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Samenvatting 

 

Achtergrond 

Feyenoord City is de naam van het plan van Rotterdam om een nieuw gebied in de buurt van de be-

staande Kuip te ontwikkelen met als belangrijkste onderdeel een nieuw Feyenoord stadion.  In maart 

2016 heeft Feyenoord aangekondigd dat de voorkeur voor de locatie van Feyenoord City de locatie 

aan de Maas is (Veranda West), ook wel Strip genoemd. Feyenoordcity omvat veel meer dan het 

nieuwe stadion. Een belangrijk onderdeel is de herontwikkeling van de Kuip. Feyenoord City omvat 

verder plannen voor nieuwe winkels, woningen, kantoren, hotels, attracties, appartementen, parkeer-

plaatsen, een station, culturele ankerplaatsen, maatschappelijke voorzieningen en faciliteiten voor 

breedtesport. In figuur 1 is het fysieke programma op kaart weergegeven. 

Het project Feyenoord City is hoofdzakelijk een privaat initiatief. De gemeente zal bijdragen met een 

investering in de infrastructuur (ca 35 mln.) en met een financiële deelname in het project. Als onder-

bouwing voor de besluitvorming door B&W en gemeenteraad is een MKBA noodzakelijk.  

 

Figuur 1. Fysieke programma Feyenoord City 

 

 

MKBA uitkomsten 

In de tabel staan de uitkomsten van de MKBA Feyenoordcity samengevat. Hierin in het projectalterna-

tief (het plan Feyenoordcity) afgezet tegen het zogenaamde nulalternatief. Het nulalternatief beschrijft 

de autonome ontwikkeling van het gebied indien het plan Feyenoordcity niet zou doorgaan. Een be-

langrijk onderdeel daarvan is dat de Kuip in huidige vorm zal blijven bestaan. Verder worden er o.a. 

nog een aantal voorzieningen en woningen gerealiseerd in het nulalternatief. In hoofdstuk 2 staan het 

project- en nulalternatief gedetailleerd beschreven. 

 
  



 

 

 

 

Tabel 1. MKBA Feyenoordcity. Projectalternatief afgezet tegen het nulalternatief. Bedragen in miljoen euro. NCW 

20-16-2047, discontovoet 3% 

 

 

Zoals uit de tabel blijkt leidt de MKBA Feyenoordcity tot een positief saldo van 492 miljoen euro. De 

baten/kostenratio waarbij de totale baten worden gedeeld door de kosten komt uit op 1,28. Bovenop dit 

saldo is sprake van een aantal Pm posten in de vorm van de iconische waarde van Feyenoordcity (+), 

transportbaten voor bewoners die niet woonachtig zijn in Rotterdam Zuid (+), exploitatie-effecten voor 

vervoerders (+/-) en leerprestaties jeugd als gevolg van het sportprogramma (+). 

 

De business case van het nieuwe stadion weegt zwaar door in dit resultaat omdat dit onderdeel een 

positief financieel resultaat heeft van + 357 mln. Euro. Dit positieve effect wordt nog een beetje ge-

dempt door de kosten voor infrastructuur, het sportprogramma en het licht negatieve resultaat van 

GREX-fase 2 (ten opzichte van het nulalternatief), waardoor het financiële resultaat van de MKBA uit-

komt op plus 321 mln. euro. 

Bovenop dat resultaat komen de maatschappelijke baten van in totaal 171 mln. euro. Deze baat is als 

volgt opgebouwd: 

- Leefbaarheidsbaten 48%. Het gaat hier om de baten die toekomen aan de omliggende wijken in 

Rotterdam Zuid. In bijlage 1 wordt op dit onderdeel specifiek ingegaan. 

Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo

Stadion Investering en exploitatielasten 1.545       Financiele inkomsten 1.902         357

Bezoekersbaten 29               29

Werkgelegenheid 9                 9

Totaal 395

Fase 1 GREX Investering en exploitatielasten 83             Financiele inkomsten 92               9

(Parkstad/Rosestraat, Vermeden kosten nulalternatief -0,4          Vermeden inkomsten nulalternatief -9                -9 

Island, Strip Noord) Bezoekersbaten 1                 1

Werkgelegenheid 12               12

Woongenot 4                 4

Totaal 17

Fase 2 GREX Investering en exploitatielasten 41             Financiele inkomsten 39               -2 

(Strip Zuid, Residential) Vermeden kosten nulalternatief -0,4          Vermeden inkomsten nulalternatief -5                -5 

Bezoekersbaten 1                 1

Werkgelegenheid (incl vermeden nul) 3                 3

Woongenot 5                 5

Totaal 2

Kuip Investering en exploitatielasten 47             Financiele inkomsten 52               5

Bezoekersbaten 3                 3

Werkgelegenheid 3                 3

Woongenot 1                 1

Totaal 13

Infrastructuur Investering en exploitatielasten 29             Financiele inkomsten -             -29 

Totaal -29 

Sportprogramma Investering en exploitatielasten 6               Financiele inkomsten -             -6 

Werk en stages 13               13

Sportbaten 7                 7

Totaal 13

Leefbaarheidseffecten Leefbaarheidsbaten 81               81

TOTAAL MKBA Investering en exploitatielasten 1.750       Financiele inkomsten 2.071         321               

Overige baten 171             171               

Totaal 1.750       Totaal 2.242         492               

PM posten Iconische waarde Feyenoordcity +

Reiskosten en tijd bewoners Rotterdam Noord +

Exploitatie effecten vervoerders infrapakket +/-

Leerprestaties agv sportprogramma +



 

 

 

 

- Werkgelegenheid en stages 23%. Het plan Feyenoordcity leidt ten opzichte van het nulalternatief tot 

bruto circa 1.383 fte. De aanname is dat er netto ongeveer 250 fte aan werkgelegenheid wordt gere-

aliseerd. Daarboven op komen de baten als gevolg van stageplekken die kunnen leiden tot ver-

snelde arbeidsparticipatie voor jongeren. 

