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1 Inleiding  
 

Structuurvisie Doetinchem 2035: attractiviteit  

In de Structuurvisie Doetinchem 2035 zijn een aantal ruimtelijke opgaven voor Doetinchem als 

geheel en voor deelgebieden geformuleerd. In het licht van de trend van bevolkingsafname en 

vergrijzing is een algemene doelstelling om als gemeente aantrekkelijk te blijven.  Attractiviteit speelt 

een hoofdrol in deze visie op de toekomst van Doetinchem. De vraag wordt gesteld ´wat de 

voorwaarden zijn om gewoon fijn te wonen en te werken in het groene Doetinchem´. In deze 

Structuurvisie 2035 ligt de focus op die beleving. (Structuurvisie p9). 

Het is noodzakelijk om bestaande kwaliteiten te versterken en nieuwe kwaliteiten aan te boren 

(Structuurvisie 2035, p9). Kwantitatieve ontwikkelingen worden ingeruild voor kwalitatieve 

ontwikkelingen. Vanuit een dergelijke visie kan Doetinchem haar belangrijker wordende rol als 

centrumgemeente voor de Achterhoek verder invullen. In de Structuurvisie wordt daarbij 

aangegeven dat het van belang is dat men elkaar daarbij aanvult; concurrentie heeft immers geen zin 

in deze tijden.  

 

Deelgebieden Eidentiteit en Stad aan de Rivier 

Buiten deze algemene opgaven voor Doetinchem als geheel zijn ook een aantal opgaven voor 

deelgebieden gegeven. Eidentiteit, het deelgebied dat centraal staat in deze studie, is één van deze 

deelgebieden. Letterlijk is deze opgave:  

 

´Doelstelling van deze opgave is het herstel van de historische begrenzing van het Ei.  Dit vergroot de 

attractiviteit van het stadscentrum. Ook zorgt het voor de herkenning van historische waarden en 

sluit het aan op het toenemende verlangen naar beleving. Het doel kan bereikt worden met 

stedenbouwkundige en architectonische ingrepen, maar de inzet van kunst, tijdelijke projecten en 

communicatie-instrumenten zijn ook van belang.´. (Structuurvisie p 11). Aangegeven wordt dat de 

onderliggende studie voor de opgave Eidentiteit geen blauwdruk is, maar een ´gereedschapskist´.  

Een ander onderscheiden deelgebied is benoemd als Stad aan de Rivier. Omdat de binnenstad van 

Doetinchem grenst aan de rivier is de opgave die voor dit onderdeel is geformuleerd relevant voor 

deze studie:  

´De doelstelling van deze opgave is het benutten van de kwaliteiten van de Oude IJssel voor de stad. 

Daarmee zal de attractiviteit van de stad voor zowel bewoners als bezoekers toenemen. Het 

verlangen naar beleving neemt toe en de menging van functies als sport, aanverwante 

vrijetijdsbesteding, horeca en verblijfsmogelijkheden in combinatie met aansprekende architectuur, 

groen, water en een goede bereikbaarheid, geven daar een antwoord op. (…) Het is belangrijk het 

aantal bezoekers en bewoners van Doetinchem op peil te houden.´ (Structuurvisie 2035, p. 159) 

Kortom, in de toekomstige ontwikkeling van Doetinchem draait om de trefwoorden kwaliteit en 

attractiviteit. Kwantitatieve opgaven tellen niet meer. Instrumenten om die extra attractiviteit te 

bewerkstelligen worden gezocht in groen, water, het woonniveau, uitstraling en beleving. Herstel 

van historische elementen en het herkennen van historische waarden staan tevens centraal in deze 

opgave. Als middel wordt onder andere gedacht aan stedenbouwkundige en architectonische 

ingrepen. Andere manieren zijn kunst, tijdelijke projecten en communicatie. In twee onderliggende 

studies is onderzoek verricht naar de ontwikkeling van de binnenstad van Doetinchem vanuit 

cultuurhistorisch perspectief. De volgende paragraaf gaat daar op in.  
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De waarde van cultuurhistorie in de binnenstad van Doetinchem 

Het rapport Stadsrand Doetinchem; cultuurhistorische analyse en waardering van de buitenrand van 

het stadscentrum (Ruimte & Erfgoed 2012) is een beschrijvende analyse van de geschiedenis en de 

cultuurhistorische elementen van de binnenstad van Doetinchem. De vervolgstudie ´Eidentiteit; 

behoud, herstel en ontwikkeling van de buitenrand van het stadscentrum van Doetinchem (Ruimte & 

Erfgoed 2012) is dit voor de binnenstad van Doetinchem (het Ei) toekomstgericht uitgewerkt in een 

visie. In het laatste rapport wordt deze visie op de toekomst van de binnenstad van Doetinchem 

geschetst vanuit een cultuurhistorisch perspectief, met als doel cultuurhistorie een gelijkwaardige 

positie in het ruimtelijk ordeningsproces te geven. Deze visie heeft niet de status van een uitgewerkt 

plan. De oplossingen in de vorm van twee varianten dienen ter inspiratie en geven op hoofdlijnen 

aan hoe bij ruimtelijke ontwikkeling met cultuurhistorische waarden rekening gehouden kan worden 

(Ruimte & Erfgoed p3). In deze tweede analyse wordt een minimum en een maximum variant 

gegeven (pp 50-51)1. Deze twee varianten verschillen in ambitie, aard van de ingrepen en kosten.   

 

Vraagstelling 

De vraag die in de gemeente Doetinchem is gerezen is wat de maatschappelijke meerwaarde zou zijn 

van een ruimtelijke ontwikkeling van het stadscentrum volgens de hoofdlijnen die de studie Ruimte 

& Erfgoed geeft vanuit een cultuurhistorische insteek in optima forma. De gemeente Doetinchem 

heeft aan TNO de opdracht gegeven een onderzoek daarnaar uit te voeren aan de hand van een 

maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA). De vraagstelling laat zich als volgt formuleren: 

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van een ruimtelijke inrichting van de binnenstad van 

Doetinchem vanuit een cultuurhistorisch perspectief? 

Bij de beantwoording van deze vraag gaan we uit van de in de door Ruimte en Erfgoed 2012 gegeven 

analyses en varianten die cultuurhistorie als uitgangspunt nemen. Bij deze vraagstelling dienen twee 

kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste is om een MKBA te kunnen uitvoeren een concreet 

project  (extra startbaan, een nieuwe sluis of spoorlijn) en uitgewerkt plan nodig. Dat is niet geheel 

het geval. Daardoor zijn de financiële aspecten zoals investeringskosten voor de gemeente niet 

belicht. Dit project gaat in, onder aannames over de uitvoering, op de maatschappelijke kosten en 

baten. Het verschil tussen financieel enerzijds en economisch dan wel maatschappelijk anderzijds 

wordt verder in dit rapport toegelicht.  

Ten tweede is het antwoord van deze MKBA gaat over de maatschappelijke kosten en baten van het 

ontwikkelen van de binnenstad van Doetinchem langs cultuurhistorische hoofdlijnen. Het antwoord  

kan dus positief zijn, maar dat betekent niet dat er wellicht andere, niet-cultuurhistorische  

ontwikkelingsrichtingen of varianten mogelijk zijn die ook waardevol zouden kunnen zijn.  

In deze MKBA is nu verondersteld dat de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Doetinchem 

daadwerkelijk volgens de twee varianten die Ruimte & Erfgoed 2012 in Eidentiteit zal verlopen, 

vanuit het vertrekpunt cultuurhistorie. Andere varianten zijn niet in deze MKBA niet beschouwd.   

 

                                                           
1 Ruimte en Erfgoed (2012), Eidentiteit. Behoud, herstel en ontwikkeling van de buitenrand van het 
stadscentrum van Doetinchem.  
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Figuur 1.1 Het onderzoeksgebied Eidentiteit (benaderd met de rode contour).  

 

Bron: Google maps, Ruimte en Erfgoed 2012 

Leeswijzer  

Na dit inleidende hoofdstuk geeft het volgende hoofdstuk uitleg over maatschappelijke kosten baten 

analyse en de bijbehorende kernbegrippen. Daarbij worden de stappen aangegeven die in een 

dergelijk onderzoek nodig zijn. Tevens worden daar de varianten van Ruimte en Erfgoed 2012 

gegeven die worden onderzocht. Daar worden ook de effecten benoemd die worden onderzocht op 

hun waarde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het nulscenario en enige relevante uitgangspunten 

gegeven, alsmede een analyse van de ontwikkeling van de prijzen en hoeveelheden op de 

woningmarkt in de binnenstad van Doetinchem. Daarna worden in hoofdstuk 4 de waardebepalingen 

uiteengezet van de effecten in beide varianten. In slothoofdstuk 5 worden de uitkomsten 

samengevat en conclusies getrokken.  
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2 Maatschappelijke kosten baten analyse: toelichting en kernbegrippen 
 

2.1 MKBA 

Kort gezegd wordt in een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) onderzocht of de 

maatschappij door de uitvoering van een bepaald project beter af is. Zo beknopt als het hier 

omschreven staat, is het in de werkelijkheid niet. Er zitten veel haken en ogen aan een MKBA. De 

onderstaande toelichting kan in dit kader niet anders dan beknopt zijn. Zoveel mogelijk worden 

voorbeelden gegeven. Voor een uitgebreide uitleg wordt verwezen naar de Guide of Cost Benefit 

Analysis of investment projects (2014) van DG Regio van de Europese Commissie.  

De MKBA is ontleend aan een belangrijke disciplines van de economie, namelijk welvaartstheorie, 

markttheorie (over het functioneren van markten) en institutionele economie (markt of overheid). 

Het uitgangspunt in onze samenleving is dat we via de principes van de vrije markt in onze behoeften 

voorziet. Allerlei goederen en diensten kopen we bij bedrijven die concurreren om de consument. De 

beste producenten blijven over; zij leveren de consument voor de gunstigste prijs de juiste 

hoeveelheid goederen en diensten. We worden op deze wijze zo goed mogelijk in onze behoeften 

voorzien. Onze welvaart wordt zo gemaximaliseerd. Het beginsel is dat de vrije markt dat goed doet. 

Ondernemers maken inschattingen van de toekomstige behoeften van consumenten en maken daar 

de investeringsplannen bij. De ondernemers die de risico´s daarbij het beste inschatten en daar de 

middelen voor vinden blijven over en worden daarvoor beloond; zij zullen de consument in zijn of 

haar behoeften voorzien. Het beginsel is dat ondernemers in vrije markt omstandigheden deze 

toekomstige vraag het beste kunnen inschatten. Deze beginselen worden gewoonlijk aangeduid met 

perfecte marktwerking.  

