames realistisch zijn. Wanneer dit
wel zou gebeuren is er in ieder geval consensus over de onzekerheid.
Bij woningcorporatie Ymere zullen de MKBA’s wel bij toekomstige soortgelijke projecten
gebruikt worden om meer draagvlak te creëren door met behulp van de MKBA te laten
zien dat de investering daadwerkelijk effect heeft op de leefbaarheid van de wijk.
Terugkoppelend naar de centrale onderzoeksvraag kan gezegd worden dat de MKBA een
bijdrage kan leveren aan het planningsproces van de stedelijke vernieuwing. De praktijk
laat zien dat er behoefte is naar een instrument als de MKBA en het instrument een
ondersteunende, informatieve en toetsende rol kan spelen. In de praktijk is er vooral oog
voor de informatiefunctie, maar er wordt ook potentie gezien in de procesfunctie. Het
toepassen van de MKBA in de stedelijke vernieuwing is echter geen eenvoudige opgave
en heeft een aantal beperkingen.
• Onzekerheid over de toekomstige effecten zorgt ervoor dat de MKBA nog niet ten volle
gebruikt kan worden. Binnen de wijkaanpak zijn er nog weinig algemeen
geaccepteerde aannames over de toekomstige effecten. Aannames zijn zeer bepalend
voor het resultaat. Wanneer er verschil van mening is over de aannames haalt een
MKBA weinig uit.
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• Het uitvoeren van een MKBA is een tijdrovende en dure opgave. Een MKBA kost al
gauw 20.000 euro. Er moet worden nagegaan of de kosten van een MKBA opwegen
tegen de kosten van het project. Voor relatief kleine projecten is het niet raadzaam
om al te veel geld te investeren. Een vuistregel kan zijn om niet meer dan 5 % van de
totale te verwachten kosten te besteden aan een MKBA.
• Hoeveelheid beschikbare kennis. Naast de investering in het uitvoeren of laten
uitvoeren van een MKBA gaat er ook veel tijd zitten in het zoeken van de benodigde
informatie. Een goed voorbeeld hiervan is Ymere waar sommige informatie binnen de
organisatie niet voorhanden bleek te zijn.
De MKBA biedt verschillende mogelijkheden voor het planningsproces van de stedelijke
vernieuwing en in deze conclusie is beschreven welke bijdrage de MKBA per functie aan
de stedelijke vernieuwing kan leveren. De MKBA kan de planningspraktijk van stedelijke
vernieuwing verrijken, maar hoe behulpzaam het instrument is wordt bepaald door de
input. Het is waardevol om het gebruik van de MKBA in de stedelijke vernieuwing te
stimuleren. Wanneer men deze ambitie wil waarmaken, is het van belang dat er goed
gecommuniceerd wordt waar de MKBA voor kan dienen. Veel van de respondenten die
nog weinig van het instrument afwisten, konden moeilijk voor ogen krijgen wat de MKBA
voor hen kon betekenen. In het volgende hoofdstuk zullen een aantal aanbevelingen
worden gedaan over het aanpassen van het instrument naar de huidige planningspraktijk
in het stedelijk gebied.
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7. Aanbevelingen
‘De MKBA van beoordelaar naar verbeteraar’ (Rienstra, 2008).
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten uit de conclusie nader beschouwd. Uit de
getrokken conclusies in dit onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden gedaan.
De aanbevelingen zullen gebaseerd zijn op mijn eigen ervaringen die ik heb opgedaan
tijdens dit onderzoek en zijn dus subjectief van aard. Uit het praktijkonderzoek blijkt dat
voor veel partijen de MKBA een zeer technisch en ingewikkeld instrument is waarvan de
toepasbaarheid in de stedelijke vernieuwing nog onduidelijk is. Ook de partijen die
ervaring hebben met de MKBA zijn vaak op zoek naar een eenvoudige variant. Wanneer
de volgende drie ontwikkelingen plaatsvinden, zal de MKBA een duidelijkere plek in de
stedelijke vernieuwing kunnen veroveren.
Centraal verzamelen van informatie
Vanuit een kennisinstelling of vanuit een Ministerie (bijvoorbeeld het Ministerie van
VROM) zou er duidelijk kunnen worden ingezet op het instrument de MKBA. Dit betekent
dat er geïnvesteerd moet worden in het instrument en het verzamelen van informatie.
Monitoren en het analyseren van effecten van maatregelen is een vereiste om de MKBA
naar een hoger niveau te tillen en de te nemen aannames te verbeteren. Een goed
voorbeeld hiervoor is het koppelen van de leefbaarometer (deze meter geeft informatie
over de leefbaarheid in de wijk, maar ook de ontwikkelingen en achtergronden van de
buurt) aan de veranderingen in de WOZ(waardering onroerende zaken)-waarde (dit is de
prijs die de eigenaar zou krijgen bij verkoop op de peildatum van januari van dat jaar).
Hierdoor wordt inzicht verkregen in wat investeringen in de leefbaarheid oplevert aan
woongenot.
Openbaar maken van informatie en aannames gebruikt in al uitgevoerde MKBA’s
Er zal meer openheid moeten worden gegeven over de MKBA en in de al verzamelde
kengetallen. MKBA’s worden vaak niet gepubliceerd. Dit komt doordat de MKBA’s vaak
politiek gevoelige informatie bevatten of doordat er te veel onzekerheid over de genomen
aannames is. Er zit in alle MKBA’s een bepaalde mate van onzekerheid. Wanneer deze
goed duidelijk wordt gemaakt door het expliciet neerzetten van de aannames en het
aangeven van de gebruikte tijdshorizon, discontovoet, risico-opslag etc. zal er consensus
ontstaan en levert het instrument veel nuttige informatie op. Het is belangrijk dat de
MKBA als hulpmiddel gepresenteerd wordt en geen vervanging is voor de politieke
besluitvorming. Vanuit de politiek is er niet altijd de wens om een MKBA uit te laten
voeren. Bestuurders willen vaak doortastend een project doorvoeren en een MKBA kost
tijd en geld en kan veel discussie opleveren. Door openheid te creëren en de
verschillende partijen bij het opstellen van de MKBA te betrekken kunnen er juist lange
procedures worden vermeden doordat de objectieve informatie uit de MKBA input levert
voor de discussie.
Eenvoudig communiceren naar partijen
Een goede communicatie is nodig over het instrument en het gebruik ervan. Zo is er in
gesprekken de procesfunctie vaak niet naar voren gekomen en er werd ook verscheidene
keren aangegeven, bijvoorbeeld door Anne Heinsbroek en Jochem Deuten hoe de MKBA
past in de opgave in de probleemwijken. Doordat partijen niet goed weten wat ze aan het
instrument hebben zal de MKBA niet in groten getale worden gebruikt. Investeren in een
MKBA kost inspanning en geld, partijen moeten dan ook zien wat het oplevert. In de
theorie wordt er al onderscheid gemaakt tussen de MKBA lite, de KKBA en de uitgebreide
MKBA. Ook is er uit het praktijkonderzoek naar voren gekomen dat er gebruik kan
worden gemaakt van een topdown of bottom-up benadering. Het SEV is samen met een
aantal rekenmeesters (onderzoeksbureaus Rigo, Ecorys, ABF Research) bezig met het
ontwikkelen van een procesinstrument waar partijen samen aannames kunnen doen over

91

wat voor effecten ze verwachten door de te nemen investeringen. De maatregelen
leveren opbrengsten en besparingen op en met behulp van deze gegevens kan er
gekeken worden welke partijen er geld voor over hebben om dit effect te realiseren. Naar
mijn mening zal er een nog simpeler model worden opgesteld waar allereerst wordt
weergegeven welke problemen er veelal in de achterstandswijken spelen zodat partijen
zich ermee kunnen identificeren. Daarna volgt een overzicht welke maatregelen hier
eventueel kunnen worden genomen. Aan de hand van een aantal indicatoren zal er dan
worden aangegeven waar er opbrengsten of besparingen zijn te verwachten. Hierdoor
wordt inzichtelijk wat er met een MKBA gedaan kan worden en kan er, wanneer partijen
meer informatie willen, dieper op de materie in worden gegaan. Op deze manier worden
ook de kosten en baten van sociaaleconomische investeringen meegenomen en wordt er
duidelijk wat er moet gebeuren om het maximale rendement te behalen. De denkwijze
van de MKBA is weergegeven in figuur 7.1
Figuur 7.1: eenvoudig schema MKBA in de wijk
analyse van de
problemen. Wat gaat
er mis?