- Bezoekersbaten 20%. De Kuip trekt jaarlijks circa 1 miljoen bezoekers. Het hele plan Feyenoordcity 

trekt naar schatting meer dan 3 miljoen bezoekers per jaar. Het verschil in aantallen en kwaliteit van 

project- en nulalternatief is vertaald in de bezoekersbaten.  

- Woongenot 5%. In het plan Feyenoordcity worden 1.837 woningen toegevoegd, tegenover 393 wo-

ningen in het nulalternatief. Deze toevoeging in een vraagmarkt biedt meerwaarde voor de toekom-

stige bewoners. 

- Sportbaten 4%. Tot slot leidt het sportprogramma tot een reeks van effecten. Een aantal van die ef-

fecten is negatief (sportblessures, zorgkosten op latere leeftijd) en een aantal is positief (o.a. hogere 

productiviteit van werknemers, kwaliteit van leven). Netto gezien leidt het sportprogramma tot een 

positief resultaat. 

 

Gevoeligheidsanalyse 

Met een business case van het nieuwe stadion die zo positief uitpakt en zwaarwegend is in het totale 

resultaat van de MKBA, zit de gevoeligheid van de MKBA vooral in dat onderdeel.  Immers zelfs indien 

de berekenende maatschappelijke baten van 171 mln. euro volledig zouden wegvallen, blijft de MKBA-

uitkomst flink positief met een saldo van + 321 mln. euro. 

 

Feyenoord is bezig met het opstellen van een worstcase business case waarin onder meer is uitge-

gaan van minder grote bezoekersaantallen. Dit werkt niet alleen door op de business case zelf, maar in 

ieder geval ook op de berekende bezoekersbaten en werkgelegenheidsbaten.  Deze worstcase busi-

ness case was tijdens het opleveren van deze rapportage nog niet gereed. Het advies is om nog een 

gevoeligheidsanalyse uit te voeren op de MKBA nadat het worstcasescenario voor het nieuwe stadion 

gereed is. 

 

Stakeholdersanalyse 

In tabel 2 tenslotte staan de kosten en baten per stakeholder weergegeven. De private partijen zijn de 

grootste baathebber van het plan met een batig saldo van 304 mln. euro. De gemeente Rotterdam in-

vesteert netto contant 29 mln. euro in infrastructuur maar incasseert conform afspraken met private 

partijen op haar aandeel in het nieuwe stadion in totaal 46 mln. euro. De bewoners van Rotterdam en 

in bijzonder van Rotterdam Zuid zijn tot slot een grote baathebber. Sommige van die baten komen ove-

rigens indirect ook terecht bij andere partijen zoals corporaties (stijging woningwaarde) en gemeente 

(WOZ-belasting inkomsten, lagere kosten voor uitkeringen). Deze indirecte effecten mogen echter niet 

worden meegenomen, dan is sprake van dubbeltelling. 

 

Tabel 2 Kosten en baten per stakeholder (bedragen in miljoen euro, NCW)). 

 

 

 

Partijen Kosten Opbrengsten Saldo

Private partijen Investering en exploitatielasten 1.721    Financiele inkomsten 2.025     304

Gemeente Rotterdam Investering 29         Financiele inkomsten 46           17

Burgers Rotterdam (Zuid) Totaal maatschappelijke effecten 171         171

Totaal 1.750    2.242     492
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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Feyenoord City is de naam van het plan van Rotterdam om een nieuw gebied in de buurt van de be-

staande Kuip te ontwikkelen met als belangrijkste onderdeel een nieuw Feyenoord stadion.  In maart 

2016 heeft Feyenoord aangekondigd dat de voorkeur voor de locatie van Feyenoord City de locatie 

aan de Maas is (Veranda West), ook wel Strip genoemd. Feyenoordcity omvat veel meer dan het 

nieuwe stadion. Een belangrijk onderdeel is de herontwikkeling van de Kuip. Feyenoord City omvat 

verder plannen voor nieuwe winkels, woningen, kantoren, hotels, attracties, appartementen, parkeer-

plaatsen, een station, culturele ankerplaatsen, maatschappelijke voorzieningen, faciliteiten voor breed-

tesport en een sportprogramma.   

 

Het project Feyenoord City is hoofdzakelijk een privaat initiatief. De gemeente zal bijdragen met een 

investering in de infrastructuur en mogelijk nog met een financiële deelname in het project. Ook op het 

vlak van parkeren, grondexploitatie en de herontwikkeling van de Kuip zijn financiële afspraken tussen 

gemeente en Feyenoord City gemaakt. Als onderbouwing voor de besluitvorming door B&W en ge-

meenteraad is een MKBA noodzakelijk. In voorliggend rapport staan de uitkomsten van de MKBA be-

schreven. 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een korte toelichting op de MKBA gegeven, worden de alternatieven beschreven 

en is een eerste kwalitatieve effectenanalyse gedaan. 

 

In hoofdstuk 3 zijn de effecten van Feyenoordcity uitgewerkt. 

 

In hoofdstuk 4 tenslotte staan de uitkomsten en conclusies van de MKBA aan de hand van de samen-

vattende MKBA tabel. 
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2. Alternatieven en kwalitatieve effectenanalyse 

2.1 Toelichting op de MKBA 

De Maatschappelijke Kosten-batenanalyse (MKBA) is een methodiek voor het inzichtelijk maken van  

effecten op welvaart en welzijn voor een projectplan, waarbij deze effecten voor zover mogelijk in 

euro’s worden uitgedrukt. Het is in Nederland een veelvuldig toegepaste methodiek die sinds het jaar 

2000 ook verplicht wordt toegepast voor de grotere projecten waarmee Rijksfinanciering is gemoeid. 

De Algemene Leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (Algemene MKBA-leidraad, CPB, 

PBL, 2013) beschrijft in stappen waaraan elke MKBA volgens de huidige inzichten dient te voldoen. 

Deze leidraad dient ook als basis voor de MKBA van Feyenoordcity. Een van spelregels is dat in de 

MKBA de welvaartseffecten op nationaal niveau dienen te worden bepaald.  