De praktijk is echter dat markten zelden perfect zijn. Markten falen in velerlei opzichten; daar zijn 

vele voorbeelden van te noemen. Bijvoorbeeld, ondernemers die afspreken om niet te concurreren, 

maar in plaats daarvan de prijs gezamenlijk te verhogen en zo de consument teveel laten betalen. De 

vrije markt houdt voorts geen rekening met vervuiling. Niet alle kosten die met de productie en 

consumptie van goederen en diensten gepaard gaan zijn in de prijs verwerkt. Dergelijke 

tekortkomingen van de vrije markt worden aangeduid met de begrippen marktfalen en externe 

effecten. Er zijn allerlei vormen hiervan. Op deze vormen wordt in dit bestek niet ingegaan.  

De ondernemer in de vrije markt kijkt bij een investeringsproject alleen naar de verwachte 

toekomstige geldstromen – de kasstroom en of de ondernemer er zelf beter van wordt. Of de 

consument er beter van wordt is niet van belang. Het is alleen van belang of de consument geld over 

heeft voor een bepaald product. Of de maatschappij er beter of slechter van wordt telt niet in deze 

private afweging van de ondernemer. Zogeheten externe kosten of externe effecten, zoals de kap 

van regenwoud ten behoeve van soja in veevoer of geluidhinder van een vakantievlucht, tellen niet 

mee in de prijs. De ondernemer kijkt voorts of de investering voldoende oplevert. De verwachte 

financiële winst (klinkende munt) van de investering wordt vergeleken met de opbrengst die 

gerealiseerd zou zijn door eenzelfde bedrag als de investering op de bank te zetten. Omdat de 

toekomst onbekend is worden daarvoor verschillende scenario´s opgesteld. De ondernemer rekent 

voor verschillende aannames de kasstromen terug naar nu en vergelijkt die bedragen. Deze 

vergelijking geeft informatie die de investeringsbeslissing ondersteunt.  

Ondernemers in de vrije markt kunnen niet in alle behoeften voorzien. Er is een groot aantal 

behoeften waarin door de overheid wordt voorzien. De overheid is (ook) bedoeld om via 

belastingheffing het aanbod van allerlei diensten te verzorgen, zoals dijken, infrastructuur, defensie 
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enzovoort. De overheid dient voor het aanbod van dergelijke diensten investeringen te doen. Waar 

de private ondernemer alleen naar zijn eigen kasstroom kijkt, is de focus van een publieke 

investering juist of de maatschappij er beter van wordt. Wat telt is het maatschappelijke doel, 

bijvoorbeeld verminderd overstromingsrisico of schonere lucht. De functie van een MKBA is om na te 

gaan of een dergelijke investering vanuit maatschappelijk oogpunt dan rendabel is. Hierdoor kan de 

situatie ontstaan dat de investeringen baar geld kosten, en dat de baten volledig gaan zitten in 

verminderde overstromingskansen, schonere lucht, een mooiere binnenstad enzovoorts.  

Er zijn veel voorbeelden van MKBA en varianten daarop. In het algemeen is met MKBA veel ervaring 

opgedaan op gebied van investeringen in transportinfrastructuur. Andere terreinen waar MKBAs 

vaak worden toegepast zijn milieu- en energievraagstukken, zoals het warmtenet in Zuid Holland. Het 

toepassingsbereik van een MKBA is eigenlijk onbegrensd, zolang het maar gaat over projecten 

waarvan de bedoeling is dat de maatschappij er beter van wordt. Dat betekent dat er geen 

standaardmodel is voor een MKBA, maar wel een leidraad (zoals de OEI leidraad van onder andere 

het CPB) of een gids (Guide of CBA van DG REGIO, Europese commissie).  

 

2.2 Kernbegrippen 

Een MKBA kan niet zonder enige toelichting op enige kernbegrippen. Het belangrijkste 

begrippenpaar is welvaart en welzijn. Het misverstand bestaat dat economie alleen maar over geld 

en prijzen gaat. In de economie gaat het juist om meer, namelijk om waarde in den brede, of alles 

waar we waarde aan toekennen. Dan gaat het om geldelijk inkomen waarmee we in onze behoeften 

kunnen voorzien, maar ook om schone lucht en natuur. Dat waarderen we ook, maar is niet te koop, 

anders dan wat we kunnen aanschaffen met ons inkomen. Waarde is derhalve een ruimer begrip dan 

prijs. Het investeringsplan van een private ondernemer op de vrije markt is een financiële analyse 

omdat alleen prijzen in geldelijke termen tellen. Het investeringsplan van een regionale overheid 

voor een natuurgebied is een economische analyse, omdat meer dan de financiële analyse ook zaken 

meetellen waar geen marktprijs voor bestaat, zoals biodiversiteit, en de baten meetellen die 

omwonenden toevallen zonder dat ze ervoor betalen. De economische analyse betreft derhalve alles 

wat de welvaart (geldelijk of monetair) en het welzijn (non-monetair) raakt.  

Externe effecten zijn effecten die anderen toevallen als gevolg van een transactie tussen twee 

partijen dan wel die met productie en consumptie van goederen en diensten gepaard gaan. Deze 

effecten kunnen negatief zijn, zoals luchtvervuiling en geluidhinder, of positief, zoals kennis spillover. 

Bijvoorbeeld: de omwonenden van Schiphol ondergaan de negatieve externe effecten van de 

luchthaven en worden daarvoor niet gecompenseerd. Een voorbeeld van positieve externe effecten 

is dat bedrijven in de nabijheid van een kennisinstelling de nieuwste inzichten van die kennisinstelling 

in de lokale circuits meekrijgen en daar niet voor betalen.  

Onvolkomenheden in de marktwerking worden aangeduid met marktfalen en kan allerlei vormen 

aannemen, zoals prijsafspraken. Een ander voorbeeld is een zogenaamd ´hold-up´ probleem. 

Bijvoorbeeld, als er in een stad een groot overschot aan kantoorruimte is (hoge leegstandcijfers) 

drukt dit de marktprijs van kantoorruimte. Geen van de eigenaren zal als eerste slopen, omdat die de 

kosten voor rekening neemt ten voordele van de concurrent. Wie sloopt, weet zeker dat zijn pand 

niet meer wordt verhuurd, terwijl bij anderen de hoop op verhuur toeneemt. Iedereen wacht dus – 

een individueel rationele beslissing met een collectief slechte uitkomst. Als markten falen in het 

aanbieden van maatschappelijk gewenste goederen en diensten, dan is overheidsingrijpen gewenst. 

De centrale vraag is dan of er een overheidstaak ligt, bijvoorbeeld in het geval van grote 

kunstaankopen van vermogende particulieren. In de woningmarkt zijn hiervan duidelijke 
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voorbeelden. Projectontwikkelaars zien geen brood in sociale huurwoningen, zodat corporaties daar 

in voorzien. De overheid heeft deze taak uitbesteed aan corporaties. De vraag is echter of de 

corporaties daar goed in slagen – als dat niet zo is, dan wordt gesproken van overheidsfalen.  Er 

wonen namelijk relatief veel midden inkomens in van oorsprong sociale huurwoningen en 

corporaties verkopen huurwoningen om aan geld te komen, zodat wachtlijsten groeien. Essentieel is 

dat het overheidsfalen niet groter mag zijn dan het overheidsingrijpen. Overheden grijpen in op 

markten via subsidies op prijzen aan de vraagzijde (consumentensubsidies) of aan de aanbodzijde 

(producentensubsidies). Hypotheekrente aftrek is een consumentensubsidie bedoeld om het eigen 

woningbezit te stimuleren.  Het heeft een nadelig effect, omdat het de prijzen op de markt voor 

koopwoningen opdrijft. Dat is een marktverstoring; de kansen voor nieuwe toetreders zoals jonge 

gezinnen op de woningmarkt zijn kleiner.  Een schaduwprijs is een prijs die behalve de monetaire 

marktprijs ook de waarde van de externe effecten uitdrukt. 

De netto contante waarde is de opbrengst van een investeringsproject teruggerekend naar het 

heden. Het economisch idee is dat we vandaag liever 10 euro hebben dat 15 euro in een verre 

toekomst. Door de 15 euro terug te rekenen naar het heden is deze vergelijkbaar met 10 euro nu. Als 

dat meer blijkt te zijn dan de 10 euro van vandaag stellen we onze consumptie uit. Daarbij wordt de 

verwachte opbrengst van een investering gecorrigeerd met de discontovoet. De hoogte daarvan 

wordt als volgt bepaald. De discontovoet drukt de rente van de meest veilige belegging namelijk een 

staatslening plus een risicopremie. Momenteel ligt de discontovoet op 5,5 procent (Rienstra en Groot 

2004). Het betekent dat als een project niet minimaal dat rendement haalt, het geld voor de 

investering beter belegd had kunnen worden in een tienjarige staatslening. Dat is de veiligst geachte 

belegging, dus een risicopremie is niet nodig. Bij een daadwerkelijke investering wil de investeerder, 

ook de overheid, ook een beloning voor het risico dat wordt gelopen. Dus de contante waarde van de 

investering, de waarde van vandaag, moet hoger zijn dan die 10 euro. Zo niet, dan hadden we 10 

euro op de bank gezet of vandaag opgemaakt. Dat is ook wat waard.  

 

De waardering van externe effecten: kengetallen 

De private financiële analyse kijkt naar de directe investeringen en toekomstige kasstroom. Naar 

externe effecten of marktfalen wordt niet gekeken. Bij een economische analyse staan die juist 

centraal, in aanvulling op de financiële analyse. De externe effecten verkrijgen zoveel mogelijk een 

monetaire prijs om de waarde ervan uit te drukken. Voor deze schaduwprijzen worden kengetallen 

gehanteerd, die afkomstig zijn uit de literatuur of handboeken. Zulke kengetallen zijn op 

wetenschappelijk onderzoek gebaseerd. In het Europese project HEATCO zijn infrastructuur 

gerelateerde kengetallen opgesteld, bijvoorbeeld de waarde van reistijd voor vracht, zakelijk en vrije 

tijdsverkeer. Deze rapporten geven ook monetaire waarden voor emissies van verkeer, zoals CO2, 

NOx en SO2 en verkeersslachtoffers. Witteveen en Bos (2006) hebben een uitgebreide gids opgesteld 

voor de schaduwprijzen van allerlei externe effecten, zoals beleving. Al deze kengetallen zijn 

gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zoals de vignettenmethode (consumenten krijgen 

proposities voorgelegd met de vraag deze op volgorde van aantrekkelijkheid te leggen), 

loononderzoek (beroepsrisico), hedonische prijsanalyse, contingent valuation method enzovoort. 