Problemen in de
wijk

maatregel 1
(Kosten €)

effect 1

effect 2

Wat is het doel?
Welke maatregelen
kunnen hierbij helpen?

maatregel 2
(Kosten €)

effect 1

Zorgen de
maatregelen voor een
oplossing van het
probleem?

Wat voor significanten
effecten hebben deze
maatregelen?

effect 2

Wat is de omvang van
de effecten?

€

€

€

Kunnen alle effecten,
om ze vergelijkbaar te
mkane in euro's
worden uitgedrukt?

€

Waar slaan de baten
neer?

bewoners
gemeente

woningcorporatie

bedrijfsleven

Het idee is dat er een probleem in de wijk kan worden ingevuld en met behulp van dit
figuur verder kan worden uitgewerkt. Belangrijk is om aan te geven in de tekst waarop
de aannames zijn gebaseerd en hoe de omvang van de effecten is bepaald. Een
voorbeeld wordt in figuur 7.2 gegeven. Partijen kunnen zich hiermee identificeren en het
geeft kort weer wat de MKBA kan doen.
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Figuur 7.2: voorbeeldschema
In de wijk voelen mensen zich onveilig door
jongeren die 's avonds op straat rondhangen
en door de fysieke opzet met donkere parken
en hoeken

analyse van de
problemen. Wat gaat
er mis?

grote mate van
onveiligheid

Creeeren van een prettige leefomgeving door het
verbeteren van de veiligheid.
- Door aanpassingen in de fysieke ruimte (het
plaatsen van lantaarnpalen, hekken etc.)
- Ondersteunen van buurtvaderproject die
jongeren aanspreekt op gedrag

fysieke
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Wat is het doel?
Welke maatregelen
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buurtvaderproject

Minder delicten zorgt voor stijging woongenot
wat zorgt voor stijging woning waarde
Voor elk extra geweldsmisdrijf per 1000
inwoners blijkt de waarde van een gemiddeld
huis met 1100 euro te verminderen (bron: Marlet
2006)
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not

stijging
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not

Wat voor significanten
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preventie
door
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en van

Daarnaast zorgt het buurtvaderproject voor de
ontwikkeling van de jongens in de wijk. Ze
praten met hen over de toekomst, opleiding,
goed gedrag etc.
Aanname dat zonder startkwalificatie de
persoon drie jaar langer werkloos zou zijn + 5
jaar lang 10% minder loon. Daarbij komen de
kosten van reintergratieproject en
administratiekosten van 2561 euro (bron: MKBA
vroegtijdig schoolverlaten, school 23 en
leerwerkbedrijf).

Wat is de omvang van
de effecten?

€

€

€

Kunnen alle effecten,
om ze vergelijkbaar te
maken in euro's
worden uitgedrukt?

€

Waar slaan de baten
neer?

bewoners
gemeente

woningcorporatie

bedrijfsleven

Zorgen de
maatregelen voor een
oplossing van het
probleem?