  

In een MKBA worden verder minimaal twee alternatieven met elkaar vergeleken. Het alternatief waarin 

een project wordt uitgevoerd heet het ‘projectalternatief’. Dit wordt in een MKBA vergeleken met het 

alternatief zonder project: het ‘nulalternatief’. Het nulalternatief dient zo realistisch mogelijk te beschrij-

ven wat er gebeurt indien het project niet wordt uitgevoerd. In het voorbeeld van Feyenoordcity speelt 

dan bijvoorbeeld dat zonder de bouw van een nieuw stadion de huidige Kuip langer zal worden geëx-

ploiteerd voor (onder meer) de voetbalwedstrijden van Feyenoord. Dus ook in het nulalternatief worden 

kosten en baten gemaakt. In een MKBA worden de kosten en baten van het projectalternatief afgezet 

tegen de kosten en baten van het nulalternatief. Het is dus een verschillenanalyse. Op deze manier 

wordt op zuivere wijze vastgesteld wat de kosten en baten van een project zijn. 

Ook voor het project Feyenoordcity dient dus allereerst te worden vastgesteld wat het projectalternatief 

en het nulalternatief is. In de volgende paragraaf wordt dit beschreven. 

2.2 Alternatieven 

Het project Feyenoordcity bestaat uit een combinatie van een fysiek en sociaal programma. Het fy-

sieke programma wordt het best geïllustreerd door onderstaande figuur. Zoals uit figuur 2.1 blijkt be-

staat het fysieke programma uit de volgende hoofdonderdelen: 

 Het nieuwe Stadion 

 De Strip. Dit is de strook tussen de Kuip en het nieuwe stadion. Op deze strip zijn verschil-

lende voorzieningen voorzien op gebied van entertainment/leisure, horeca en kantoren 

 Islands; Op deze plek naar het nieuwe stadion zijn met name woningen en een hotel voor-

zien. 

 De Kuip welke wordt getransformeerd tot een complex met woningen, studentenhotel, een 

museum, brouwerij en horecavoorzieningen. Op de huidige grasmat is een atletiekbaan voor-

zien die in het nulalternatief op de sportcampus is voorzien. Ook wordt een multifunctioneel 

indoor sportcentrum gerealiseerd. 

 Residential; het gaat hier om de huidige parkeerplaatsen naast de Kuip. Hier komen wonin-

gen in het projectalternatief. 
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Figuur 2.1 Fysieke programma Feyenoord City 

 

 

Deze hoofdonderdelen van het fysieke programma worden ondersteund door infrastructuurpakket en 

aanpak van buitenruimte.  De huidige parkeerplaatsen worden vervangen door een nieuwe parkeerga-

ragevoorziening met een eigen parkeerexploitatie. Tot slot is sprake van een sportprogramma waarvan 

een deel gelinkt is aan de openbare ruimte in het gebied door het realiseren van urban sportfaciliteiten. 

 

Met de gemeente Rotterdam is dit projectalternatief verder kwantitatief uitgewerkt en is ook per onder-

deel van het plan gekeken naar het nulalternatief. In onderstaande tabel staan het project en nulalter-

natief op hoofdlijnen samengevat. 

 

Tabel 2.1  Project- en nulalternatief  

Projectalternatief Nulalternatief Opmerking 

1. Nieuw stadion 

 70.521 m2 voorzieningen voor 

spelers en bezoekers (incl. ho-

reca) 

 

Locatie Parkstad/Rosestraat: ap-

partementen 

Geen nieuw stadion. In stand-

houden Kuip voor voetbalwed-

strijden en overige activiteiten. 

 

 

Locatie Parkstad: appartemen-

ten 

Op de plek van het nieuwe 

stadion zitten bedrijven die 

dienen te worden uitge-

plaatst. In het nulalternatief 

kunnen die blijven zitten. 

2. Strip  

 Totaal 42.300 m2: 

 4.000 m2 Sport Innovator 

Lab 

 500 m2 retail 

 3.000 m2 horeca 

Geen ontwikkeling van de 

strip.  
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 20.000 m2 entertainment 

(o.a. bioscoop) 

 13.800 m2 leisure shop-

ping 

 1.000 m2 sport experi-

ence 

3. Island 

 Totaal 50.900 m2: 

 35.000 m2 woningen, 

375 appartementen 

 11.000 m2 hotel, 200 

bedden 

 4.500 m2 spa/wellness 

 400 m2 horeca 

 

 

 2.317 m2 appartementen 

plus EGW woningen 

 500 m2 horeca (Mc drive of 

iets dergelijks) naast in-

stand gehouden tanksta-

tion 

Op de huidige plek zit een 

gamma die in het nulalterna-

tief kan blijven zitten maar in 

het projectalternatief dient te 

worden uitgeplaatst. 

4. Herontwikkeling De Kuip 

 Totaal 33.560 m2: 

 16.960 m2 woningen, 

156 appartementen 

 3.750 m2 hotel, 75 bed-

den 

 2.050 m2 horeca 

 1.000 m2 gezond-

heidscentrum 

 3.800 m2 Feyenoord-

museum met shop 

 1.000 m2 micro-brouwerij 

 5.000 m2 outdoor atletiek 

baan en multifunctioneel 

indoor sportcentrum 

 

Geen renovatie. Zie verder 

nulalternatief onderdeel 1. 

De atletiekbaan zit in het 

nulalternatief op de sport-

campus en in het projectal-

ternatief in de Kuip. Dit 

maakt in het projectalterna-

tief woningbouw mogelijk op 

de locatie van de huidige at-

letiekbaan in het nulalterna-

tief. 