Daarin wordt een prijsverschil statistisch verklaard met een reeks van factoren. Er is ook onderzoek 

beschikbaar van de invloed van allerlei omgevingsfactoren op de prijs van woningen.  
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Direct en indirect  

Bij MKBA wordt vaak gesproken over directe effecten en indirecte effecten. Directe effecten 

betreffen het bedoelde effect van de investering. Dat zijn bijvoorbeeld de extra vluchten van een 

vliegveld door de aanleg van een extra startbaan. Het aanbod van luchthaven capaciteit neemt toe, 

om de vraag te accomoderen. In een benodigde marktanalyse wordt onderzocht in welke mate de 

vraag het extra aanbod van startbanen volgt. Het extra vliegverkeer wordt het directe projecteffect 

genoemd. Echter, het voordeel van extra en goedkoper vliegverkeer wordt doorgegeven aan  

bedrijvigheid, daardoor kan groeien en structureel werklozen in dienst neemt. Dat is het indirecte 

effect. De omvang van deze indirecte effecten ligt doorgaans tussen 0 en 30 procent van de directe 

effecten (Elhorst et al, 2004, p.10). Om indirecte effecten te bepalen zijn complexe modellen nodig.   

Onderwerp van discussie is doorgaans de omvang van het indirecte effect. Het risico bestaat dat  de 

extra bedrijvigheid volledig toegeschreven aan de extra startbaan. Dat is economisch niet volledig 

correct: de totale omvang van de bedrijvigheid wordt bepaald door de totale vraag naar hun 

goederen en diensten en niet door het aanbod van startbanen. We worden niet rijker (monetair) of 

gelukkiger (non-monetair) van alsmaar meer startbanen. De bedrijvigheid neemt toe voor zover de 

extra startbaan een kostenverlagend effect op de bestaande en nieuwe bedrijvigheid heeft. Slechts 

voor zover er verlaging van de kosten optreedt, door extra vliegverkeer en externe schaalvoordelen 

(ruimtelijke clustering van bedrijven waardoor synergie ontstaat) kan er extra economische activiteit 

ontstaan. Die omvang mag geteld worden als indirect effect van de extra startbaan, want alleen dat 

deel is extra op de al bestaande welvaart en welzijn – na aftrek van de extra negatieve externe 

effecten door geluidhinder en luchtvervuiling natuurlijk. De economie zou zonder die extra startbaan 

ook in bepaald tempo zijn gegroeid, alleen dan op een andere plaats. Dat alternatief heet het nul-

scenario.  

In de luchtvaartmarkt kan marktverstoring ontstaan. Als elke regio met provinciaal overheidsgeld een 

regionale luchthaven aanlegt, ontstaat overaanbod die een efficiënte marktwerking in de weg kan 

staan. Namelijk, het luchtverkeer vindt dan niet meer op de optimale locatie plaats; schaalvoordelen 

in het luchtverkeer kunnen teniet worden gedaan door de spreiding van het luchtverkeer over twee 

regionale luchthavens in plaats van een. De ene luchthaven verdringt dan de andere en dat voegt aan 

maatschappelijke welvaart en welzijn niets toe. Zulke verdringingseffecten zijn onwenselijk. Vanuit 

maatschappelijk oogpunt niet wenselijk, maar wie stopt als eerste? Dit is een hold-up probleem 

tussen overheden. Hier zijn tal van voorbeelden van: de grondmarkt kent overaanbod van 

bedrijfsterrein, kantoorlocaties, bouwkavels en shopping malls doordat elke gemeente ruimte 

aanbiedt. Coördinatie tussen overheden, waaronder marktregulering maar bijvoorbeeld ook 

ruimtelijk beleid, is daardoor noodzakelijk.  

 

Doel, middel en bestedingseffect 

Een project is ontworpen om een bepaald doel te bereiken. Daar is het project op gericht. 

Bijvoorbeeld, de aanleg van de hogesnelheidslijn van Brussel naar Amsterdam verlaagt reistijden en 

een verhoging van rivierdijken verlaagt de overstromingskansen. De vraag in een MKBA over een 

project in welke mate de bedoelde effecten en neveneffecten optreden en wat de maatschappelijke 

waarde ervan is. Is de verlaging van de reistijden van een aantal reizigers door middel van een 

kostbare spoorlijn de investering waard? Is het verminderde overstromingsrisico de 

maatschappelijke kosten van de dijkverhoging waard? Het hangt er vanaf wat er zich achter de dijk 

bevindt en wat de politiek dat waard vindt.  
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Bij een MKBA speelt het bedrijvigheid voor de aanleg van het project (het bestedingseffect) geen rol. 

Bijvoorbeeld, de aanleg van de startbaan geeft bouwbedrijven werk en dat heeft natuurlijk een 

multiplier (bestedingen van de bouw bij anderen). Deze effecten tellen in een MKBA niet mee – het 

zijn korte termijn bestedingseffecten en niet het doel van het project. Bij de aanleg van de Afsluitdijk 

of de Deltawerken ging het om de waterveiligheid, en niet om de werkgelegenheid bij de aannemers. 

Indien dat wel het doel is van een project, dan wordt gesproken over werkgelegenheidsprojecten die 

zijn bedoeld om de economie aan te jagen.  

 

2.3 Uitvoering van een MKBA  

In de uitvoering van een MKBA opstelling wordt in het algemeen een aantal stappen doorlopen: 

1  probleem analyse 
2  doelstelling project, plan en varianten 
3  beoogde dan wel verwachte effecten 
4  bepalen nulscenario 
5  analyse van relevante markten (grondmarkt, woningmarkt etc) 
6  marktfalen en externe effecten  
7  verdringing en substitutie  
8  wat kan de overheid, wat kan de markt  
9  wat is de omvang van kosten en baten, monetair en niet-monetair 
10  Balans: verschil met nulscenario  
 

Deze stappen kunnen in meer of mindere mate uitvoerig worden doorlopen, met zeer uitgewerkte 

varianten en scenario’s en met inzet van complexe analyses. Voor grote investeringen met hoge 

kosten voor de belastingbetaler en grote opbrengsten voor de maatschappij is het zeer gewenst om 

dat uitvoerig te doen. Voor kleinschaliger projecten dient dat gerichter en naar de maat van het 

betreffende project te worden gedaan. Voor dit project stellen we zo’n gerichte MKBA op. Het doel 

van deze MKBA is om inzicht te krijgen welke variant en onderdelen maatschappelijk het meest 

bijdragen aan dan wel ten koste gaan van welvaart en welzijn van Doetinchem. Financiële middelen 

zijn schaars en de politiek moet een heldere en afgewogen keuze kunnen maken. Deze studie beoogt 

daartoe informatie aan te dragen.   

Deze MKBA gaat niet over de financiële analyse, maar gaat in op de externe effecten voor zover de 

prijseffecten en waardering ervan in de literatuur bekend zijn. Nu is het plan van Ruimte &Erfgoed 

niet uitgewerkt; het geeft hoofdlijnen. Van deze hoofdlijnen is aangenomen dat ze worden 

gerealiseerd; in de minimum variant in 2016, in de maximum variant in 2020.  

Het betekent dat bijvoorbeeld de financiële kosten van het herstel van de stadsgrachten niet zijn 

meegenomen, maar wel de extra woningwaarde die daardoor ontstaat. Uit onderzoek is bekend dat 

wonen aan water en grachten waarde heeft. Het aantal woningen, en de prijzen, en dat prijseffect 

zijn bekend voor wijken in Doetinchem over een aanzienlijke periode. Hetzelfde geldt voor de 

afsluiting van de Gaswal in de maximumvariant. De financiële kosten daarvan zijn vooralsnog 

onbekend. Het nadeel dat door de afsluiting voor het autoverkeer ontstaat  is wel bepaald en in euro 

uitgedrukt. In een volgende paragraaf zijn alle posten benoemd en schematisch aangegeven of ze al 

dan niet zijn meegenomen. Algemeen gaat deze MKBA ´De waarde van Eidentiteit´ over de externe 

effecten.  
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2.4 Doel, project, varianten en verwachte effecten 

Doel 

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven is de doelstelling van de opgave voor Eidentiteit, 

geformuleerd in de Structuurvisie 2035, de volgende:  

´Doelstelling van deze opgave is het herstel van de historische begrenzing van het Ei.  Dit vergroot de 

attractiviteit van het stadscentrum. Ook zorgt het voor de herkenning van historische waarden en 

sluit het aan op het toenemende verlangen naar beleving. Het doel kan bereikt worden met 

stedenbouwkundige en architectonische ingrepen, maar de inzet van kunst, tijdelijke projecten en 

communicatie-instrumenten zijn ook van belang.´. (Structuurvisie p 11). 

Momenteel is de stadsrand versnipperd. Het idee is dat door het terugbrengen van de omslotenheid 

van de historische binnenstad de aantrekkelijkheid van het centrum wordt verhoogd. De studie 

Ruimte en Erfgoed 2012 geeft een ruimtelijke uitwerking daarvoor. De stedenbouwkundige situatie 

van voor 1940 is hierbij een bruikbare referentie (R&E, 2012, p 17). De ingrepen die in de studie van 

Ruimte en Erfgoed zijn voorgesteld hebben als doel om in de nieuwe plannen voor het stadscentrum 

cultuurhistorie een gelijkwaardige positie in het ruimtelijk planproces te geven (R&E, 2012, p3).  

 

Project; minimum- en maximumvariant 

Om dit doel te bereiken zijn er een viertal strategieën benoemd (R&E 2012, p 17): 

1 Het duidelijk inkaderen van het trace van de walstraten door fysieke ingrepen (plaveisel, lage 

muurhuizen, beperkt aantal doorgangen naar buiten) 

2 Verdichten historische stadsrand en vergroten zichtbaarheid van gesloten rand vanaf de rondweg 

3 Waar mogelijk terugbrengen van de grachten of verwijzingen daarnaar 

4 Contrast tussen binnen en buiten versterken door: 

 verdichten van de walstraten,  

 vergroenen gebied buiten de walstraten,  

 benadrukken circulaire lengterichting van walstraten en  

 concentrische richting straten buiten het stadscentrum. 