Vervolgonderzoek is wenselijk
Dit onderzoek is zeer verkennend geweest en er is vooral gepraat met personen die iets
met de MKBA te maken hebben gehad. Het zou interessant zijn om één of meerdere
achterstandswijken te kiezen waar ze bezig zijn met het ontwikkelen van een
wijkontwikkelingsplan en partijen uit het fysieke en sociale domein ondervragen naar de
knelpunten in het planningsproces en hun behoefte aan instrumentaria. Hier kan ook het
hierboven opgestelde schema aan de verschillende partijen worden voorgelegd.
Daarnaast is het natuurlijk interessant om de ontwikkelingen op het gebied van de MKBA
en stedelijke vernieuwing in de toekomst te volgen. Uit deze thesis blijkt dat het een
beginnend concept is, maar dat het zeker leeft onder partijen.
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Bijlage B: waarderingsmethoden
Productiefactormethode (PFM)
Bij de productiefactor methode is het uitgangspunt de waardering van verandering in de
productiviteit van natuurlijk of door de mens gemaakte systemen als gevolg van een verandering
in het milieu. Een goed voorbeeld is een vermindering in de visvangst door de verslechtering van
de waterkwaliteit als gevolg van een fabriek waar het afvalwater onvoldoende gereinigd wordt
voordat het in de rivier wordt geloosd. De veranderingen in de opbrengst van de productie zijn dan
te vertalen in een geldelijke tegenwaarde van het milieueffect, de verslechterde waterkwaliteit
(waterwaarderingswijzer, 2009).
Reiskostenmethode (RKM)
Deze methode gebruikt de reiskosten die mensen maken om een specifiek gebied te bezoeken als
indicator voor de economische waardering die de bezoekers hebben van het gebied. Een belangrijk
nadeel van deze methode is de grote hoeveelheid aannames die gemaakt moeten worden om de
totale reiskosten te bepalen. Voor de waardering van de reistijd wordt vaak gebruik gemaakt van
een fractie van het gemiddelde maand- of jaarinkomen (de tijd voor het reizen had ook werkend
doorgebracht kunnen worden).
(Ruijgrok et al., 2004).
Conditionele waarderingsmethode (CWM)
De CWM waardeert veranderingen op basis van publieke beleving en waardering van deze
veranderingen en achterhaalt dit door middel van social survey, oftewel enquêtes. In de enquête
wordt een hypothetische markt gecreëerd waarbij de respondent informatie ontvangt over onder
meer het goed, wie het gaat gebruiken, wie ervoor zal betalen etc. Vervolgens word de respondent
gevraagd om zijn/haar betalingsbereidheid voor een kwalitatieve of kwantitatieve verbetering in de
voorziening van het goed of om de acceptatiebereidheid voor een verslechtering. Nadeel is dat bij
een methode als deze altijd sociaal psychologische en communicatieve verstoringen op kunnen
treden en dat het om een hypothetische markt gaat en geen reële waardoor mensen strategisch
verdrag kunnen vertonen. De uitkomst is gebaseerd op wat mensen zeggen dat ze zouden doen en
niet wat ze daadwerkelijk doen. Gelukkig bestaan er verschillende trucs om deze vertekeningen
zoveel mogelijk te voorkomen.
Hedonische prijskostenmethode (HPM)
Het is een methode waarbij het verschil in prijzen van onroerend goed wordt gerelateerd aan de
omgevingsvariabelen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat onroerend goed prijzen mede worden
beïnvloed door kenmerken als een groene omgeving, veiligheid, aanwezigheid voorzieningen etc.
Er wordt hier gebruik gemaakt van een veronderstelde complementaire relatie tussen iets waarvoor
geen prijs voorhanden is en iets waar wel een prijs voor is. Een belangrijk nadeel is de grote
databehoefte om voldoende rekening te kunnen houden met alle andere factoren die van invloed
kunnen zijn op de huizenprijzen.
Herstelkostenmethode (HKM)
De herstelkostenmethode schat de kosten van maatregelen die gemaakt moeten worden om
achteruitgang of verlies als gevolg van een project te herstellen. Voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld het prijskaartje dat hangt aan het herbouwen na afbraak of het planten van bomen na
kappen. Nadeel hiervan is dat sommige veranderingen onomkeerbaar zijn en feitelijk dus ook niet
te herstellen.
Averting behaviour methode (ABM)
De ABM bepaalt de kosten van reeds getroffen of nog te treffen benodigde maatregelen om
ongewenste veranderingen in de directe woon- of leefomgeving van individuele huishoudens te
voorkomen, vermijden, bestrijden of te herstellen. Het gaat meestal om veranderingen natuur en
milieu die particuliere niet zelf kunnen beïnvloeden, maar zichzelf tegen de negatieve effecten
proberen te beschermen. Het voordeel is dat de informatie van al gemaakte kosten beschikbaar is,
een nadeel is echter hoe ver de reikwijdte van de maatregelen die genomen worden. Kan
bijvoorbeeld het kopen van een kaartje voor een overdekt zwembad een maatregel zijn waarmee
een particulier zichzelf beschermt tegen de effecten van waterverontreiniging? (Ruijgrok et al,
2004). Een kraanfilter tegen waterverontreiniging is daarentegen weer wel een duidelijk voorbeeld
van ‘averting behaviour.’
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Bijlage C: vragenlijst semigestructureerd interview
Inleiding
Voorstellen
Onderzoek toelichten
Functie
1. Wat is uw precieze functie en wat is uw betrokkenheid met de MKBA?
Vragen
2. Wat was de aanleiding voor het laten uitvoeren van een MKBA?
3. Wat waren u verwachtingen vooraf aan de MKBA?
4. Op welk moment in het planningsproces heeft u de MKBA ingezet?
5. Hoe was de gemeente/woningcorporatie betrokken bij het proces van het
opstellen van de MKBA’s?
6. Hoe werden de andere partijen betrokken?
7. Waar liep u bij het begeleiden van de MKBA tegenaan?
8. Wat hebben de MKBA’s voor het beleid betekend?
9. Zijn er dingen veranderd naar aanleiding van de uitkomst uit de MKBA’s?
10. Waren alle baten te meten?
11. Hoe is er omgegaan met de aannames die er in de MKBA werden gedaan en de
onzekerheden
12. Werd er in u gemeenten al eerder ex ante evaluatiemethoden gebruikt voor een
beter planningsproces/besluitvorming?
13. Bent u in de toekomst van plan om vaker een MKBA uit te voeren? Waarvoor wel,
waarvoor niet? Waar ligt het aan? (omvang, complexiteit, controversie, kennis)
14. Waarom zijn de MKBA’s niet openbaar gemaakt?
Hebt u misschien nog op of aanmerkingen, suggesties of iets in die trant?
Heel erg bedankt voor het interview
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Bijlage D: Samenvattingen congressen en interviews
SAMENVATTINGEN CONGRESSEN
Congres: Kosten of Kansen
De vragen wat is een maatschappelijke kosten-batenanalyse en wat heb je eraan
stonden centraal op het door VNG en VROM georganiseerde MKBA-congres Kosten of
Kansen. Ongeveer 170 planeconomen, planontwikkelaars, wethouders, raadsleden,
adviseurs, consultants, onderzoekers en andere geïnteresseerden luisterden naar
inleidingen en discussies en namen actief deel aan workshops.
De dag begon met een presentatie van Martijn Ligthart, plaatsvervangend secretarisdirecteur van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO). Deze stelt
dat de MKBA een goed hulpmiddel is bij het maken van politieke keuzen. In zijn
presentatie laat hij zien hoe de MKBA bestuurlijk kan worden bekeken. Als de uitkomst
politici niet bevalt, willen deze een MKBA wel eens terzijde schuiven. “Dit moet men
proberen te voorkomen door van te voren goede afspraken te maken over zaken als de
nulsituatie, reikwijdte, horizon en dergelijke. Een MKBA moet niet als legitimatie van een
al genomen besluit worden gebruikt.” Daarnaast gaf Martijn Ligthart aan dat een MKBA
zinvol is wanneer er veel kennis voorhanden is en er in hoge mate van overeenstemming
is over de door te rekenen maatregel. Zo zou een MKBA over kernenergie weinig nut
hebben. Tegenstanders van kernenergie zullen zich nooit door een MKBA laten
overtuigen.
De volgende spreker was Peter van den Berg, directeur Inspectie der Rijksfinanciën van
het ministerie van Financien. Hij gaf een presentatie over de opkomst en de theorie van
de MKBA. In Nederland kwam de MKBA in opkomst tijdens de discussie na de
waternoodramp over hoe Nederland het best beschermd kon worden tegen het water:
het ophogen van de dijken of het duurdere deltaplan. Doordat het Deltaplan ook effect
zou hebben op bijvoorbeeld een toename van het aantal toeristen is er uiteindelijk
gekozen voor het ‘duurdere’ plan.
Van den Berg gaf ook nog drie boodschappen voor de praktijk:
• zorg voor een goede probleemanalyse en ontwikkel goede projectalternatieven