5. Residential 

 Totaal 127.750 m2: 

 Mix van 1.076 grondge-

bonden woningen en ap-

partementen 

 

 

 Vestiging van een Deca-

thlon 7.010 m2 

 Vergelijkbare grootschalige 

retail voorziening 5.522 m2 

 

 

 

Parkeren: 

 2.009 pp bezoekers 

 1.441 pp bewoners 

 230 pp bussen 

 5.500 pp fietsen 

Het parkeren wordt geregu-

leerd in de driehoek; P+R-par-

keren en tijdens evenementen 

voor Kuip 

 

Buitenruimte/vergroening 

 143.600 m2 public space 

waarvan 115.800 m2 land-

schap en 27.800 m2 we-

gen/parkeren 

Buitenruimte/vergroening 

 Nu 104.000 m2 public 

space waarvan 90.000 m2 

wegen/parkeren en 14.000 

m2 landschap 

 

 

Ondersteunende maatregelen: Ondersteunende maatregelen:  
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 Infrastructuurpakket met o.a. 

voetgangersverbindingen, 

aanpassen traminfra, aanleg 

waterterminal en steigers, her-

profilering wegen, mobiliteits-

management en verkeersma-

nagement 

 

 Geen infrastructuurpakket 

 Aanpak van parkeerover-

last 

Sport en sociaal programma: 

 Multisportclub,  

 Programma rondom 

4.000 m2 broedplaats 

(Sport Innovator Lab) op 

de Strip voor (startende) 

bedrijven rond thema’s 

Sports, Lifestyle, Healthy 

living 

 Programma rond 4.000 

m2 Sportexperience in de 

Kuip, Strip en Nieuwe 

stadion 

 Realisatie Sportschool 

(550 leerlingen) en sport-

programma (bereik 

30.000 leerlingen) op lo-

catie bestaande Prinses 

Margrietschool (Sport-

laan 80, Rotterdam). 

 Inrichting openbare 

ruimte met o.a. looprou-

tes, fitness mogelijkhe-

den en skate mogelijkhe-

den. 

Sport en sociaal programma: 

 Huidige voetbalclub Feyen-

oord 

 

 

 

 Geen broedplaats 

 

 

 

 

 

 

 Geen sportexperience 

 

 

 

 Geen realisatie sportschool 

en sportprogramma. Be-

houd huidige school 280 

leerlingen 

 

 

 Geen inrichting openbare 

ruimte 

 

 

Het projectalternatief bestaat dus uit het beschreven fysieke programma van het nieuwe stadion, de 

herontwikkelde Kuip, woningbouw, leisure-, retail- en horecavoorzieningen in de vijf gebiedsdelen. 

Daarnaast wordt de openbare ruimte aangepakt, is er een infrapakket en worden nieuwe parkeerplaat-

sen gerealiseerd. Tot slot is er sprake van een groot sportprogramma waarbij grotendeel gebruik wordt 

gemaakt van de fysieke m2 die worden toegevoegd in de Kuip, het nieuwe stadion en op de strip. 

 

In het nulalternatief dient rekening te worden gehouden met een aantal huidige kosten en batenposten 

en een aantal nieuwe voorzieningen die zijn gepland: 

- Het grootste onderdeel daarbij is de instandhouding van de Kuip, inclusief de huidige parkeer-

plaatsen. 

- Verder is woningbouw voorzien op locatie Island (ook wel Veranda). 

- Op locatie Residential is in het nulalternatief een Decathlon voorzien plus op termijn een ver-

gelijkbare functie. 

- Tot slot zal de gemeente in het nulalternatief de huidige parkeeroverlast die er is tijdens onder 

meer voetbalwedstrijden aanpakken. 
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2.3 Kwalitatieve effectenanalyse 

Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven is de MKBA een verschillenanalyse waarbij het projectalternatief 

wordt afgezet tegen het nulalternatief. In onderstaande tabel is aangegeven welke effecten worden 

verwacht per onderdeel van het plan. 

 

Tabel 2.2 Kwalitatieve effecten 

Projectalternatief Nulalternatief Effecten 

1. Nieuw stadion 

 

Westkant stadion 

Appartementen Parkstad 

en Rosestraat 

 

 

Instandhouding Kuip 

 

Westkant stadion: 

Appartementen Parkstad 

 

 

 

 Investering en exploitatie, 

inclusief uitplaatsing bedrij-

ven 

 Vermeden exploitatie hui-

dige kuip 

 Bezoekersbaten 

 Werkgelegenheid  

 Woongenot 

2. Strip 

 

-  Investering en exploitatie 

 Bezoekersbaten 

 Werkgelegenheid  

 

3. Island Woningen 

Horeca 

 Investering en exploitatie 

 Bezoekersbaten 

 Woongenot 

 Werkgelegenheid  

4. Herontwikkeling Kuip Instandhouden Kuip  Investering en exploitatie 

(incl. woningen sportpark) 

 Bezoekersbaten 

 Woongenot (incl. woningen 

sportpark) 

 Werkgelegenheid 

5. Residential Decathlon en vergelijkbare 

voorziening 

 Investering en exploitatie 

 Vermeden investering en 

exploitatie Decathlon plus 

extra voorziening 

 Woongenot 

Parkeren Intandhouding huidige pp  Investering en exploitatie 

 Vermeden exploitatie nulal-

ternatief 

Buitenruimte vergroening Instandhouding huidige in-

richting 

 Investering en beheer en 

onderhoud 

 Leefbaarheidseffecten (zie 

integrale plan) 

Ondersteunend:  

Infrapakket 

 

- Geen infrapakket 

 

 Kosten en exploitatie 

 Reiskosten en reistijdbaten 

 Effecten op milieu 

 Leefbaarheidseffecten (zie 

integrale plan) 

Sport en sociaal programma 

- Multisportclub 

- Broedplaats 

- Sportexperience 

 

- Huidige sportclub 

 

 

 Investering en exploitatie 

 Gezondheidseffecten 

 Werkgelegenheid 
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- Sportschool 

- Inrichting openbare 

ruimte 

Integrale plan Aanpak parkeeroverlast  Leefbaarheid wijken  

 Vermeden kosten en baten 

aanpak parkeeroverlast 

 Iconische waarde nieuwe 

stadion, Kuip 

 

Als naar de tabel wordt gekeken per onderdeel komen steeds een aantal effectposten terug. Hieronder 

geven we een korte toelichting per type effect. 