Voor een gedetailleerde omschrijving van de ingrepen wordt verwezen naar de studie van R&E 2012 
pp17-18. De auteurs van R&E 2012 p 18 geven voor het bereiken van de doelstelling een minimum-  
en maximumvariant. In de minimum variant worden de gewenste effecten bereikt met in aantal en 
omvang zo beperkt mogelijke ingrepen, in de maximumvariant wordt gestreefd naar een ideaalbeeld 
met maximale effecten. Bestaande gebouwen en structuren zijn aan deze doelstelling ondergeschikt 
te maken. De omschrijving van de minimum en maximum variant is als volgt (R&E, 2012, pp 49-50): 
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Minimumvariant:  
- toevoeging en vervanging van panden langs de Kapoeniestraat, Walstraat, hoek 

Heezenpoort, Nieuwstad 
- Bomenrijen markeren het verschil tussen binnen en buiten het Ei; 
- Verlaging van de geluidswal.  

 
 
Maximumvariant: 

- Vooroorlogse footprint is leidraad voor plaats, schaal en omvang bebouwing 
- Sloop van alle grootschalige bebouwing (ongeacht de functie) aan de stadsrand  
- Verkeersluw maken van Gaswal, C. Missetstraat en IJsselkade 
- Herstel relatie met Oude IJssel 
- Bebouwing tussen Gasthuisstraat C. Missetstraat refereert aan de voormalige bedrijfsmatige 

bebouwing ter plaatse  
- Stadsgrachten worden voor het grootste deel hersteld, behalve langs de IJsselkade/C. 

Missetstraat 
 
Een grafische weergave van beide varianten is op de volgende bladzijde weergegeven.  
 
 
Verwachte effecten  
In de varianten die door Ruimte & Erfgoed zijn een aantal onderdelen gegeven die externe effecten 
genereren. Alleen die positieve externe effecten zijn benoemd en gekwantificeerd als daar in de 
literatuur iets over bekend is. Dat zijn: 
 
1 Verandering in de waarde van nabij gelegen woningen als gevolg van extra groen, uitzicht en water. 
Deze omgevingsfactoren hebben een positief extern effect op de woningwaarde, hetgeen 
gereflecteerd is in de woningprijs. Een toename van de woningprijs weerspiegelt de toename van de 
aantrekkelijkheid van het centrum van Doetinchem uit. In empirisch onderzoek zijn zulke effecten op 
de woningprijs aangetoond. Visser & Van Dam (2006, Ruimtelijk Planbureau, pp 63-72) geven in de 
studie ´De prijs van de plek´ een overzicht van de effecten van elementen in de woonomgeving op de 
woningprijs. Andere studies, onder andere Gulicher 2008 en Fennema 1995, geven soortgelijke 
prijseffecten. Verschil in stijl van de woning heeft eveneens effect op de woningprijs; uit onderzoek is 
gebleken dat woningen in neo-traditionele stijl 5 tot 15% meer opbrengen (Buitelaar et al, PBL/ASRE, 
2014).  Daarvan is niet bekend wat het effect is op de waarde van nabijgelegen woningen.  
 
2 Veranderingen in de belevingswaarde. Bezoekers aan het stadscentrum van Doetinchem beleven 
extra plezier aan de aangebrachte ruimtelijke kwaliteiten van de stad in de geest van Ruimte & 
Erfgoed. Dit extra plezier vertegenwoordigt een belevingswaarde. Witteveen & Bos geven daarvoor 
een kengetal.  
 
3 Reistijdverlies. Het herstel van de relatie met de Oude IJssel betekent dat de Gaswal verkeersluw  
wordt gemaakt. In deze MKBA wordt een afsluiting voor het verkeer verondersteld. Dat betekent  
extra reistijd voor een deel van de gebruikers van de Gaswal. Dit reistijd verlies vertegenwoordigt en 
waarde, waarvoor HEATCO waarderingen afgeeft voor zakelijke en niet-zakelijke reizigers per auto.  
 
4 Extra luchtverontreiniging door afsluiting voor het verkeer van de Gaswal. Een bepaald deel van het 
verkeer maakt extra kilometers door het centrum; dat houdt extra vervuiling in van CO2, NOx, SO2 
enz. De waarden hiervan zijn eveneens ontleend aan HEATCO.  
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Figuur 2.1 Ontwikkeling binnenstad Doetinchem, minimumvariant (Ruimte & Erfgoed 2012) 

 
Bron: Ruimte &  Erfgoed 2012 
 
Figuur 2.2 Ontwikkeling binnenstad Doetinchem, maximumvariant (Ruimte & Erfgoed 2012) 

 
Bron: Ruimte &  Erfgoed 2012 
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Over het kwantitatieve effect van ´footprint´ op waarde dan wel prijzen is in de literatuur niets 
bekend. Wel is uit de literatuur bekend dat kleinschalige, fijnmazige stedelijke structuren, waarin 
functiemening bestaat de voorkeur hebben boven grootschalige, modernistische structuren waarin 
functies van elkaar gescheiden zijn. Dergelijke stedenbouwkundige inzichten zijn echter kwalitatief 
en als zodanig verder buiten beschouwing gelaten in deze studie.  
 
In het onderstaande overzicht zijn de effecten benoemd en onderscheiden naar financieel dan wel 
economisch effect.  
 
 
Tabel 2.1 Onderdelen en effecten van varianten Eidentiteit in Ruimte & Erfgoed 2012.                           

0 = buiten beschouwing gelaten, 1 = geschat  

 Soort effect     

Post Financieel Economisch Soort effect en mechanisme   

      

Publiek/privaat      

Sloopkosten  0 - -   

Nieuwbouw 1 - 
Extra woningwaarde, neo-
traditioneel   

      

Publiek      

Boomaanplant 0 1 Woningwaarde, extra groen   

Verlagen geluidswal 0 1 Woningwaarde, geluid   

Aanleg stadsgrachten 0 1 Woningwaarde, ligging aan water  
Afsluiten Gaswal, herstel 
relatie Oude IJssel 0 1 Reistijd, luchtverontreiniging   

   
Woningwaarde uitzicht, groen, water, beleving 
bezoekers 

 

De sloop en nieuwbouw van panden vallen onder de financiële analyse. Dit onderdeel kan geheel of 

gedeeltelijk met private partijen dan wel projectontwikkelaars oppakken. De financiële baten komen 

uit de verhuur van huurwoningen en/of winkels, dan wel uit de verkoop van vrije sector woningen.  

Het afsluiten van de Gaswal, de herinrichting van de ruimte tussen het Ei en de Oude IJssel en het 

herstellen van de stadsgrachten vormen voor de gemeente kostenposten in financiële zin. De baten 

ervan worden ondervonden door buurtbewoners en bezoekers. Het verkeer door het centrum 

ondervindt nadeel, evenals bewoners door extra luchtverontreiniging.  

Daar Ruimte & Erfgoed 2012 geen uitgewerkt plan voor het Ei is, maar hoofdlijnen vanuit 
cultuurhistorisch oogpunt schetst, is een aanvullende aanname gemaakt. In lijn met de studie van 
R&E 2012 is vanuit het cultuurhistorisch perspectief aangenomen dat er in neo-traditionele stijl zal 
worden gebouwd. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat nieuwbouw in deze stijl door de markt 
wordt gewaardeerd met 5 tot 15% hogere prijzen. Een voorbeeld hiervan is het onlangs in neo-
traditionele stijl opgeleverde complex aan het Piri Reis plein in de Baarsjes te Amsterdam.  
 
In het volgende hoofdstuk wordt de keuze voor het nul scenario toegelicht en worden relevante 

cijfers voor de woningmarkt geanalyseerd; een belangrijk deel van de effecten loopt namelijk via de 

woningmarkt.   
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3 Nulscenario 2040 en woningmarkt  
 

3.1 Nulscenario, toekomstscenario en uitgangspunten 

De MKBA is uitgevoerd voor de periode 2016-2040. Over deze periode zijn de maatschappelijke 

effecten berekend. De baten worden berekend ten opzichte van een nul-scenario waarin de 

binnenstad en Doetinchem zich zouden ontwikkelen zonder investeringen volgens de lijn die Ruimte 

en Erfgoed voorstellen. Het nul-scenario is voor de variabelen woningvoorraad, huishoudens en 

bevolking opgesteld, passend in reeksen vanaf 1970. De reeks is opgesteld voor Nederland, 

Gelderland, de Achterhoek en Doetinchem. De ontwikkeling van Stadscentrum Zuid (ruimer dan het 

Ei) is vanaf 1997 aan deze reeks gekoppeld. De ontwikkeling van de woningvoorraad is aan de hand 

van de ontwikkeling van de huishoudens en de gemiddelde woningbezetting (aantal inwoners / 

aantal woningen) aan de bevolkingsgroei gekoppeld. Het aantal woningen is namelijk nodig om daar 

de positieve externe effecten op neerslaan.  

De toekomstige ontwikkeling van regionale groei van bevolking is gebaseerd op de studie Welvaart & 

Leefomgeving. Deze studie geeft vier scenario´s voor de toekomst, namelijk Global Economy, 

Transatlantic Market, Strong Europe en Regional Communities. Doorgaans wordt gekozen voor een 

groeipad dat vergelijkbaar is met het verleden. Dat zou voor de Achterhoek het Transatlantic Market 

scenario opleveren. Om rekening te houden met de  gebleken krimp van de bevolkingskrimp over de 

jaren 2010-2013 in de Achterhoek, is voor de lange termijn een gematigder toekomstige ontwikkeling 

van de bevolking in de Achterhoek gekozen. Dit pad wordt verkregen door het midden van TM en SE 

te kiezen; dit groeipad ligt voor de Achterhoek op de helft van de bevolkingsgroei 1992-2012. Deze 

periode beslaat 20 jaar; eenzelfde aantal jaar als waarvoor de WLO studie cijfers geeft (2020-2040).  

Voor de jaren 2015-2020 worden dezelfde cijfers genomen als het tijdvak na 2020. Door deze keuze 

wordt rekening gehouden met het tragere groeipad van de economie na 2008 en de huidige 

onzekerheden over de langere termijn. Het IMF heeft onlangs aangegeven dat de economische groei 

de komende jaren gedrukt zal zijn. Door deze keuze wordt de toekomst pessimistischer ingeschat 

dan een puur TM scenario.  