• Als niet het mogelijk is alle effecten te kwantificeren, is het toch verstandig om de
MKBA als een denkkader te gebruiken
• De MKBA zorgt voor consistentie en overzichtelijke presentatie van kosten en effecten
ten behoeve van de besluitvorming
Er werden acht workshops aangeboden:
1. Leidraad Milieu-MKBA’s
2. MKBA bodemsanering
3. De praktijk van het OBR
4. MKBA voor beleidsmedewerkers verklaard
5. MKBA gezondheid in de wijk
6. MKBA en stedelijke vernieuwing
7. MKBA en andere rendementsmethoden
8. MKBA en openbaar vervoer
Ik heb workshop nummer 1, 5 en 6 bijgewoond.
In de workshop Leidraad Milieu-MKBA’s werd de nadruk gelegd op waarom er een aparte
leidraad voor milieu moet worden gemaakt. De milieubaten zie je namelijk vaak pas op
de lange termijn terug. Daarnaast is er voor veel milieubaten geen ‘markt’ waardoor het
moeilijk is een prijskaartje aan de effecten te hangen. Hierover moet overeenstemming
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worden bereikt. Sander de Bruyn, opsteller van de MKBA in het milieubeleid, gaf aan dat
de discontovoet grote invloed heeft op lange termijn effecten.
MKBA gezondheid in de wijk
In deze workshop was er eerst een kort praatje van het dhr. Koning van het ministerie
van VROM. Deze ging in op waarom ook in het sociale domein de effecten moeten
worden gemeten. Hij gaf twee redenen: sociale maatregelen worden vaak onderbelicht
en maatschappelijke organisaties hebben soms geen duidelijk doel voor ogen waardoor
ze ongestructureerd te werk gaan. De MKBA kan een hulpmiddel zijn. Daarna kwam een
beleidsmedewerker van de gemeente Den Haag aan het woord. Opvallend was dat ze
aangaf dat er door de gemeente ontzettend veel informatie verzameld moet worden voor
de MKBA en dat ze daar binnen de gemeente wel moeite mee hebben gehad. Daarna
kwamen adviseurs van Rigo aan het woord die nagingen hoe ze MKBA hebben opgesteld.
Door vragen uit het publiek kwam naar voren dat de gemeente nog niet weet wat ze met
de uitkomsten van de MKBA gaan doen, maar dat het voor hen waardevolle informatie
heeft verschaft.
MKBA stedelijke vernieuwing.
In de workshop stedelijke vernieuwing kwam de leidraad MKBA en de stedelijke
vernieuwing naar voren. Deze leidraad is echter nog niet gepubliceerd, mede door de
gevoelige informatie die erin staat. In de leidraad wordt namelijk een MKBA uitgevoerd
op de herstructureringsplannen van zes achterstandswijken. Bij één van de wijken kwam
een negatieve MKBA naar voren. Mede hierom heeft het ministerie de publicatie
uitgesteld. Gerbrand van Bork vertelde een aantal opvallende punten uit het opstellen
van de MKBA. Bijvoorbeeld dat sociale effecten van fysieke investeringen nog moeilijk te
meten, kwantificeren en monetariseren zijn, naast de sociale effecten van sociale
investeringen. De grondexploitatie speelt hierdoor een grote rol in de MKBA. Wel bleek
dat fasering een goede oplossing kan zijn voor herstructureringsplannen.
Uit de zaal kwamen verschillende geluiden. Men was teleurgesteld dat de sociale effecten
nog zo miniem in kaart waren gebracht. Wel was er interesse omdat het de gemeente
zelf inzicht geeft in de effecten van SV voor verschillende actoren (en sommige baten
kunnen gehanteerd worden voor PPS en financiering via value capturing).
Aan het eind van het congres werd er ook een filmpje gedraaid waarin interviews naar
voren kwamen die gedurende dag met bezoekers waren opgenomen. Zo kreeg ik meer
inzicht hoe verschillende beleidsmedewerkers de MKBA zouden willen gebruiken en wat
ze er van vonden. Dit is in het onderzoek verwerkt.
Congres: Maakbaarheid van een sociaal duurzame samenleving
In dit congres werd gezocht naar het antwoord op de vraag: hoe maakbaar is een sociaal
duurzame samenleving. Volgens Lex de boer, directeur van de SEV en dagvoorzitter, is
het van belang dat alle aanwezige partijen transparant zijn over de eigen organisatie.
Verschuivingen tussen verhoudingen van partijen zijn waar te nemen in het stedelijke
gebied en eist transparantie. Welke verantwoordelijkheden dragen overheid, middenveld
en gemeenschap en hoe maakbaar is een sociaal duurzame wijk?
De gemeente Almere heeft corporaties uitgedaagd om een visie voor een sociaal
duurzame wijk in te dienen. De overtuiging is dat fysieke, maar ook sociale, economische
en bestuurlijke condities kunnen bijdragen aan de realisatie van een sociaal duurzame
omgeving. Van de drie geselecteerde corporaties door een onafhankelijke
beoordelingscommissie, onder leiding van oud-minister Winsemius, is Ymere als winnaar
uit de bus gekomen. Ondernemen en duurzaamheid zijn de kernwaarden van het
winnende plan. Bewoners en ondernemers zijn vanaf het begin betrokken bij het ontwerp
en dat kent daarom een grote legitimiteit onder de nieuwe bewoners.
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Op dit congres werd besproken welke actoren wanneer en hoe betrokken horen te
worden bij stedelijke vernieuwing. De overheid, het middenveld en de gemeenschap
kwamen aan bod.
Dit congres heeft laten zien welke mogelijke maatregelen er zijn voor een sociaal
duurzame samenleving en hoe verschillende partijen in de wijk staan of hoe ze hun rol
zouden willen zien. Om een duurzame wijk te creëren is samenwerking nodig, tussen
markt, middenveld, overheid en burger.
Bij alle drie de finalisten (corporaties) was er sprake van een exploitatietekort van
verscheidene miljoenen. Geen van de partijen hebben geprobeerd te berekenen welke
extra effecten het opzetten van een sociale duurzame wijk heeft. Het is kwalitatief
beschreven maar ik vond het opvallen dat dit niet als denkkader werd gebruikt. De
winnende woningcorporatie gaf aan dat het tekort in overleg tussen de gemeente en de
woningcorporatie verder ter sprake zou komen. Verschillende mensen die ik tijdens het
congres heb gesproken gaven aan dat het slagen van een project in het stedelijk gebied,
voornamelijk wordt bepaald door de personen die eraan meewerken en het vertrouwen
tussen deze personen.
Bijeenkomst: Effectencalculator
De Effectencalculator zet twee stappen. In een eerste stap wordt een casus uit de groep
vertaald in geldstromen. Met het niveau van de wijk als vertrekpunt en het stedelijk
gemiddelde als referentie, bepaalt men het nieuwe niveau van de geldstromen. Besparen
de voorgenomen plannen op de uitkeringen omdat mensen aan het werk geholpen
worden? Levert de interventie een hogere vastgoedwaarde op door het toevoegen van
groen en water? Of worden bewoners zelfredzamer waardoor de kosten van het sociaal
beheer omlaag kunnen? De Effectencalculator berekent per geldstroom hoeveel euro’s de
interventie jaarlijks oplevert.
Dat bepalen van de nieuwe stand bleek nog lastig. Zo had men behoefte aan referenties:
wat doet een project zoals het onze gemiddeld gezien? Tegelijk was het inschatten ook
heel nuttig. Redeneringen komen op tafel en worden al pratend gedeeld en steeds verder
aangescherpt. Wat kunnen we nu echt verwachten? Soms leidt dit tot het bijstellen van
te rooskleurige verwachtingen. Maar heel vaak levert het ook weer nieuwe ideeën en
verbeteringen op. De plannen worden in ieder geval een stuk steviger. Verificatie door
andere partijen werd van belang geacht.
De tweede stap in de Effectencalculator, waarin partijen aangeven wat ze over hebben
voor de toegevoegde waarde op een geldstroom, is nog niet beproefd. Uiteindelijk zullen
vertegenwoordigers van de corporatie, de welzijnsinstelling, de winkeliers, de politie, de
gemeente, enz. aan moeten geven wat ze over hebben voor de in de eerste stap
berekende meerwaarde. En dan kan ook de ultieme check gemaakt worden: komt er
voldoende investeringsruimte beschikbaar om de wijkontwikkeling uit te voeren?
De Effectencalculator heeft zowel een procesfunctie als een functie als rekeninstrument in
zich. Bij de makers ligt de nadruk in de ontwikkeling allereerst bij de procesfunctie.
Tegelijkertijd kan wel zoveel mogelijk scherpte in het rekenen worden gebracht. En
kunnen rekensessies achteraf in alle rust nog eens goed getoetst worden. Maar om een
bijdrage te leveren aan een soepel proces is het wel zaak de Effectencalculator voor de
gemiddelde gebruiker simpel te houden.
Er is gemakkelijk een link te leggen met de uitgebreide en gedegen techniek van een
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Deze analyse geeft een waardering in
euro’s aan alle maatschappelijke effecten als gevolg van een wijkontwikkeling. Een deel
van de bedragen uit een MKBA zullen niet terug te vinden in daadwerkelijke geldstromen.