 

Investeringen en exploitatie 

Voor alle onderdelen van het plan geldt dat er investeringskosten worden gemaakt en dat er bij de ge-

bouwen sprake kan zijn van een exploitatie. Deze vormen de basis voor de MKBA waarbij de kosten 

en baten die in het nulalternatief (bijvoorbeeld voor instandhouden van de Kuip) gelden als vermeden 

kosten en baten voor het projectalternatief. 

 

Bezoekersbaten 

Het nieuwe stadion, de herontwikkeling van de Kuip maar ook het retail, leisure en horecaprogramma 

daaromheen zal leiden tot bezoekersbaten. Om de effecten hiervan te bepalen zal een inschatting wor-

den gemaakt van aantallen bezoekers in het projectalternatief en nulalternatief. Dan kan onderscheid 

worden gemaakt in bezoekersbaten voor bestaande bezoekers (verandering in kwaliteit van bezoek) 

en nieuwe bezoekers.  

 

Woongenot 

Indien nieuwe woningen worden gerealiseerd zoals op locatie Residential, in de Kuip en op het Island  

in een krappe woningmarkt zoals in Rotterdam wordt hiermee extra aanbod gecreëerd voor woning-

zoekenden. Het betrekken van een nieuwe woning leidt daarmee tot extra woongenot ten opzichte van 

oude woning (in het nulalternatief).  

 

Werkgelegenheid 

Het plan Feyenoordcity gaat gepaard met een flinke toevoeging van voorzieningen. Verder heeft het 

nieuwe Feyenoordstadion een grotere capaciteit (circa 12.000 stoelen) dan de Kuip. Dit gaat dit ge-

paard met extra werkgelegenheid. Daarbij dient wel onderscheid te worden gemaakt tussen bruto en 

netto werkgelegenheid. Voor een groot deel zal de nieuwe werkgelegenheid leiden tot verdringing el-

ders in Rotterdam of daarbuiten. Gezien de relatieve hoge werkloosheid in omliggende wijken in Rot-

terdam Zuid biedt het plan Feyenoordcity echter kansen om echt netto werkgelegenheid te creëren.  

 

Infrastructuur: effecten reizigers 

Het infrastructuurpakket bestaat uit een pakket van tientallen maatregelen waarbij de financiële bij-

drage voor de gemeente op 35 mln. euro uitkomt. In hoofdlijnen gaat het om de volgende maatregelen: 

 Trein: o.a. nieuwe voetgangersverbindingen en opgangen voetgangersbruggen, overkapping 

NS station en verdubbeling twee pendeldiensten 

 Tram: o.a keerlus Kop van Zuid en Beukendaal, frequentieverhogingen 

 Waterbus: o.a. Waterterminal Piet Smitkade en aantal nieuwe aanlegsteigers 

 Georganiseerd vervoer: herprofilering Olympiaweg-zuid en Colloseumweg 

 Fiets: Tijdelijk mobiele fietsenstalling 1000 pp 

 Lopen: tijdelijke voetgangersverbinding station – Stadionweg 
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 Auto: o.a. nieuwe ontsluiting Verandagarage, doortrekken Collosseumweg voor auto, fiets en 

voetganger, Uitbreiding POA Beverwaard thv AZC 500 parkeerplaatsen 

 Verkeersmanagement; o.a. VRI-aanpassingen en bewegwijzering events. 

 

Deze verbetering van de infrastructuur (bijvoorbeeld de voetgangersbruggen) draagt ook aan de alge-

hele leefbaarheid van de woonwijken. Dit effect zal bij dat onderdeel worden meegenomen (zie hieron-

der). Daarnaast is het mogelijk dat de maatregelen tot een hele reeks van extra effecten leidt. Afge-

sproken met de gemeente is te focussen op de belangrijkste effecten, namelijk exploitatie en reizigers-

effecten (reistijdbaten) en de marginale effecten op bijvoorbeeld milieu en accijnzen op te nemen als 

PM-post.  

 

Effecten sportprogramma, gezondheidseffecten 

Het uitgebreide sportprogramma is er mede op gericht gezondheidseffecten te sorteren voor bewoners 

uit onder meer Rotterdam Zuid. Deze kunnen zitten in de toename aan sportactiviteiten door bewoners 

van Rotterdam en in bijzonder in de omliggende wijken. Dit soort effecten zijn altijd lastig precies te be-

palen, maar net behulp van statistieken van de gemeente Rotterdam en aannames over toename van 

sportdeelname kunnen de effecten wel globaal worden geraamd. Uit onderzoek en MKBA’s op dit ge-

bied blijkt dat er doorgaans positieve en negatieve effecten optreden. Enerzijds nemen maatschappe-

lijke kosten toe door extra zorgkosten voor sportblessures en als gevolg van een langere levensver-

wachting. Anderzijds neemt de kwaliteit van leven toe en kan sprake zijn van een hogere arbeidspro-

ductiviteit.  

 

Het integrale plan Feyenoordcity; leefbaarheidseffecten en iconische waarde  

De hiervoor beschreven effecten zijn gekoppeld aan specifieke onderdelen van het plan. Naast deze 

effecten worden nog 2 belangrijke effecten voorzien die gekoppeld zijn aan het hele plan. 

Om te beginnen zal een plan van deze omvang van invloed zijn op de leefbaarheid van de wijken 

rondom het gebied. Uit eerdere MKBA’s zoals voor Hart van Zuid is bekend dat gebiedsontwikkelingen 

de leefbaarheid bevorderen. 

 

Het laatste effect dat wordt verwacht is wellicht het meest ongrijpbaar maar zal in ieder geval wel wor-

den beschouwd in de MKBA. Het is samengevat onder de voorziene iconische waarde van Feyenoord-

city voor de hele stad Rotterdam. Uit recent onderzoek naar de Erasmusbrug is gebleken dat Rotter-

dammers deze brug hoger waarderen dan een standaardbrug. Een dergelijk effect wordt ook voorzien 

voor Feyenoordcity waarin de Kuip weliswaar niet meer het voetbalstadion is maar blijft behouden en 

weer beter zichtbaar wordt en er een nieuw stadion wordt gerealiseerd. 