De bevolking van de Achterhoek groeit tot en met 2040 volgens de cijfers die in Welvaart en 

Leefomgeving 2006 zijn gegeven voor Overig Nederland in het TM/SE scenario. De bevolking van 

Gelderland ontwikkelt zich volgens de verwachte groei voor de zogenaamde Overgangszone (de 

regio’s om de Randstad). De bevolking van Doetinchem ontwikkelt zich volgens de cijfers voor de 

Achterhoek, gecorrigeerd voor het groeiverschil tussen 1992-2012. Dat is ten opzichte van het 

verleden een gematigde, lage bevolkingsgroei voor de Achterhoek, waarbinnen de bevolking van 

Doetinchem wat sneller groeit.  

Tabel 3.1 Bevolkingsgroei in een Strong Europe en Transatlantic Market scenario, 2020-2040 

  SE TM SE/TM 

 1992-12 2020-40 2020-41  

 % % % % 

Nederland 0,5 0,4 0 0,2 

Gelderland 0,5 0,4 0,1 0,25 

Achterhoek 0,3 0,3 0 0,15 

Doetinchem 0,7 - - 0,3 
Bron: CPB/MNP/RPB (2006), Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040. Onderdeel Regionale 
spreiding van bevolking en werkgelegenheid, p.61 
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Bij de ontwikkeling van de woningvoorraad is uitgegaan van een nationale ontwikkeling van het 

aantal huishoudens ten opzichte van de nationale bevolkingsgroei volgens het gemiddelde van het 

SE/TM scenario. De ontwikkeling van verhouding huishoudens/bevolking wijkt over de jaren 

1970/2012 af voor de verschillende ruimtelijke schaalniveaus en deze verschillen zijn ook voor de 

toekomst aangehouden. Het aantal woningen, zo nemen we aan, is gelijk aan het aantal 

huishoudens. In dit groeipad daalt de woningbezetting verder licht. Het aantal alleenstaanden neemt 

toe.  

 

Woningwaarde in de toekomst 

Een belangrijke variabele is de prijs van de woningen; over toekomstige waardeveranderingen van 

woningen valt echter niets te zeggen. De WLO scenario´s geven daar geen cijfers over af. Niettemin 

dient daar een aanname over te worden gemaakt. Uitgaande van een gegeven rente is de huizenprijs 

afhankelijk van het loon – we nemen aan dat de waardering van woningen door huishoudens de 

gemiddelde loonstijging (gelijk aan de toename van de arbeidsproductiviteit) volgt. Als het loon stijgt 

ten gevolge van een toenemende arbeidsproductiviteit, neemt de leencapaciteit bij een gegeven 

rente toe. Als het gemiddelde van beide scenario´s wordt gekozen is de toename van de huizenprijs 

1,7 procent per jaar. Dit is veel lager dan de ontwikkeling van de huizenprijs na 1982.  

 

Indirecte effecten 

Een uitgangspunt is dat deze studie gericht is op de directe effecten. Indirecte effecten zijn niet 

beschouwd en dat is op grond van de volgende overweging. De beoogde ontwikkeling van de 

binnenstad van Doetinchem is bedoeld als een verbetering van de attractiviteit voor onder andere  

investeerders – namelijk een verbetering van het vestigingsmilieu. Dit valt onder de indirecte 

effecten. Deze treden op door de transformatie van het Ei in competitieve markten als toerisme en 

detailhandel. De aantrekkelijkheid van Doetinchem en de binnenstad neemt toe, maar in dergelijke 

competitieve markten is de winst van de ene locatie gelijk aan het verlies van de andere locatie. 

Publieke investeringen in dergelijke markten zijn zelfs mogelijk een marktverstoring (overschot aan 

detailhandelscentra) en is coördinatie door regionale overheden vereist om overaanbod te 

voorkomen.   

Dergelijke positieve indirecte effecten op de attractiviteit treden vermoedelijk wel op. Voorbeelden 

van dergelijke indirecte effecten zijn: extra toerisme uit Duitsland naar de Achterhoek en 

Doetinchem, of het uit- of afstellen van migratie van Doetinchem naar de Randstad. Deze vragen 

spelen zich op een bovenregionaal schaalniveau af en vergt een andere invalshoek. Echter, in het 

algemeen worden indirecte effecten op 0 tot 30 procent van de directe effecten geschat (Elhorst et al 

2004, p. 10). Benadrukt wordt dat deze alleen mogen tellen als netto baat als er geen verdringing 

plaatsvindt maar dat ze extra zijn.  

Gemiddelde waardes in bandbreedtes  

Prijseffecten zijn in de literatuur doorgaans in bandbreedtes gegeven. Op basis van het idee dat de 

bandbreedtes de afbreekpunten van een normaalverdeling zijn, is de leidraad om het midden van de 

gegeven bandbreedte te kiezen. De middelste waarde is dan de waarde met de hoogste waarschijn-

lijkheid. Mede vanuit die optiek is het gemiddelde gekozen van het TM en SE toekomstscenario. 

Door deze leidraad worden noch pessimistische, noch optimistische keuzes gemaakt. Alle 

prijseffecten en kengetallen zijn ontleend aan de literatuur. Alle hoeveelheden (aantal woningen, 

verkeer over de Gaswal) zijn ontleend aan bronnen als het CBS (onderzoek wijken en buurten 

1997/2012) en de gemeente Doetinchem. De baten van de ingrepen zijn berekend als het verschil 

tussen de waarde in een nulscenario en de extra waarde die de ingreep oplevert (positief dan wel 

negatief). Woningen in het Ei hebben in het nul-scenario een bepaalde totale waarde. Door een 
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ingreep, bijvoorbeeld extra groen, neemt de waarde toe als gevolg van positieve externe effecten. 

Het verschil is een batenpost.  

 

 
3.2  De woningmarkt in het Ei  
 
Een aanzienlijk deel van de baten loopt via positieve externe effecten op de woningmarkt. Daarvoor 
hebben we zicht op de prijzen en de hoeveelheden nodig. In deze paragraaf wordt de ontwikkeling 
daarvan in het nabije verleden die de basis vormt voor de toekomst uiteengezet. De ontwikkeling van 
het aantal inwoners, aantal woningen naar huur en koop en de woningprijzen zijn afkomstig van het 
CBS (kerncijfers wijken en buurten 1995-2013 met daarin WOZ-waarden), CBS (gemiddelde 
woningwaarde naar gemeente), Funda en de NVM. Deze bronnen leveren de informatie over prijs en 
hoeveelheid van woningen over de tijd per buurt in Doetinchem, de Achterhoek en Nederland.  
 
Het aantal inwoners in Stadscentrum Zuid (het Ei) is in het afgelopen decennium globaal gelijk 
opgegaan met dat van Nederland. In de jaren negentig is het aantal inwoners plots gedaald, gevolgd 
door een toename. Dit is het gevolg van een relatief grootschalig sloop-nieuwbouwproject. Het 
aantal inwoners en woningen in het Ei is enigszins toegenomen over de jaren naar circa 850 in het 
huidige tijdsbestek. De bevolking van Doetinchem groeit in een hoger tempo dan die van geheel 
Nederland.  
 
De prijsontwikkeling van koopwoningen in Stadscentrum Zuid liggen onder die van Doetinchem. Een 
reden daarvan is onder andere de omvang van de koopwoningen. In het Ei zijn de woningen over het 
algemeen kleiner. De prijs per vierkante meter is in het Ei ook lager dan die van andere buurten.  
 
Figuur 3.1 Ontwikkeling aantal inwoners in Nederland, Doetinchem en het Ei (Stadscentrum Zuid) 
1997-2013, 1997=100 

 
Bron: CBS, FUNDA, NVM/bewerking TNO 
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Figuur 3.2 Ontwikkeling woningprijzen 1997-2013 Nederland, Doetinchem en buurten in het Centrum 
van Doetinchem. Prijzen in duizend euro.  

 
Bron: CBS, Funda, NVM/bewerking TNO 

 

In het Stadscentrum Zuid zijn de woningen die in het begin van 2015 te koop werden aangeboden 

gemiddeld 100m2, hebben ze een gemiddelde vraagprijs van 181 duizend euro en een prijs per 

vierkante meter van 1,8 duizend euro. Daarmee is het stadscentrum van Doetinchem een relatief 

goedkope locatie; Stadscentrum Zuid is zo’n 70 procent van de gemiddelde prijs per meter van 

woningen in de Torenallee. Prijzen en hoeveelheden zijn goed bekend. In deze studie zijn de 

transactieprijzen van de NVM gebruikt. Deze reflecteren de marktwaarde beter dan de WOZ-waarde.  

Een karakteristiek is dat in het Ei het percentage koopwoningen van de gehele woningvoorraad met 

23 procent gering is. In geheel Doetinchem is het 59 procent. Voor de bepaling van de 

maatschappelijke baten maakt dat op zich niet uit. Er is welvaartseffect door een ingreep, en dat 

wordt gereflecteerd in de koop- dan wel de huurprijs. Een huurprijs die vastligt neemt dat weliswaar 

niet mee in financiële zin; de huurder verkrijgt extra woongenot door een prettiger woonomgeving. 

De vraag naar huurwoningen in het Ei zal wel toenemen in dat geval. De woningcorporaties zullen 

een langere wachtrij voor woningen in het Ei tegemoet zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Nederland

Doetinchem

Stadscentrum Zuid

Torenallee

Het Loo

Stadscentrum Noord

De Pas Noord

De Pas Zuid



19 
 

Tabel 3.2 Woningprijzen in het centrum van Doetinchem naar buurt 

 
Transactieprijs 

2013 M2 2015 Vraagprijs 2015 prijs/M2 2015 

 (CBS-NVM) (Funda) (Funda) (Funda) 

     
 1000 euro 

Doetinchem 196 - - - 

     

1 Stadscentrum Zuid 152 100 181 1,8 
2 Stadscentrum Noord 140 92 162 1,7 

3 De Pas Zuid 250 165 342 2,1 

4 De Pas Noord 233 200 494 2,4 

5 Torenallee 269 157 404 2,6 
6 Het Loo 213 121 286 2,4 

Bron: CBS, Funda en NVM/bewerking TNO 
 

 

Figuur 3.3 Buurten in Stadscentrum Doetinchem geprojecteerd op de stadsplattegrond 

 

Bron: Gemeente Doetinchem, bewerking TNO 

 

 

 

 



20 
 

4 Uitkomsten minimum- en maximumvariant   
 

4.1 Uitkomsten minimumvariant 

De minimumvariant kent drie elementen:  

- toevoeging en vervanging van panden langs de Kapoeniestraat, Walstraat, hoek 
Heezenpoort, Nieuwstad 

- Bomenrijen markeren het verschil tussen binnen en buiten het Ei; 
- Verlaging van de geluidswal.  