108

De Effectencalculator beperkt zich juist tot die geldstromen. En bekijkt wat een
wijkontwikkeling betekent voor de traceren geldstromen.
Ook rezen er nog twee andere vragen: hoe wordt er omgegaan met het waterbed? Met
een MKBA vermijd je dit in zoverre dat je de effecten voor de hele samenleving probeert
te bepalen. Je kan een MKBA op het niveau van een wijk, een stad of een land maken,
zolang hier maar overeenstemming is. Ook was bij de effectencalculator nog een
bezwaar dat het nog niet de verschillende kosten en effecten over de jaren heen goed
neer kan zetten. Dit is bij een MKBA zo geregeld doordat alles wordt teruggerekend naar
de Netto contante waarde.
Kortom: het instrument werd door de bezoekers enthousiast ontvangen. Er waren echter
nog verschillende mitsen en maren waardoor het instrument nog verder ontwikkeld moet
worden voordat het in gebruik kan worden genomen. Een deelnemer merkte terecht op
dat ook de aannames wel degelijk ergens op gebaseerd moeten worden. Anders kan je
niet bij andere partijen aankomen.
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SAMENVATTINGEN ORIËNTERENDE GESPREKKEN
Gesprekspartner: Bert van Wee
Functie: Hoogleraar Transport en Logistiek (TU Delft)
Doel: de mogelijkheden en onmogelijkheden van de MKBA
De OEI-leidraad is zeker niet perfect, maar Bert van Wee is er wel heel blij mee. De input
van wetenschap en onderzoek in de besluitvorming is beter nu we de leidraad hebben.
Voor de OEI-leidraad was het een rommeltje omdat iedereen andere getallen gebruikt.
De leidraad zegt hoe men het zou moeten aanpakken, het is natuurlijk geen garantie dat
het ook daadwerkelijk zo in de praktijk gaat. Het Centraal Planbureau checkt de MKBA’s
van grote projecten en halen er zwakke plekken, redeneringen en consistenties uit.
Stedelijke vernieuwing en de MKBA is dat mogelijk?
Het voordeel hiervan is dat je het waterbedeffect uit kan sluiten en doordat de lange
termijn ook wordt meegenomen hopelijk de preventieve maatregelen de overhand zullen
krijgen.
Een nadeel is dat niet alle effecten in geld uit te drukken zijn en dat is wel nodig bij een
MKBA. Wanneer blijkt dat we het grootste deel van de effecten niet in geld kunnen
uitdrukken kan je beter een KEA of MCA doen. Misschien is het ook niet altijd ethisch
verantwoord om dingen in geld uit te drukken.
Ook benadrukt Bert van Wee dat de MKBA een tool is en het afhankelijk is van de input
die je erin stopt. Er moet daarom consensus zijn over de input, anders wordt het nooit
gedragen.
Gesprekspartner: Jan Sakko
Functie: specialist economische analyses en MKBA (OBR Rotterdam)
Doel: inzicht krijgen in hoe Rotterdam omgaat met de MKBA welke waarde zij in het
instrument zien en hoe ze het toepassen. Bijvoorbeeld bij de MKBA Stadshavens.
Bij de MKBA denkt Jan Sakko aan waardecreatie. Hij denkt dat het met name voor
overheden een belangrijk hulpmiddel kan zijn omdat zij juist de maatschappij dienen.
Het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam stimuleert de MKBA binnen de gemeente om zo een
optimale investeringsbeslissing te kunnen nemen. Er is afgesproken dat er binnen de
gemeente bij projecten met een budget van meer dan 1 miljoen euro een MKBA wordt
uitgevoerd. Onder dit budget wordt het niet aangeraden. Door interne promotie probeert
het OBR de MKBA in alle beleidsvelden te implementeren. Het valt Jan Sakko op dat veel
projectleiders niet zo happig zijn op de MKBA, waarschijnlijk omdat deze meer werk
oplevert en de toekomst van het project in gevaar kan brengen. Het is lastig om mensen
van het nut en de noodzaak van de MKBA te overtuigen. Met name op het sociale terrein
is er nog weinig vooruitgang geboekt.
In Rotterdam is er het kader het Nota Ruimte budget een MKBA voor het project
Stadshavens gemaakt. Deze MKBA moet goedgekeurd worden door het CPB, die
beoordeeld of de MKBA alle relevante effecten heeft meegenomen en op een
verantwoorde wijze zijn gekwantificeerd en gemonetariseerd. De MKBA Stadshavens is
niet goedgekeurd. Het is bij een MKBA van belang dat betrokken partijen (met name de
verschillende baathebbers) worden betrokken bij de MKBA om zo draagvlak te creëren
voor de uitkomsten van de MKBA. Concreet betekent dit dat in het proces de betrokken
partijen in het onderzoek moeten worden geraadpleegd en zoveel mogelijk moeten
worden betrokken. Ook is het belangrijk om effecten zoveel mogelijk te kwantificeren en
monetariseren. Als dat niet lukt wat bij sociale effecten het geval kan zijn, neem ze dan
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in iedere geval als pm mee. Jan Sakko plaatst nog een belangrijke opmerking dat de
geografische scope van een MKBA wordt bepaald door degene die erin investeert.
Gesprekspartner: Petra Bassie
Functie: Beleidsmedewerker (VNG)
Doel: inzicht krijgen hoe VNG bezig is met professionaliseren van besluitvorming bij
gemeenten, visie op MKBA en welke behoefte er is bij gemeenten
Bij het maken van beleid is er niet zozeer iets wat een besluitvormer mist, maar de
MKBA zou een toevoeging zijn om de maatschappelijke effecten transparant mee te
kunnen laten wegen in de besluitvorming. Het financiële plaatje lukt vaak wel, maar hoe
je bijvoorbeeld sociale aspecten en beleidsdoelstellingen ten aanzien van bijvoorbeeld
leefbaarheid meeweegt is een grote uitdaging. De MKBA zou naar haar idee hier kunnen
helpen.
Het congres kosten en kansen was op initiatief van het ministerie van VROM die de MKBA
graag op al haar beleidsvelden toegepast ziet. De VNG is geïnteresseerd in alle methoden
waarmee besluitvorming ondersteund kan worden, daardoor is het een gezamenlijk
initiatief geworden. Bij gemeenten zijn er grote wensen voor projecten, maar er is altijd
maar een beperkt budget beschikbaar. De afweging welke projecten dan uitgevoerd
worden is essentieel. De MKBA kan doordat het alles onder één noemer zet, een
hulpmiddel hiervoor zijn.
Het congres is positief ontvangen, mede door de verschillende workshops, maar er is wel
een beetje een triest gevoel blijven hangen over de bruikbaarheid van de MKBA voor het
sociale domein. Ook werd er aangegeven dat de specialisten niet een eenduidige kijk op
de MKBA lijken te hebben.
Binnen de VNG zijn ze nu bezig met een professionaliseringsslag te maken voor de
besluitvormers binnen gemeenten. Er wordt nu gekeken of een instrument als de MKBA
of wellicht een eenvoudiger instrument hier aan kan bijdragen. Er is namelijk een
toenemende vraag naar eenvoudige instrumenten en Petra Bassie vraagt zich wel af of
de MKBA daar een instrument voor is. Een overzicht laat zien dat met name de grotere
steden, die toch iets meer mankracht beschikbaar hebben, meer tijd steken in het
instrument. Petra Bassie noemde daarin Rotterdam, Arnhem en Enschede
Gesprekspartner: Rob Groen
Functie: senior beleidsadviseur (Gemeente Roosendaal)
Doel: waarom opstellen van een MKBA in de wijk
Het experiment MKBA in de wijk van het SEV is eind juli 2009 gedeeltelijk van start
gegaan. De gemeente Roosendaal maakt deel uit van de Kopgroep en is op die manier in
aanraking gekomen met de effectenarena, de effectencalculator en de MKBA. De
gemeente Roosendaal heeft een offerte uitgezet bij vier adviesbureaus, Decisio,
Witteveen+Bos, Rigo en Ecorys. Adviesbureau Ecorys gaat voor de gemeente Roosendaal
beginnen met de eerste opdracht. De andere adviesbureaus hebben nog geen
opdrachtgever gevonden. De gemeente Roosendaal gaat dit doen in samenwerking met
AramisAlleewonen. Beide partijen bleken op zoek te zijn naar een manier om
maatschappelijke investeringen integraal af te kunnen wegen en waar mogelijk ook te
monetariseren en toedelen. De gemeente Roosendaal heeft een wijkontwikkelingsplan
opgesteld en wil twee dingen bereiken met de MKBA:
De gemeente wil graag direct en snel doorgerekend zien wat de MKBA’s zijn van de
voorstellen die in het plan naar voren komen. “Er wordt nagegaan welke projecten het
meest effectief, efficiënt en legitiem zijn.” Met behulp van de MKBA’s kan er een besluit
worden genomen over de eerste concrete investeringen die op basis van de WOP gedaan
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gaan worden.
Daarnaast wil de gemeente de MKBA gaan gebruiken als instrument in de wijkaanpak, als
beleids- en programmasturingsinstrument. Er wordt nagegaan of en hoe de MKBA op
programmaniveau kan dienen om vooraf beleidskeuzes te maken en tijdens de rit te
monitoren en sturen.
Rob Groen gaf aan dat de MKBA nu al woningcorporatie en gemeente bij elkaar heeft
gebracht maar dat hij hoopt ook met andere ‘nieuwe’ partijen aan tafel te komen,
waaronder de zorgverzekeraars. In één van de achterstandwijken van Roosendaal wordt
namelijk een wijksteunpunt opgericht waardoor problemen preventief worden aangepakt
en oudere mensen uit hun sociale isolement wordt verdreven. Hij gaf aan dat het
bewezen is dat sociale isolement zorgt dat ouderen meer klachten hebben en een bezoek
brengen aan de dokter. Gerbrand van Bork van Ecorys gaf aan dat er nog steeds een
lacune is in het meten van sociale effecten van zowel sociale als fysieke investeringen.
Gesprekspartner: Ellen Ros
Functie: programmamanager Wijkaanpak (Ymere)
Doel: Hoe nemen corporaties beslissingen over wat te doen in een wijk en hoe bepalen
ze wat leefbaarheidbudget krijgt.
De taken van de woningcorporatie gaan al enige tijd verder dan op het fysieke vlak. Ook
economisch en sociaal probeert Ymere wat bij te dragen, dit valt onder het kader
leefbaarheid van de wijk. Uit analyse van wijken blijkt dat er meer nodig is dan een
fysieke investering om een wijk te laten groeien. Voor de fysieke kant zijn er modellen en
is er genoeg informatie om te kijken wanneer het nodig is om hier in te investeren en het
rendement te bepalen van een investering. De sociaaleconomische investeringen hebben
dat niet.
Voordat de woningcorporatie een leefbaarheidinvestering doet, moet een project in ieder
geval aan de volgende eisen voldoen:
- niet in nieuwbouw, maar in al bestaande wijken
- merendeel van de woningen moeten bezit van Ymere zijn
- inzetten op brede investering (in coalitieverband met Gemeente, met scholen, met
zorginstellingen etc.)
Maar daarna is het vaak beginnen zonder bezinnen, een idee wordt vaak zonder veel
nadenken uitgevoerd. Er worden eigenlijk geen ex ante evaluatiemethoden gebruikt
voordat er een besluit wordt genomen. In Amsterdam is er de leefbarometer, uitgevoerd
door de gemeente Amsterdam. Waar al enkele jaren metingen worden gedaan op zowel
subjectieve als objectieve wijze. Deze neem je mee in je overwegingen wat je moet doen
in de wijk. Is de sociale samenhang slecht, wellicht moet je dan wel een buurbarbecue
organiseren. Is de woningvoorraad onder niveau, kijk wat je kunt doen om de voorraad
te veranderen. Maar een afweging zoals in een MKBA wordt nooit gemaakt.
Gesprekspartner: Marc van Leent
Functie: partner (Wijkplaats)
Doel: inzicht krijgen in Wijken van Waarde en Effectencalculator
Wijken van Waarde
Marc van Leent is de mede initiator van Wijken van Waarde, een nieuwe manier van
kijken naar de stedelijke vernieuwing. Het kijkt niet naar de wijk als kostenvraagstuk
maar als vorm van waardecreatie  de wijk als business case. Het gaat in op de gezonde
wijk en de gewilde wijk. Wanneer een wijk gewild is stijgt de waarde van de woningen.
Wanneer de wijk gezond is bespaart het kosten bijvoorbeeld op het gebied van sociale