 

In het volgende hoofdstuk worden boven beschreven effecten uitgewerkt per onderdeel van het plan. 
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3. Effecten Feyenoordcity 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de effecten van Feyenoordcity – afgezet tegen het nulalternatief - aan bod aan 

de hand van de volgende indeling: 

- Financiële kosten en opbrengsten 

- Bezoekersbaten 

- Woongenot 

- Werkgelegenheid 

- Effecten infrastructuur 

- Effecten sportprogramma 

- Leefbaarheid 

- Iconische waarde  

3.2 Financiële kosten en opbrengsten 

Voor de verschillende onderdelen van het plan zijn door de gemeente en partners (Feyenoord) busi-

ness cases aangeleverd. Niet alleen voor het projectalternatief, maar ook voor het nulalternatief. Deze 

business cases zijn opgenomen in de MKBA. Voor de volgende onderdelen zijn door de gemeente bu-

siness cases en kostenramingen aangeleverd: 

- Het nieuwe stadion 

- De herontwikkeling van de Kuip en het instandhouden van de Kuip in het nulalternatief 

- Een Grondexploitatie met daarin een: 

 Fase 1: In het projectalternatief zit de ontwikkeling van de appartementen locatie Parkstad/Rose-

straat, de gehele ontwikkeling van Island en het noordelijk deel van de Strip. In het nulalternatief 

gaat het om de ontwikkeling van de appartementen Parkstad en het alternatieve programma op 

Island (appartementen, EGW en 500 m2 horeca). 

 Fase 2; In het projectalternatief zit de ontwikkeling van het zuidelijk deel van de Strip en de ge-

hele ontwikkeling van Residential. In het nulalternatief gaat het om het alternatieve programma 

van Residential (de Decathlon en vergelijkbare ontwikkeling). 

- De infrastructuurkosten 

 

In tabel 3.1 staan de resultaten samengevat waarbij ook meteen de contante waarde berekening per 

onderdeel is gemaakt rekening houdend met de fasering van de verschillende onderdelen. 
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Tabel 3.1 Financiële kosten en opbrengsten Project- en nulalternatief 

 

 

Zoals uit de tabel blijkt leidt het projectalternatief afgezet tegen het nulalternatief tot een flink positief 

resultaat van 327 miljoen euro. Dit wordt vooral veroorzaakt door het positieve resultaat van het 

nieuwe stadion. Hieronder volgt een toelichting per onderdeel: 

- De bouw van het nieuwe stadion (niet aangegeven in de tabel) is afgerond 360 mln. euro. Daarbo-

ven op komen de jaarlijkse operationele kosten. In de buca van het stadion wordt uitgegaan van een 

doorlooptijd tot 2047 (30 jaar vanaf nu). De totale kosten komen nominaal uit op 2,7 mrd. euro1. In 

contante waarde zijn de kosten 1,5 mrd. euro bij een discontovoet van 3%2. De totale opbrengsten 

komen tot en met 2047 uit op 3,4 mrd. euro en in contante waarde op 1,9 mrd. euro3. Het resultaat is 

een positief saldo van 357 miljoen euro voor het nieuwe stadion. 

- De totale bouw- en overige kosten voor renovatie van de Kuip komen volgens opgave van de ge-

meente uit op 61,9 mln. euro en in contante waarde op 46,8 mln. Euro. De opbrengsten komen in 

contante waarde hoger uit waardoor een resultaat van + 5,4 mln. euro ontstaat. Dit is inclusief de 

ontwikkeling en opbrengsten van de woningen waar in het nulalternatief onder meer de outdoor atle-

tiekbaan is voorzien. In het nulalternatief blijft de Kuip in huidige vorm voortbestaan. De kosten en 

opbrengsten zijn geraamd op basis van de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de boek-

jaren 2015/2016 en 2015/2014. De kosten en opbrengsten zijn in beide jaren ongeveer in even-

wicht. Dit is overigens exclusief een baat voor de kaartverkoop door KNVB (BVO opbrengsten). 

Maar omdat deze baat als een kost in de buca voor het nieuwe stadion is opgenomen vallen deze 

weg in de MKBA. 

- Het totale infrastructuurpakket bestaat uit tientallen maatregelen. De totale kosten daarvan bedra-

gen nominaal afgerond 35 mln. euro voor de gemeente. In contante waarde komt de kostenpost uit 

op 29,3 mln. Euro. 

- De GREX fase 1 bestaat uit de gehele ontwikkeling van Parkstad/Rosestraat en Island en de noor-

delijke ontwikkeling van de Strip. Deze ontwikkeling kent in contante waarde een positief resultaat 

 

1 Overigens geldt hierbij dat een overdracht kostenpost uit de business case van het stadion in de MKBA niet is opgenomen. Een 

overdrachtskost hoort niet thuis in een MKBA omdat het geen welvaartseffect is. 
2 Sinds april 2016 is de discontovoet voor MKBA’s in Nederland vastgesteld op 3% 
3 Ook bij de opbrengsten is ten behoeve van de MKBA een correctie op de buca uitgevoerd en is een van de batenposten niet opge-