 

De externe effecten hiervan worden achtereenvolgens aan de hand van de cijfers uit het nul-

scenario, de prijzen en hoeveelheden op de woningmarkt in het centrum van Doetinchem en 

prijseffecten van veranderingen in de omgevingsfactoren uit de literatuur gekwantificeerd.  

Extra/vervangende bebouwing 

Uitgaande van een cultuur-historisch perspectief is aangenomen dat de vervangende en extra 

bebouwing in de stadsmuur een neo-traditionele stijl heeft. Uit de studie ´De waarde van stijl´ 

(PBL/ASRE, 2014) is aan de hand van een hedonische prijsanalyse gebleken dat dit een waarde 

verhogend effect op panden heeft van 5 tot 15 procent. De studie van Ruimte & Erfgoed geeft geen 

uitgewerkt plan, zodat niets bekend is over het aantal panden dat vervangen en toegevoegd gaat 

worden en waarop deze ingreep effect heeft. Er wordt uitgegaan van 50 woningen extra. Bij een 

gemiddelde woningwaarde van 171 duizend euro in 2020 (bij oplevering en ingebruikname van de 

nieuwe panden) in het Ei levert dit circa 0,3 tot 0,9 miljoen euro extra woningwaarde op. Dat is 

afhankelijk van het gehanteerde percentage van 5 tot 15 procent. Bij een gemiddelde extra waarde 

van 10% komt dat effect op 0,653 miljoen euro uit (zie tabel 4.1). Het prijseffect van neo-traditioneel 

bouwen op nabijgelegen woningen is niet bekend, maar is wel aannemelijk. Woningen met een 

relatief hoge waarde hebben een positief extern effect.   

Tabel 4.1 Berekening extra waarde van 50 woningen in neo-traditionele stijl   

  Voor discontering Na discontering 

   mln euro mln euro 

Prijs woningen 2013 (1000 euro, zie tabel 3.2) 152,7   

Prijs woningen 2020 (1000 euro) 170,7   

Aantal 50   

    

Extra 5% (1000 euro)  426,8 0,427 0,327 

Extra 10% (1000 euro) 853,5 0,854 0,653 

Extra 14% (1000 euro)  1.194,9 1,195 0,914 

Bron: CBS, Funda/NVM/PBL&ASRE/bewerking TNO 
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De financiële kosten van de sloop, vervanging en nieuwbouw van de betreffende panden in de 

stadsmuur van het Ei zijn niet meegenomen in deze opstelling. Het bedrag betreft een geschatte  

waardevermeerdering.  

Extra groen 

Groen heeft waarde. Huizen in de nabijheid van groen zijn over het algemeen meer waard. Gulicher 

2008 vindt een bandbreedte van 0-4 procent, Fennema 1995 vindt een positief effect op de 

woningprijs van 6 procent tot op 400 meter. Deze afstandsbepaling is van belang, omdat de afstand 

waarop het effect zich voordoet bekend is. Omdat de bomen aan de rand van het Ei staan, hebben ze 

effect in het Ei zelf (hemelsbreed in de orde van grootte van 400 meter) als in de nabijgelegen 

buurten. Aangenomen is dat het waarde verhogend effect gemiddeld 2 procent is. Bij de aanname 

van 2 procent is het waarde verhogende effect op de woningen in totaal in het Ei 1,7 miljoen en 7,3 

miljoen in het gehele centrum (zie tabel 4.2). Het effect reikt namelijk over 400 meter, zodat dat 

prijseffect zich ook op de wijken buiten het Ei voordoet. Hierbij is rekening gehouden met een 

evenredige toename van het aantal woningen en de prijs in het gekozen toekomstscenario (het 

midden van Transatlantic Market en Strong Europe).  

Tabel 4.2 Berekening extra woningwaarde Stadscentrum Zuid en Centrum Doetinchem als gevolg van 

extra groen    

   Na discontering 

 2013 2020 dzd euro 

Stadscentrum Zuid     

Prijs woningen 2013 (1000 euro) 152,7 170,7  

Aantal woningen 606 633  

Extra 2%  2.161 1.653 

    

Centrum Doetinchem    

Prijs woningen 2013 (1000 euro) 188 212  

Aantal woningen 2157 2253  

Extra 2%  9.553 7.293 

Bron: CBS, Gulicher 2008, Fennema 1995)/bewerking TNO 

 

 

Verlagen geluidswal  

Het economisch effect van het verlagen van de geluidswal heeft twee tegengestelde effecten. 

Enerzijds is er meer geluidsoverlast met een negatief prijseffect, anderzijds wordt het uitzicht beter 

en is er een positief prijseffect. Er is aangenomen dat geluidhinder en uitzicht elkaar compenseren. 

Daar komt de betere herkenbaarheid van het Ei bij, hetgeen een doelstelling van het plan van Ruimte 

& Erfgoed 2012 is. Het effect van het verlagen van de geluidswal is derhalve op nul gesteld.   
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4.2 Uitkomsten maximum variant  

De maximumvariant kent zes elementen:  

- Vooroorlogse footprint is leidraad voor plaats, schaal en omvang bebouwing 
- Sloop van alle grootschalige bebouwing (ongeacht de functie) aan de stadsrand  
- Verkeersluw maken van Gaswal, C. Missetstraat en IJsselkade 
- Herstel relatie met Oude IJssel 
- Bebouwing tussen Gasthuisstraat C. Missetstraat refereert aan de voormalige bedrijfsmatige 

bebouwing ter plaatse  
- Stadsgrachten worden voor het grootste deel hersteld, behalve langs de IJsselkade/C. 

Missetstraat 
 

In deze variant komen drie elementen voor waarvan in de literatuur bekend is dat ze effect hebben 

op waarde. Dat betreft reistijd, water en beleving.  

Aangenomen is dat in de maximum variant 150 woningen in neo-traditionele stijl worden gebouwd. 

Dat levert afgerond 2 miljoen euro op.  

 

Afsluiting Gaswal 

De maximum variant bestaat uit een belangrijk extra element: het verkeersluw maken van de 

Gaswal, hier opgevat als een afsluiting ervan. Deze opvatting gaat verder dan Ruimte en Erfgoed. 

Daarmee wordt een situatie gekozen die aansluit bij een uitgangspunt in de Structuurvisie 2035: 

maximale ambitie en attractiviteit. Een afgesloten Gaswal geeft het voordeel dat er een aangesloten 

groene, open ruimte ontstaat die loopt van de zuidkant van het Ei tot aan de Oude IJssel om 

maximale positieve externe effecten te verkrijgen. De ruimte tussen het Ei en de Oude IJssel wordt 

dan één geheel, hetgeen een nieuw element is in het centrum van Doetinchem. Dit is een element 

dat tevens past in de opgave uit de Structuurvisie 2035 ´Stad aan de Rivier´. De baat zit in de 

stedenbouwkundige kwaliteit en uitstraling van deze ruimte, die de beleving en recreatieve waarde 

van de zuidzijde van het Ei verhoogt. Bovendien kon de gemeente Doetinchem juist cijfers 

beschikbaar stellen over de gevolgen voor de verkeersstromen voor de relevante straten, waarbij 

een afsluiting van de Gaswal is gesimuleerd. Deze simulatie verschaft verkeersintensiteiten op de 

verschillende wegvakken in het centrum met en zonder de afsluiting. De verkeersintensiteiten in het 

geval van afsluiting geven de situatie weer nadat alle gebruikers de routekeuze in de nieuwe situatie 

hebben bepaald. De simulatie met het verkeersmodel verschaft wel de veranderde intensiteiten per 

wegvak, maar niet de extra reistijd die door de afsluiting wordt veroorzaakt. Alleen de toename van 

de verkeersintensiteit op de alternatieve routes voor de Gaswal zijn gegeven. De extra reistijd is als 

volgt bepaald.  

De Gaswal is beschouwd als één van de zijden van het rechthoek van wegen rond het gehele 

stadscentrum (noord en zuid). De Gaswal verwerkt in een simulatie van de gemeente Doetinchem in 

2030 zonder afsluiting 18 duizend verkeersbewegingen per dag. Door het afsluiten ervan verdwijnt 

deze zijde en veranderen de verkeersstromen over de overgebleven drie zijden. Deze verandering is 

geschat op basis van verkeersintensiteit per straat die door de gemeente Doetinchem zijn 

aangeleverd.  Daarbij worden de hoekpunten rond het stadscentrum als rechthoek met de volgende 

vier hoekpunten (z.o.z.) beschouwd: 
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A Gaswal/Hofstraat  

B Hofstraat/J.F. Kennedylaan 

C J.F. Kennedylaan/Rozengaardseweg 

D Raadhuisstraat/Gaswal 

 

Figuur 4.1 Doorgaande wegen rond Stadscentrum Zuid (het Ei) en Stadscentrum Noord, 

geprojecteerd op de stadsplattegrond 

 

 

Afsluiting van de Gaswal (AD) houdt in dat alle 18 duizend gebruikers een andere route kiezen. Op 

ritten naar de tegenoverliggende hoekpunten (A - C of D - B) is er geen reistijdverlies. De routes 

linksom of rechtsom naar het tegenover liggende hoekpunt van A naar C en van D naar A zijn gelijk 

verondersteld. Voor de rit A - D ontstaat voor een deel van hen wel reistijdverlies, namelijk degenen 

die dan over B en C moeten omrijden. Uit de cijfers over de stromen voor en na de gesimuleerde 

afsluiting is geschat dat voor de helft van de 18 gebruikers over de Gaswal reistijdverlies optreedt. 

Het komt er op neer dat van het huidige verkeer over de Gaswal 50% het tegenoverliggende 

hoekpunt als bestemming heeft en 50% het naast gelegen hoekpunt. De rit van A – D verloopt dan 

via B en C (en omgekeerd).  

Het reistijdverlies van deze verkeersdeelnemers is gemonetariseerd. De omweg via B en C houdt 

ongeveer een extra kilometer rijden in. De reistijdwaarde voor zakelijk en niet-zakelijk verkeer is 

ontleend aan HEATCO; deze studie geeft schaduwprijzen voor reistijden. Aangenomen dat de 

verhouding zakelijk/vrije tijdsverkeer in Doetinchem dezelfde is als landelijk (bron: CBS). De waarde 

van de reistijden neemt toe volgens het groeipad van de economie in het gecombineerde TM/SE 

scenario. De hoeveelheid verkeer ontwikkelt zich over de periode 2015-2040 volgens de toename 
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van de bevolking van Doetinchem in dat gecombineerde scenario. In de loop van de tijd neemt zowel 

het aantal verkeersdeelnemers als hun tijdswaarde toe.   