112

zekerheid, schoonmaakkosten etc. Het is een nieuwe kijk op de wijk, het nadeel is dat er
nog maar weinig bekend is over de relatie tussen wijkinterventies en waardecreatie.
Effectencalculator
Op het gedachtegoed van Wijken van waarde en de effectenarena heeft Marc van Leent
samen met Jochem Deuten doorgedacht en is bezig met de effectencalculator. Een
hulpmiddel om de geldstromen in de wijk zichtbaar te maken. In de samenvatting van de
bijeenkomst is deze uitgebreid besproken. Maar wat duidelijk naar voren kwam in het
gesprek was dat Marc van Leent het belangrijker vindt dat het een instrument wordt om
stromen te herkennen en zo wellicht nieuwe partijen bij het proces te betrekken dan dat
het daadwerkelijk om de cijfers gaat. De zorgverzekeraars die hij heeft gesproken en één
van de nieuwe partijen in de doelgroep, zagen echter nog niet de baten naar hun
toekomen (ook omdat niet alleen één zorgmaatschappij er baat bij heeft van een
interventie in een wijk) en zien investeren in de wijk meer als een marketingtool.
Niettemin, om een oplossing te vinden bij de problemen in de wijk is een tool als dit
nodig.
Gesprekspartner: Anne Heinsbroek
Functie: directeur (SodaProducties)
Doel: De behoefte van maatschappelijke organisaties naar een instrument als de MKBA
SodaProducties is een maatschappelijke organisaties die zich inzet in de wijk
Kanaleneiland (Utrecht). Hun grootste project is de Voorleesexpress. Dit is een project
waar met name studenten voor een periode van een jaar één keer per week komen
voorlezen bij een allochtoon gezin waar de spreektaal thuis niet nederlands is. Vaak
hebben deze kinderen een taalachterstand.
Het project heeft succes en wordt ook in andere steden exploiteerd. Er is echter wel een
probleem. Het project steunt voor een groot deel op subsidies vanuit de overheid en die
moeten jaarlijks opnieuw worden aangevraagd. Door deze onzekerheid kan de
organisatie niet op de lange termijn plannen. Dicht bij de organisatie is iedereen het er
over eens dat het project een succes is en zichtbaar effect heeft. Op een hoger niveau
zijn ze hier niet van overtuigd.
Binnen Soda producties is men nu bezig met een effectstudie uit te voeren om na te
gaan wat de effecten van de voorleesexpress zijn. Het zou echter beter overkomen als dit
ook in geld uitgedrukt kon worden. Hier kan de MKBA aan te pas komen en Anne
Heinsbroek gaf aan dat dit wel eens heel belangrijk kon zijn om een preventieve
maatregel als de Voorleesexpress beter op de kaart te zetten. Daarnaast kan het ook
voor draagvlak zorgen bij andere steden, als er een bewezen succesverhaal is in Utrecht
met harde cijfers. Ook gaf ze aan dat er hierdoor misschien beter inzicht komt in welke
maatregelen er effectief zijn en in welke niet. Er is in Kanaleneiland een wirwar aan
projecten en ze vroeg zich af, na het artikel van Doenja Dienstverlening in de Volkskrant,
of deze allemaal zo effectief zijn.
Gesprekspartner: Gert Santema
Functie: Adviseur projectontwikkeling (Grontmij)
Doel gesprek: inzicht krijgen Kasteelschap, T Xchange en zijn visie op de MKBA
Kasteelschap:
Het Kasteelschap is een concept waar het gaat om het creëren van waarde met meer dan
alleen stenen stapelen. Het kasteelschap heeft als doelstelling het creëren van een
geïntegreerde leefomgeving, waarbij aspecten als wonen, werken, zorg, recreatie,
veiligheid en bestuur op een zodanige wijze zijn gekozen en afgestemd, zodat deze
bijdragen in de ontwikkeling van een speciaal gemeenschapsgevoel, het zogenaamde
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‘Kasteelgevoel.’ Het is de bedoeling dat er meer services worden geboden dan in een
‘normale’ wijk. Het is dan ook de bedoeling dat de bewoners extra servicekosten betalen.
Het woongenot van de bewoners stijgt en er wordt een duurzame levensstijl gecreëerd.
Mensen die bijvoorbeeld in het bestuur van het kasteelschap zitten of een helpende hand
aan een andere bewoner bieden, hoeven minder te betalen dan iemand die niets aan de
gemeenschap bijdraagt.
Het Kasteelschap is nog steeds in de initiatieffase omdat binnen de gemeente Almelo nog
geen ruimte is gevonden en toestemming is gegeven voor het creëren van zo’n wijk. Wel
is er als proef, om te testen of er behoefte is aan een woonvorm als het Kasteelschap,
een advertentie geplaatst in een krant. Hierop kwamen vele reacties waaruit blijkt dat er
zeker interesse is naar het concept. Er is al we gerekend aan wat zo’n Kasteelschap zou
kosten, maar niet wat het aan extra baten zou opleveren. De kosten zouden uit de huur
en koopinkomsten moeten komen, en door de extra servicekosten kan het blijven
bestaan.
T-Xchange
T-Xchange biedt een gefaseerd denkproces aan om met partijen gezamenlijk complexe
problemen naar een oplossing te brengen. Het is een computerprogramma dat laat zien
wat de effecten zijn als je een maatregel toepast. Volgens Grontmij is het een voordeel
dat visualisatie en simulatie meteen de effecten van keuzes laat zien. Deze methode
helpt om sneller draagvlak te creëren en buiten kaders te denken. Bij het probleem
rondom de luchthaven Twente heeft T-Xchange veel nut gehad. Verschillende
maatschappelijke organisaties (zowel voor als tegenstanders van een luchthaven) zijn bij
elkaar gezet om te kijken wat het beste alternatief is voor de regio. Bij een proces als dit,
met veel tegenstrijdige belangen, heeft het product zeer zeker gewerkt. Bij T-Xchange
worden er geen berekeningen gedaan, zoals de MKBA, maar gewerkt met indicatoren.
Visie MKBA
Gert Santema heeft een groot aantal jaar als directeur van een woningcorporatie gewerkt
in het oosten van het land. Hij ziet zeker mogelijkheden voor een MKBA zowel voor
gemeenten als voor woningcorporaties om zo effectiever en efficiënter te werken.
Woningcorporaties gaan mede door fusies steeds professioneler te werk. Er moet echter
wel ruimte blijven voor visie en creatief denken. Voor het Apeldoorn Kanaal is er een
MKBA opgesteld, maar hielp niet om het proces verder te brengen. Gert Santema heeft
het toen anders aangepakt en heeft een inspirerende visie geschreven over hoe het
Kanaal er uit kon zien en dit sprak veel meer tot de verbeelding bij besluitvormers dan
de MKBA had gedaan. Hij geeft dus aan dat je goed moet nadenken wat je met de MKBA
wil bereiken en hoe je het instrument inzet.
Gesprekspartner: Eke Schins-Derksen
Functie: Senior Adviseur Maatschappelijke voorzieningen (Grontmij)
Doel: inzicht krijgen in het proces bij maatschappelijke voorziening en visie op MKBA’s
Proces:
Binnen Grontmij probeert Eke sociaal/maatschappelijk een beter gezicht te geven.
Binnen de stedelijke vernieuwing is het belangrijk dat alle pijlers aanwezig zijn en de
sociale pijler is waar Grontmij het minste ervaring in heeft. Eke is vooral bezig met multi
functionele accommodaties (mfa’s). Met het leiden van de organisaties naar het
realiseren van zo’n gebouw. Hierbij geeft zij aan dat vertrouwen tussen partijen heel
belangrijk is. In haar werk met maatschappelijke organisaties is het heel belangrijk om