nomen in de MKBA  

Onderdeel Alternatief Saldo NCW (3%) Som

Stadion Projectalternatief Kosten € 1.545.124.277 € 2.743.649.534

€ 356.711.245 Opbrengsten € 1.901.835.522 € 3.432.111.689

Herontwikkeling Kuip Projectalternatief Kosten € 46.788.603 € 61.950.709

€ 5.432.957 Opbrengsten € 52.221.560 € 72.286.852

Nulalternatief Kosten € 428.164.076 € 672.000.000

€ 0 Opbrengsten € 428.164.076 € 672.000.000

Infrastructuur Projectalternatief Kosten € 29.346.185 € 34.507.957

€ -29.346.185 Opbrengsten € 0 € 0

GREX Fase 1 Projectalternatief Kosten € 82.930.535 € 94.935.129

(Parkstad/Rosestraat, € 9.163.835 Opbrengsten € 92.094.370 € 106.860.994

Island, Strip Noord) Nulalternatief Kosten € 355.170 € 376.800

€ 8.784.448 Opbrengsten € 9.139.618 € 9.987.107

GREX Fase 2 Projectalternatief Kosten € 40.766.835 € 56.854.422

(Strip Zuid, Residential) € -1.675.124 Opbrengsten € 39.091.711 € 55.723.381

Nulalternatief Kosten € 355.170 € 376.800

€ 4.851.554 Opbrengsten € 5.206.724 € 5.689.528

Totaal projectalternatief Kosten € 1.744.956.434 € 2.991.897.752

€ 340.286.728 Opbrengsten € 2.085.243.163 € 3.666.982.915

Totaal nulalternatief Kosten € 428.874.416 € 672.753.600

€ 13.636.002 Opbrengsten € 442.510.418 € 687.676.635

MKBA resultaat buca € 326.650.726
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van 9,2 mln. euro. In het nulalternatief worden de Parkstad appartementen gerealiseerd en het alter-

natieve programma op Island (woningen en horeca). Dit leidt tot een resultaat van 8,8 mln. euro. Het 

verschil tussen het project- en nulalternatief voor GREX fase 1 is dus + 0,3 mln. euro. 

- De GREX fase 2 bestaat uit de ontwikkeling van het zuidelijke deel van de Strip en het hele pro-

gramma op Residential. Dit leidt tot een licht negatief resultaat van 1,7 mln. euro. In het nulalterna-

tief wordt het alternatieve programma op Residential ontwikkeld in de vorm van een Decathlon en 

vergelijkbare detailhandelprogramma. Dit leidt tot een positief resultaat van 4,9 mln. euro. Het pro-

jectalternatief GREX fase 2 leidt dus ten opzichte van het nulalternatief tot een negatief resultaat 

van 6,6 mln. euro. 

 

Hiermee leidt het projectalternatief in contante waarde tot een positief saldo van 340,3 mln. euro en het 

nulalternatief tot 13,6 mln. euro. Het verschil tussen project en nulalternatief komt hiermee dus uit op 

327 mln. euro. 

3.3 Bezoekersbaten 

Indien iemand een event of toeristische trekpleister bezoekt ontleent hij daar een bezoekersbaat aan. 

In een MKBA drukken we zo’n baat uit met behulp van het consumentensurplus op een bezoek. Het 

consumentensurplus drukt het verschil in waardering voor een bezoek uit en prijs die hij voor dat be-

zoek betaalt. Die prijs bestaat dan bijvoorbeeld uit een toegangskaartje voor een voetbalwedstrijd, con-

sumpties, maar de reiskosten en reistijd. Het consumentensurplus wordt dan uitgedrukt in een opslag-

percentage op de gemaakte kosten. De grootte van dat percentage is erg onzeker. Voor zeer bijzon-

dere objecten (denk een driesterrenrestaurant of zeer uniek museum) kan dat consumentensurplus erg 

hoog zijn. Meestal wordt in MKBA echter lagere percentages uitgegaan van tussen de 5% en 25%. Bij 

gratis producten wordt het consumentensurplus vaak hoger ingeschat dan producten waar je voor 

moet betalen. 

 

De vraag is nu welke baat we kunnen toekennen voor het bezoek aan Feyenoordcity. We doen dit aan 

de hand van het voorbeeld van het nieuwe Stadion en de Kuip. Deze trekt volgens opgave van de ge-

meente straks 2,5 mln. bezoekers per jaar. De huidige Kuip trekt 1 miljoen bezoekers per jaar. Als we 

die eerst 1 miljoen euro bezoekers eerst als basis nemen dan is het consumentensurplus (CS) van een 

bezoek aan de Kuip als volgt ingeschat: 

- De gemiddelde kosten voor een kaartje zijn 30 euro (bron: jaarrekening Feyenoord). Verder zijn de 

volgende kosten aangenomen: gemiddelde consumptiekosten 5 euro, gemiddelde reiskosten 5 euro 

en gemiddelde reistijd 1 uur hetgeen we waarderen met 7 euro/uur. De totale kosten van het bezoek 

komen dan uit op 47 euro. 

- Op die 47 euro nemen we een CS van 10% hetgeen een waarde vertegenwoordigt van 4,70 euro. 

Dit is de waarde van een bezoek in het nulalternatief. 

- Nu is de vraag tot welk CS het projectalternatief leidt voor deze mensen. Dat is lastig te bepalen. 

Een bezoek aan de historische Kuip heeft natuurlijk een grote waarde en het is maar de vraag hoe 

het Nieuwe stadion wordt gewaardeerd. Omdat de Kuip wel blijft behouden, het nieuwe Stadion 

meer comfort, voorzieningen en gemak biedt en bovendien het hele gebied wordt ontwikkeld, gaan 

we in deze MKBA uit van een stijging van het CS met 25%. Het projectalternatief leidt dan per be-

zoeker tot een baat van 25% x 4,70 euro = 1,18 euro per bezoek4. Voor een miljoen bezoeken per 

jaar gaat het dan om een baat van 1,18 miljoen per jaar. 

 

4 Dit getal past ook binnen de bandbreedte van 0,5 tot 2 euro die we in andere MKBA’s tegenkomen voor het CS op recreatieve be-

zoeken.  
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- Deze baat kan ook als uitgangspunt worden gekozen voor de extra 1,5 miljoen bezoeken die het 

nieuwe Stadion trekt, maar dient hier de halveringsregel te worden toegepast5. Voor de 1,5 extra be-

zoeken geldt dus een baat van 0,59 euro per bezoek. 

 

Deze effectberekening kunnen we ook uitvoeren voor de overige onderdelen van Feyenoordcity die 

ook bezoekersstromen trekken. In de onderstaande tabel staan alle effecten samengevat. 