Bij een snelheid van 30 km/uur in het stadsverkeer komt de extra reistijd op 2 minuten extra per rit. 

In tabel 4.1 is de berekening voor het jaar 2030 (het basis jaar van de aangeleverde cijfers) gegeven; 

het reistijdverlies in dat ene jaar komt op 0,74 miljoen euro contante waarde 2015. De totale 

resulterende post is de optelling van de bedragen over alle jaren in de periode 2016-2040.  

Benadrukt wordt dat het reistijdverlies is bepaald op de genoemde aannames, uitgaande van 

gewijzigde verkeersintensiteiten. Idealiter zou het reistijdverlies uit een modelberekening 

voortvloeien, maar dit was ten behoeve van dit project niet mogelijk.   

Tabel 4.3 Berekening waarde reistijdverlies door afsluiting Gaswal voor het jaar 2030, in contante 

waarde 2015 

Aantal trips in nul-scenario (gemeente Doetinchem) 18.000 
 
trips per etmaal met extra kilometer (schatting TNO) 9.000 

reistijdverlies min/trip (bij 30 km per uur stadsverkeer) 2 

totaal minuten  18.000 

Aantal dagen per jaar 365 

Totaal aantal minuten 6.570.000 

Totaal aantal uur reistijdverlies 109.500 

  

Schaduwprijs zakelijk/uur, euro (Heatco) 44,9 

Schaduwprijs vrije tijd/uur, euro (Heatco)  8,6 

  

Gewicht aandeel zakelijk 82/100 (CBS)  808 

Gewicht aandeel vrije tijd 18/100 (CBS) 706 

Totale som  1.514 

Gemiddelde schaduwprijs euro per uur (som/100) 15,1 

  

Aantal uur * Prijs per uur, euro 1.658.296 

Miljoen euro toekomstwaarde 1,65 

Discontovoet 1,055 

Present value 2015, mln euro 0,74 

Waarde reistijdverlies in 2030, in miljoen euro 2015 0,74 

Bron: TNO 

Over de periode 2016 tot en met 2040 leidt afsluiting van de Gaswal in totaal tot een negatieve 

present value van 20,7 miljoen euro aan verlies van reistijd.  

Een complicerende factor is dat er een nieuwe rondweg is geopend, waardoor de Kennedy laan (een 

wijdere cirkel rond het stadscentrum) ontlast is. Door afsluiting van de Gaswal wordt deze weer 

belast, omdat verkeer vanuit het stadscentrum naar buiten wordt gedrongen, zo blijkt uit de 

simulatie van de gemeente Doetinchem. Door de afsluiting van de Gaswal wordt het nut dat door de 

nieuwe rondweg doorgegeven aan het centrum van Doetinchem.   
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Luchtverontreiniging 

De afsluiting van de Gaswal leidt tot een extra hoeveelheid gereden kilometers en dus tot extra 

luchtverontreiniging. Doordat het verkeer door de Hofstraat (een van de drie overgebleven zijden 

van het oorspronkelijke vierhoek rond het stadscentrum) intenser wordt, worden daar normen 

betreffende het fijnstofgehalte overschreden. De waarde van de extra uitstoot door het afsluiten van 

de Gaswal – er worden immers extra kilometers gemaakt - levert een bedrag op van 0,2 miljoen 

euro. Dat cijfer is gebaseerd op de extra kilometers uit tabel 4.1 vermenigvuldigd met de hoeveelheid 

uitstoot van NMVOS, NH3, NOx, SO2 en PM10 per gereden kilometer in Nederland (bron: CBS) en 

met de schaduwprijs van deze stoffen volgens HEATCO. Hierbij is geen rekening gehouden met de 

eventuele ontwikkeling van schonere motoren dan wel de introductie en gebruik van electrische 

auto´s of andere duurzamere vervoermiddelen.   

 

Extra groen, ruimte en Stad aan de Rivier: verbinding Ei met Oude IJssel 

In de maximumvariant staat het herstel van de ruimtelijke relatie tussen het Ei met de Oude IJssel 

centraal. Dat gaat ten koste van de Gaswal als doorgaande weg voor het verkeer maar levert een 

nieuw element op: een aaneengesloten samenhangende ruimte tussen het Ei en de Oude IJssel. 

Tevens worden in de maximumvariant voor zover mogelijk de oorspronkelijke grachten hersteld. 

Hierdoor ontstaat een afruil tussen minder verkeersbindingen en extra waarde door extra groen, 

ligging aan water en extra uitzicht. Deze waarde slaat neer in extra woningwaarde en extra 

belevingswaarde. De bepaling daarvan wordt in het onderstaande uiteengezet.  

Extra woningwaarde in maximumvariant 

De woningen aan de zuid-westzijde van het Ei met uitzicht op de Oude IJssel winnen aan waarde. 

Tevens wordt extra waarde verwacht door het parkachtige karakter van de ruimte tussen het Ei en 

de Oude IJssel. Dit element is in lijn met de ontwikkeling van het Ei vanuit een cultuur-historische 

leidraad bedoeld om de attractiviteit te verhogen.  

Uit verschillende studies blijkt dat water (wonen aan de gracht of rivier), groen en uitzicht de waarde 

van woningen verhogen. In empirische studies zijn dergelijke effecten gevonden. Echter, dan gaat het 

om de afzonderlijke effecten van deze drie omgevingsfactoren: nabijheid van water, of groen, of 

uitzicht. Deze drie omgevingsfactoren worden in de maximumvariant alle drie ingezet. De vraag is nu 

of deze afzonderlijke effecten mogen worden opgeteld als ze alle drie door ruimtelijke ingrepen 

ontstaan.  

In deze MKBA is er van uitgegaan dat het extra effect van deze drie omgevingsfactoren op elkaar 

afneemt (afnemend grensnut van de afzonderlijke effecten). De afzonderlijke waardes voor de 

positieve externe effecten van groen, water en uitzicht worden dus niet geaggregeerd (een 

conservatieve aanname), maar de maximumwaarde in de bandbreedtes die voor dergelijke factoren 

zijn gevonden is verondersteld. Dat is 12 procent en dit extra effect op woningwaarde treedt op in 

een straal van 400 meter. Dat resulteert bij het gegeven aantal woningen in een contante waarde 

van  43,8 miljoen Euro in het centrum van Doetinchem waarvan 9,9 miljoen in het Ei. De omliggende 

wijken van het Ei ondervinden in deze variant dus eveneens een positief extern effect van de 

verbeterde ruimtelijke kwaliteit in het centrum.  
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Tabel 4.4 Berekening extra woningwaarde Stadscentrum Zuid en Centrum Doetinchem als gevolg van 

extra groen, water en uitzicht    

   Na discontering 

 2013 2020 mln euro 

Stadscentrum Zuid     

Prijs woningen 2013 (1000 euro) 152,7 170,7  

Aantal woningen 606 633  

Extra 12%  12.966 9,9 

    

Centrum Doetinchem    

Prijs woningen 2013 (1000 euro) 188 212,0  

Aantal woningen 2157 2253  

Extra 12%  57.316 43,8 

Bron: CBS, Gulicher 2008, Fennema)/bewerking TNO 

 

Bij het effect van het afsluiten van de Gaswal dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt. Ten 

eerste is de gevonden waarde door extra ruimtelijke kwaliteit hoger dan het reistijdverlies door 

afsluiting van de Gaswal. De afruil is derhalve gunstig en ontstaat door ruimtelijke specialisatie op 

kleine schaal. Het verkeer wordt gealloceerd waar al verkeer is en de vrijkomende ruimte verkrijgt 

één functie: ruimtelijke kwaliteit. Deze ruimtelijke specialisatie levert per saldo extra waarde op. 

Verdringing van ruimtelijke kwaliteit door de Gaswal wordt zo teniet gedaan: de Gaswal heeft in de 

huidige situatie aanzienlijke negatieve externe effecten die teniet worden gedaan in de maximum 

variant van Ruimte & Erfgoed.   

De tweede kanttekening is dat de nieuwe rondweg rond het centrum van Doetinchem nieuwe 

capaciteit heeft gecreëerd. De baat die deze extra rondweg genereert wordt in de maximumvariant 

aan het Ei en het centrum toegewezen en niet aan de Kennedylaan/Hofstraat. Deze extra capaciteit 

wordt benut door verkeer dat door de afsluiting van de Gaswal voor de opengevallen route rond het 

centrum kiest. Aangenomen wordt dat het totale verkeer in Doetinchem per saldo onveranderd 

blijft; het is ruimtelijke herverdeling.  

 

Extra belevingswaarde in maximumvariant 

Indien de maximum variant wordt uitgevoerd ontstaat er een nieuwe ruimte met een specifieke 

belevingswaarde, namelijk cultuurhistorie in optima forma volgens de lijnen die R&E 2012 aangeeft. 

Dan ontstaat er voor een aantal bezoekers van het Ei een extra belevingswaarde; het is een prettige 

ruimte om te zijn met onder andere ononderbroken zicht op de rivier. Deze extra waarde is 

gemonetariseerd.  

Aangenomen wordt dat deze extra waarde op basis van cultuur historie van de binnenstad niet voor 

iedereen in gelijke mate telt. Een aantal mensen heeft er veel voor over, een aantal niets.  

Uit enquêtes onder bezoekers van de binnenstad van Doetinchem blijkt dat 6 tot 9 procent van de 

bezoekers zegt dat de kwaliteit van de binnenstad van Doetinchem het belangrijkste bezoekmotief is. 

De huidige bezoekers die nu al cultuur historie in de binnenstad waarderen, zullen in de 

maximumvariant een meerwaarde ondervinden.   
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Voor de bepaling van de belevingswaarde wordt er van uitgegaan dat dit voor minstens 6% van de 

bezoekers telt. Nu kan niet gesteld worden dat de beleving uit cultuurhistorie in het nulscenario nul 

is en in de maximum variant volledig. Er is in het nulscenario al belevingswaarde vanwege het cultuur 

historische karakter; er vindt een verbetering plaats. Er is verondersteld dat de belevingswaarde uit 

cultuurhistorie in de maximumvariant verdubbelt voor 6% van de huidige bezoekers.   