partijen met de neus dezelfde kant op te krijgen. Hier heeft ze een simpele tool voor
ontwikkeld omdat ze merkte dat partijen beter reageren als ze duidelijk voor ogen
krijgen wat ze gaan doen. Er zitten aan die tool vier workshops vast om na te gaan hoe
de organisaties denken over samenwerking, ruimte, beheer en de financiën.
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Visie MKBA:
De MKBA kan een heel leuk instrument zijn voor partijen maar partijen zien niet duidelijk
wat je er mee kunt. De toepasbaarheid gaat verloren in de ingewikkelde beschrijving van
het instrument, voor velen is het nog steeds een ‘black box’ en weet met niet wat het
oplevert. Er zal een model moeten worden ontwikkeld waar eenvoudig in staat hoe de
MKBA vorm krijgt en waarom men dit zou moeten aanspreken.
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SAMENVATTINGEN GESPREKKEN YMERE
Gesprekspartner: Vincent Derksen
Functie: data-analysist (Ymere)
Doel: inzicht krijgen hoe Ymere omgaat met het instrument MKBA en hoe de MKBA
Timorplein is uitgevoerd
Het is moeilijk om een samenvatting van de gesprekspartner Vincent Derksen, omdat
hier meerdere gesprekken mee zijn gevoerd. Tijdens mijn afstuderen heb ik ook
meegeholpen met het opzetten van een MKBA voor het buurtbeheerbedrijf Nieuw
Reimerswaal. Daarom ben ik verscheidene keren bij Vincent langs geweest en is wat er in
de tekst staat een soort samenvatting van wat ik in die tijd van hem te weten ben
gekomen en heb geleerd.
Ik zal hier kort neerzetten wat Vincent heeft gezegd.
Aanleiding: de keuze op MKBA Timorplein is gevallen omdat volgens velen uit de
organisatie dit een goed voorbeeld was van een succesvol leefbaarheidproject.
Verwachting: De verwachting vooraf aan de MKBA was of er inzicht zou komen in welke
effecten de leefbaarheidinvesteringen zouden hebben. De vraag binnen Ymere was of dit
met behulp van een MKBA tot de mogelijkheden hoort.
Informatiefunctie: Dit is waar Ymere naar op zoek is. Wat zijn de kosten, maar nog
belangrijker wat zijn de baten van een investering. Een woningcorporatie moet ook
steeds meer gaan nadenken over waar het zijn geld inzet en ook zijn beleid te
verantwoorden.
Procesfunctie: De MKBA zelf wordt binnen de corporatie te ingewikkeld en kostbaar
gevonden om bij elk project uit te laten voren. Daarom is Vincent Derks nu zelf bezig
met het ontwikkelen van een MKBA voor het Buurtbeheerbedrijf om hierdoor inzicht te
krijgen hoe de MKBA werkt en zo een toepasbaar model te ontwikkelen dat binnen Ymere
past. Vincent Derks worstelt nu met de vraag of de MKBA’s intern of extern zullen
worden gebruikt.
Toekomst: Woningcorporatie Ymere is één van de eerste corporaties die actief bezig is
met het meten van effecten van investering en het nadenken over de maatschappelijke
effecten van leefbaarheidprojecten. Zij willen deze positie behouden en dit verder
ontwikkelen. Vincent Derks gaf aan dat het verstandig zou zijn om in oktober, wanneer
de budgetten voor leefbaarheidsprojecten worden verdeeld, de plannen die ingedeeld
worden te toetsen aan een aantal punten. De effectiviteit, efficiëntie, legitimiteit en
draagvlak. Dit kan dan gezien worden als de eerste stap richting een professionelere
besluitvorming.
Gesprekspartner: Bert Heine
Functie: projectontwikkeling (Klein Vastgoed Amsterdam)
Bert Heine, de projectontwikkelaar van het Timorplein in opdracht van Ymere, was zelf
niet direct betrokken bij het opstellen van de MKBA. Indirect heeft hij meegeholpen, net
als de andere betrokken partijen, door middel van de interviews die Rigo heeft gehouden
om meer van het gebouw en de effecten te weten te komen. Hij vindt de MKBA een
grappig instrument omdat je alle effecten in kaart probeert te krijgen.
Er waren niet echt problemen in het planningsproces die de MKBA ex ante zou kunnen
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gladstrijken. Het Timorplein is een oud schoolgebouw wat de gemeente wilde verkopen
en daarbij een andere functie in wilde zien. Zij hielden vast aan een koopsom van 6,5
miljoen euro. Dit was volgens Bert Heine niet juist omdat door de bestemming die er aan
werd gegeven (een maatschappelijk voorzieningencentrum) het dat niet waard was.
Doordat het een maatschappelijk voorzieningencentrum zou moeten worden was het
volgens Bert Heine maar 3,5 miljoen euro waard. Bij een onrendabele top ga je op zoek
naar manieren om deze top te financieren. Met behulp van subsidies, met name vanuit
de Europese Unie, was dit binnen een paar weken geregeld.
Bert Heine geeft zelf aan dat hij de MKBA aan de conservatieve kant vindt. Naar zijn
mening kan er veel meer van de waardestijging van de woningen worden toegerekend
aan het Timorplein net als de omzetstijging van omliggende winkels.
Een voorzieningencentrum in een monumentaal pand is een heel populair concept. Er zijn
alleen niet veel gebouwen in Amsterdam waar zulk soort centra in kunnen komen. Maar
eigenlijk zouden alle stadsdelen wel een voorzieningencentrum als dit willen hebben
Deze MKBA zal je nu kunnen gebruiken om draagvlak te creëren voor het realiseren van
andere vergelijkbare concepten. Met dit kan je dan ex ante gaan berekenen wat de
meerwaarde van het centrum is voor de omgeving. Wanneer de bestemming van een
oud gebouw als het oude schoolgebouw wordt gewijzigd kan je een MKBA Timorplein
aanvoeren als een investering in de leefbaarheid van de wijk.
Onder de nieuwe Wro moet je nu ook toekomstige schadevergoeding betalen bij de
realisatie van een bestemming. Omdat de omgeving er schade aan kan of gaat
ondervinden. Met behulp van de MKBA kan je laten zien dat je juist een meerwaarde
vormt met een voorzieningencentrum en een positieve in plaats van een negatieve
aantrekkingskracht is.
Gesprekspartner Peter Blonk:
Functie: Projectleider wijkaanpak (Ymere)
Doel: Wens om een MKBA uit te voeren en verwachtingen
Peter Blonk is projectleider van het Buurtbeheerbedrijf Nieuw Reimerswaal en is
geïnterviewd om meer informatie te verzamelen over het buurtbeheerbedrijf en om de
vraag te beantwoorden waarom hij een MKBA daar van zou willen hebben.
Peter Blonk vindt de MKBA een interessant middel om de effectiviteit van een project te
bepalen en wil zo laten zien dat hij bezig is met de legitimiteit van het project te
waarborgen. Het concept van het buurtbeheerbedrijf wil hij ook graag in andere wijken
toegepast zien en kan met behulp van de MKBA het project optimaliseren maar ook
draagvlak creëren om op een andere plaats een buurtbeheerbedrijf te realiseren.
Gesprekspartner: Onno van der Vlerk
Functie: Projectmanager (Zone 3)
Doel: inzicht krijgen in hoe een maatschappelijk organisatie, zijdelings betrokken bij de
MKBA, het instrument ziet.
Zone 3 is de uitvoerder van het concept buurtbeheerbedrijf en is een maatschappelijke
organisatie die mensen die zonder hulp moeilijk aan een baan komen, werk biedt. Voor
hen is het buurtbeheerbedrijf een vruchtbare investering en wanneer dit in meerdere