Witteveen & Bos (2006) geeft voor deze categorie beleving een financiële waarde van Euro 2,75 per 

bezoek in 2006. Deze kan niet volledig geteld worden, omdat bezoekers in het nulscenario al een 

bepaalde waarde toekennen aan de huidige cultuur historie. Er wordt van een verdubbeling van de 

belevingswaarde van cultuurhistorie in de maximumvariant uitgegaan. Dat betekent dat wordt 

verondersteld dat de belevingswaarde in het nulscenario Euro 1,375 per bezoek bedraagt voor 6% 

van de bezoekers. De waardering neemt dus voor 6% van de huidige bezoekers toe van 1,375 naar 

Euro 2,75 per bezoek. Gecorrigeerd voor inflatie en bij 90 duizend bezoekers per week in 2014, bij 

voltooiing van  het project in 2020 komen we op een contante waarde van 385 duizend euro uit extra 

beleving van het herstel van de relatie tussen het Ei en de Oude IJssel en de kwalitatief aantrekkelijke 

locatie die dan ontstaat (zie tabel 4.5). Over de gehele periode komt dat bedrag na discontering op 

5,7 miljoen euro.   

Tabel 4.5 Berekening extra belevingswaarde voor het jaar 2020  

   

Bezoekers per week in 2020 91.523 

Aantal weken 52 

Waardering cult. Historie 6% 

Aantal bezoekers per jaar met waardering voor cultuur historie in 2020 285.551 

   

Belevingswaarde per bezoek in 2020 3,53 

Extra waardering tov nul scenario in 2020 1,76 

Totaal euro, 2020 503.459 

   

Na discontering, euro 385.213 

Bron: TNO obv Witteveen & Bos 2006, Gemeente Doetinchem   

 

Overige effecten 

Uitvoering van de maximumvariant heeft effect op de aantrekkelijkheid van Doetinchem als geheel. 

Hierdoor is het mogelijk dat het toeristisch product van Doetinchem en de Achterhoek verbetert ten 

opzichte van concurrerende bestemmingen in Nederland. Dat leidt tot extra toeristen naar de 

Achterhoek en minder vertrek van inwoners uit de Achterhoek naar de rest van Nederland. Dit 

positieve effect is mogelijk.  
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5 Conclusies 
 

Ruimte & Erfgoed (2012) heeft twee varianten opgesteld van een stedenbouwkundige ontwikkeling 

van het stadscentrum van Doetinchem volgens cultuur-historische lijnen. In dit project is onderzocht 

wat de maatschappelijke kosten en baten zouden zijn van beide varianten. Daar de voorgestelde 

ontwikkelingslijn van Ruimte & Erfgoed geen uitgewerkt plan is, zijn de financiële kosten 

(investeringen) buiten beschouwing gelaten. Alleen de maatschappelijke kosten en baten zijn 

onderzocht. Bijvoorbeeld, de investeringskosten van de aanleg van een stadsgracht zijn niet  

meegenomen, maar wel het prijseffect van die stadsgracht op de nabijgelegen woningen. De MKBA is 

opgesteld aan de hand van de volgende elementen:  

1     onderzoeksrapporten van Ruimte & Erfgoed en de Structuurvisie Doetinchem 2035,         
       aangevuld met andere rapporten over Doetinchem dan wel het stadscentrum. 
 
2 analyse van data (CSB, gemeente Doetinchem, NVM, Funda etc) over de ontwikkeling van 

kernvariabelen in het verleden, zoals bevolkingsgroei, inkomen, woningwaarde, woningprijzen 

alsmede data over verkeersstromen.   

3 Toekomstprojectie naar 2040 op basis van scenario´s uit Welvaart en Leefomgeving (CPB ea 

2006) 

4 Literatuur over prijseffecten van omgevingsfactoren op woningwaarde, reistijd, beleving, 

luchtverontreiniging. Er is zoveel mogelijk gekozen voor gemiddelde waarden indien 

bandbreedtes zijn gegeven.  

5 Aannames over uitvoering van de ontwikkelingslijnen volgens Ruimte & Erfgoed. 

6 Realisatie van de minimum variant in 2016 en de maximum variant in 2020 

Hieronder volgen per onderdeel de maatschappelijke kosten en baten. Tabel 5.1 geeft een overzicht.  

 

Sloop en nieuwbouw van panden 

De ontwikkelingslijnen van Ruimte & Erfgoed houden sloop en nieuwbouw van panden in. Dit 

onderdeel valt hoofdzakelijk in de financiële analyse. Het is niet bekend of de sloop volledig voor 

rekening komt van de overheid en in welke mate de nieuwe panden door de gemeente dan wel door 

private partijen worden gebouwd. Daar zijn allerlei gradaties in mogelijk. Deze investering, en ten 

laste van wie, is buiten beschouwing gelaten. Indien deze in neo-traditionele stijl zou worden 

uitgevoerd, levert dit nieuwbouw op die waardevoller is. Deze meerwaarde is opgenomen als 

maatschappelijke baat van 0,6 miljoen euro in de minimum variant en 1,8 miljoen in de maximum 

variant. Een factor is onzekerheid over de toekomst. Onzekerheid over de plannen van de gemeente 

leidt tot onzekerheid voor investerende partijen. Dat leidt tot uitstel van private investeringen. 

Uitstel van investeringen dient te wordt vermeden.  

Extra groen, water en uitzicht 

Extra groen levert waarde op. De betalingsbereidheid voor woningen is hoger als er groen in de 

omgeving is. Dit levert voor het centrum van Doetinchem, dat is het EI en 5 omliggende wijken, ruim 

7 miljoen extra woningwaarde op in de minimum variant. Indien dat in de maximumvariant wordt 
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uitgebreid met stadsgrachten en een aaneengesloten ruimte tussen het Ei en de IJssel, levert dat bij 

elkaar 43,8 miljoen extra waarde op. Hierbij zijn verschillende afzonderlijke prijseffecten van groen, 

water en uitzicht niet opgeteld, maar is gekozen voor het hoogste waarde van het prijseffect in de 

bandbreedte van elk van deze omgevingsfactoren.  

Afsluiten Gaswal 

Het afsluiten van de Gaswal levert reistijdverlies op van -20,7 miljoen euro. De helft van de 

gebruikers heeft geen reistijdverlies, de andere helft moet een geschatte twee minuten omrijden. Dit 

is bepaald aan de hand van verkeersintensiteiten uit een simulatie met behulp van een 

verkeersmodel van de gemeente Doetinchem. Het reistijdverlies is geschat op basis van aannames. 

Idealiter zou dat op basis van een verkeersmodel, indien beschikbaar, gebaseerd zijn.  

Belevingswaarde  

Verondersteld is dat de open ruimte tussen de Oude IJssel en het Ei, in combinatie met de andere 

factoren in de maximum variant, een extra belevingswaarde voor de binnenstadbezoekers 

voortbrengt. Deze waarde levert in totaal 5,7 miljoen op. De waarde van extra bezoekers die door de 

verbeterde cultuurhistorische kwaliteit weer het centrum van Doetinchem bezoeken en de waarde 

van de huidige bezoekers voor wie de huidige kwaliteit niet op de eerste plaats staat als reden voor 

hun bezoek, zijn buiten beschouwing gelaten.  

Ruimtelijke dynamiek; De Oude IJssel, open ruimte en verkeer 

De maximum variant in de ontwikkelingslijn van Ruimte & Erfgoed kent een ruimtelijke dynamiek van 

functies. Daarin wordt enerzijds waarde gecreëerd, en anderzijds waarde ruimtelijk doorgerold. Door 

de (hier veronderstelde) afsluiting van de Gaswal wordt een ´asset´ gecreëerd: de aaneengesloten 

ruimte tussen de Oude IJssel en het Ei. Het verkeer wordt verlegd naar de Hofstraat en Kennedylaan. 

Echter, de Kennedylaan is juist recent ontlast door de opening van de Oostelijk rondweg. Het 

voordeel van die Oostelijke rondweg – dat nu de Kennedylaan toevalt – wordt door de afsluiting van 

de Gaswal daar teniet gedaan en doorgeschoven naar Eidentiteit. Dit is in de maximum variant een 

belangrijk onderdeel van de afweging al dan niet te kiezen voor afsluiting van de Gaswal en het 

verkeer af te wentelen op de Kennedylaan.  

Financiële kosten en maatschappelijke baten 

In de ontwikkelingslijn van Ruimte & Erfgoed zijn er kosten die uit de collectieve middelen moeten 

worden gemaakt. Dat zijn de kosten voor het groen, verlaging van de geluidswal, de stadsgrachten, 

afsluiting van de Gaswal en herinrichting van de ruimte tussen het Ei en de Oude IJssel. De baten zijn 

praktisch volledig non-monetair, hoofdzakelijk extra woningwaarde. De aantrekkelijkheid van het 

centrum van Doetinchem neemt toe, afgaande op de prijseffecten van de voorgestelde ingrepen. 

Deze positieve externe effecten op de woningvoorraad zijn de hoofdmoot van de maatschappelijke 

baten van Eidentiteit. De betalingsbereidheid voor woningen neemt toe, evenals de beleving van 

extra bezoekers aan het centrum van Doetinchem. Deze beleving aan het centrum van Doetinchem 

heeft een waarde. De enige financiële stroom die uit de baten voortkomt is de gestegen WOZ-

waarde van de woningen in het centrum.  
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Totaal 

De contante waarde van de maatschappelijke baten in de maximum variant (bijna 31 miljoen euro) is 

circa 4 maal hoger de minimum variant (8) miljoen euro. De geldelijke investeringskosten zijn niet 

bekend; daarom is het geen netto contante waarde. De benoemde posten zijn verzameld in het 

bijgaande overzicht.  

Tabel 5.1 Overzicht maatschappelijke (exclusief financiële) kosten en baten Eidentiteit, netto 

contante waarde   

 Minimumvariant Maximumvariant 

 Miljoen E  Miljoen E  

   

   

   

Extra groen   

Woningwaarde Centrum 7,3  

   

   

   

   

Extra groen, water, uitzicht   

Woningwaarde Centrum  43,8 

   

Neo-traditioneel   

Sloop/nieuwbouw 0,7 2 

   

Gaswal afsluiten   

Reistijdverlies  -20,7 

   

Belevingswaarde   

Extra bezoek  5,7 

   

Luchtverontreiniging  -0,2 

   

   

Netto contante waarde maatschappelijke baten 8 30,6 

Bron: TNO 
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