stadsdelen gerealiseerd zal worden, zullen zij meer mensen aan het werk kunnen krijgen.
Het is voor hen van belang dat de effectiviteit van het buurtbeheerbedrijf bewezen wordt.
Daarnaast willen ze ook graag weten hoe ze het beste effecten kunnen meten.
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SAMENVATTINGEN GESPREKKEN GEMEENTE DEN HAAG
Gesprekspartner: Isabel Joosen
Functie: programmaleider Gezondheid in de wijk
Doel: inzicht krijgen in de aanleiding, verwachtingen, uitkomsten en toekomstige
ontwikkelingen met betrekking tot de MKBA’s gezondheid in de wijk en de Gemeente Den
Haag
Kenmerken organisatie: gemeente is sterk in gaan zetten op gezondheid. Is bijgevoegd
aan de zes thema’s’ die door minister Vogelaar zijn aangestipt voor de krachtwijken. In
2008 is er een nieuwe nota uitgekomen waar het meten van effecten van maatregelen
één van de pijlers is. De gemeente is nu bezig een gezondheidsprogramma op te stellen.
Aanleiding: binnen de gemeente leefde de vraag wat de meest effectieve en efficiënte
maatregelen zijn om de gezondheid van de inwoners van de Haagse krachtwijken te
verbeteren en daarnaast zag de gemeente Den haag kansen om via de MKBA duidelijk te
krijgen welke partijen bij het proces betrokken moeten worden.
Verwachting: de verwachting vanuit de gemeente was dat naast de bewoners, de
zorgverzekeraars flink in de plus zouden komen door de verbeterde gezondheid.
Uitkomst: Dit bleek niet zo te zijn.
MKBA van Rigo gaf inzicht in het feit welke maatregel het meest effectief is. Dit bleek
investeren in jongeren te zijn.
MKBA van Lubbe & Larsen liet zien dat de effecten niet bij de zorgverzekeraars
neerslaan, maar wel bij het bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel zal meer in het
proces betrokken kunnen worden.
Toekomstige ontwikkelingen: MKBA is nog te onzeker. Gaan er niet mee naar de
bestuurders of gebruiken om partijen bij het proces te betrekken omdat we nog te veel
onduidelijkheid is over de daadwerkelijke effecten van de maatregelen. Er zal dan te veel
discussie ontstaan en afleiden van waar het daadwerkelijk om gaat. De gedachtegang
van de MKBA zal wel worden meegenomen in het gezondheidsprogramma.
Toekomst, gemeente wil mee helpen de MKBA verder te ontwikkelen. Deels doen ze dat
al door meer informatie te verzamelen en de MKBA dan opnieuw door te rekenen. De
gemeente Den Haag ziet in de MKBA wel de belofte om betere afwegingen te kunnen
maken, ook tussen verschillende beleidsvelden.
Procesfunctie: De procesfunctie is niet gebruikt binnen de gemeente Den Haag. Isabel
Joosen ziet echter wel de potentie. Wanneer er van te voren besproken wordt wat de
aannames zijn is er in ieder geval consensus over de onzekerheid en zal het voor meer
draagvlak
zorgen.
Toch zal de informatiefunctie volgens Isabel Joosen de komende tijd blijven overheersen
door de technische moeilijkheden.
Gesprekspartner Marlijn van der Hoeven
Functie: senior beleidsmedewerker, projectleider MKBA in het sociale domein (ministerie
VROM
Doel: inzicht krijgen hoe het ministerie van VROM tegenover het instrument staat en
welke functies zij aan het instrument toekennen. Betrokkenheid bij de MKBA’s
gezondheid in de wijk.
Marlijn van der Hoeven ziet vooral het voordeel van optimalisering van
investeringsbeslissing. Daarnaast ziet ze het ook andersom, de MKBA laat zien hoeveel
een maatregel oplevert. Dat is dan ook het maximale dat het mag kosten. Ze voorziet
dat er meer communicatie zal zijn tussen partijen als de MKBA op een goede manier
geïmplementeerd wordt. Zover is het alleen nog niet, er is nog te veel onzekerheid en
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discussie over de effecten van sociale maatregelen, daarnaast is de MKBA nog te weinig
bekend onder de besluitvormers en wat je er mee kan.
Daarom wil ze ook een website maken waar verschillende procesinstrumenten op staan
en informatie over het hoe wat, wanneer, waarom etc. Door bij de website ook een
discussie te generen tussen experts over kengetallen over en welke effecten een
matregel hebben, kan daar consensus over ontstaan wat de MKBA een stuk verder
brengt. Het project staat op het moment enigszins op losse schroeven omdat het flink
bezuinigen is binnen de ministeries. Daarbij komt nog kijken dat het ene ministerie de
kosten draagt en een andere ministerie de verantwoordelijkheden en uitvoering. Er is
nog te weinig kennis en te veel discussie om de MKBA op meer vlakken verplicht te
stellen. Zelfs bij de infrastructuur wordt hij nog niet optimaal gebruikt.
Wat marlijn belangrijk vindt is dat met behulp van een MKBA er een probleemanalyse
moet worden geformuleerd met duidelijke doelstellingen. Dit is vaak al een voordeel op
zich voordat er verdere stappen zijn ondernomen. Op deze manier wordt er opnieuw naar
beleid gekeken. Veel beleid is er namelijk al welke voortborduurt op oud beleid en
ervaring welke misschien helemaal niet meer realiteit is.
MKBA gezondheid in de wijk is opgezet (vanuit het ministerie) om de handleiding in het
sociale domein op een praktijkcase te testen en hierdoor verder te verfijnen. Dat is
gelukt, verschillende aanbevelingen zijn door de beide bureaus gedaan om de
handleiding te verbeteren. Voor het ministerie van VROM was het een geslaagde
opdracht, de gemeente Den Haag had er wat meer moeite mee. Deze is nog niet
gepubliceerd en het kon zijn dat dit kwam omdat de gemeente Den haag niet tevreden
was met de uitkomsten. De zorgverzekeraars, waar de gemeente hoopte de baten terug
te vinden, gaat er weinig op vooruit als het programma doorgang verdient.
Gesprekspartner: Freddie Rosenberg
Doel: opsteller van de MKBA
Echt ex ante heeft Freddie Rosenberg in het sociale domein nog geen MKBA uitgevoerd.
Een MKBA in het sociale domein uitvoeren, kost ontzettend veel tijd. In het sociale
domein is er nog weinig bekend over de effecten van sociale investeringen dus er moet
veel achtergrondinformatie worden gezocht en aannames worden geformuleerd. Een
MKBA wordt vooral achter een bureau geformuleerd.
Bij de MKBA Timorplein en MKBA gezondheid in de wijk is intensief met de
opdrachtgevers gepraat. Bij het MKBA Timorplein is bij Ymere een begeleidingscommissie
opgesteld. De betrokken partijen zijn enkele vragen gesteld maar zijn niet intensief
betrokken bij het opstellen van de MKBA zoals de procesfunctie in het schema aangeeft.
Als echte MKBA-expert (was projectleider vanuit Rijkswaterstaat bij de OEI-leidraad)
vindt Freddie het belangrijk dat de genomen aannames en kengetallen goed onderbouwd
zijn. Daarom is het belangrijk dat er meer effectmetingen worden gedaan. De MKBA ex
post kan helpen om een goede onderzoeksbasis te creëren.
Bij de MKBA gezondheid in de wijk heeft Rigo gekozen voor een bottom-up methodiek
om zo te bepalen welke effecten er per maatregel plaatsvinden. Er is zo een
onderzoeksagenda ontstaan waar duidelijk wordt welke effecten bij gezondheid nog niet
onderzocht zijn of nog niet goed genoeg.
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