 

Tabel 3.2 Bezoekersbaten Feyenoordcity 

 Aantal bezoekers  

Onderdeel Projectalternatief Nulalternatief Jaarlijkse baat (€) 

Stadion 2.500.000 1.000.000 2.056.250 

Strip (Urban Sports pro-
gramma) 

200.000 0 117.500 

Aangepaste Kuip 500.000 0 293.750 

Totaal   2.467.500 

 

Naast het nieuwe stadion worden dus nog extra bezoeken verwacht op de strip, waarbij het vooral gaat 

om bezoekers gekoppeld aan het Urban Sportsprogramma (zie ook paragraaf 3.7.). Verder is de ver-

wachting dat de aangepaste Kuip tot nog eens 500.000 extra bezoeken leidt. De totale bezoekersbaten 

zijn geraamd op afgerond 2,5 miljoen euro per jaar. 

3.4 Woongenot 

In zowel het project als nulalternatief worden binnen de verschillende planonderdelen woningen ge-

bouwd. De nieuwe bewoners ontlenen woongenot aan de nieuwe woningen. De baat berekenen we 

net als bij de bezoekersbaten aan de hand van het consumentensurplus op de nieuwe woning. In on-

derstaande tabel staan de hoeveelheden woningen die worden gebouwd in project- en nulalternatief 

weergegeven. 

 

Tabel 3.3 Aantal woningen in project en nulalternatief 

 Aantal woningen 

Onderdeel Projectalternatief Nulalternatief 

GREX Fase 1  944 393 

GREX Fase 2 737 0 

Aangepaste Kuip 156 0 

Totaal 1.837 393 

 

In het projectalternatief worden dus in totaal 1.837 woningen gerealiseerd. Tijdens GREX fase 1 wor-

den 944 woningen gerealiseerd waarvan 569 Parkstad en Rosestraat en nog eens 375 op Island. Maar 

ook in het nulalternatief worden woningen gebouwd, 129 woningen op Parkstad en naar schatting 264 

woningen op Island. 

Voor GREX fase 2 gaat het om gebiedsonderdeel Residential met in totaal 737 woningen. In het nulal-

ternatief worden geen woningen gebouwd. Dat geldt ook voor de aangepaste Kuipt welke ruimte biedt 

voor 156 woningen in het projectalternatief, maar waar in het nulalternatief geen woningen worden ge-

bouwd. 

 
 

5 De halveringsregel of rule of half is een rekenmethode om de totale baten van de nieuwe bezoekers in te schatten. De rule of half 

houdt in dat een ‘nieuwkomer’ gemiddeld genomen half zoveel baat heeft bij een verbetering van een gebied in vergelijking 

met iemand die in het nulalternatief al bezoeker is van in dit geval de Kuip.  
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De baten van deze woningen hangen af van prijsklassen, kwaliteit en aansluiting op de behoeften van 

de nieuwe bewoners. Omdat dit alles nog niet in detail is uitgewerkt zijn hierover aannames gedaan en 

zijn bovendien de baten van woongenot voor alle woningen gelijk gesteld: 

- Voor alle woningen is uitgegaan van een gemiddelde huurprijs van 750 euro (of equivalent daarvan 

voor koopwoningen). 

- Het consumentensurplus op de woning is gesteld op 10%. Hierbij is rekening gehouden met de ge-

spannen woningmarkt (er is dus vraag) en de kwaliteit van het plan.  

- De baat per woning is daarmee (750*10%)*12= 900 euro per jaar.  

- De baat kennen we volledig toe voor een gemiddelde periode van 10 jaar. Het CS op woningen 

neemt na verloop van tijd af (daarom verhuizen mensen ook weer). Door de baat voor 10 jaar volle-

dig me te nemen is mogelijk sprake van een overschatting van het effect, maar hiermee compense-

ren we de ‘vergeten’ baat voor mensen verderop in de verhuisketen.  

 

Met deze aannames leidt dit tot het volgende batenoverzicht. 

 

Tabel 3.4 Baten woongenot projectalternatief afgezet tegen het nulalternatief 

Onderdeel Jaarlijkse baat (€) 

GREX Fase 1                   496.188  

GREX Fase 2                  663.300  

Aangepaste Kuip                  140.400  

Totaal               1.299.888  

 

3.5 Werkgelegenheid 

3.5.1 Werkgelegenheid voorzieningen en programma 

Het hele plan Feyenoordcity leidt met de toevoeging van allerlei voorzieningen tot extra bruto werkge-

legenheid. Ook in het nulalternatief worden bruto banen gerealiseerd door toevoeging van voorzienin-

gen. In de tabel is per onderdeel van het plan een inschatting gemaakt van het aantal bruto banen. 

 

Zoals uit de tabel blijkt leidt Feyenoordcity naar schatting tot bruto 1.383 fte aan banen ten opzichte 

van het nulalternatief. Dit is als volgt opgebouwd: 

- De huidige Kuip biedt volgens jaarrekening 2014/2015 tot 268 fte op jaarbasis. Op grond van de 

grotere capaciteit (circa 12.000 extra stoelen) en de extra m2 voorzieningen in het nieuwe stadion 

wordt voor het nieuwe stadion de totale werkgelegenheid geraamd op 617 fte. 

- Voor de Strip, Island en Kuip is op basis van het programma en aantal m2 commerciële voorzienin-

gen het totaal aantal banen geraamd aan de hand van kengetallen van het Hoofdbedrijfschap detail-

handel. Gemiddeld is 15,3 fte per 1.000 m2 gehanteerd. Dit geldt ook voor het nulalternatief op het 

Island (500m2 horeca) en voor Residential (12.532 m2 voor een Decathlon en vergelijkbare functie). 

- Tot slot leidt het sportprogramma tot extra werkgelegenheid. De multisportclub leidt tot 50 fte, maar 

in het nulalternatief is sprake van 20 fte in de huidige Feyenoord Foundation club. 

- Het sportexperience complex (4.000m2) voor naar schatting 500.000 bezoekers per jaar leidt tot 

125 fte aan banen 

- De programmering van sport rondom de nieuwe faciliteiten in de publieke ruimte leidt tot circa 10 fte 

aan banen. 
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Tabel 3.5 Bruto werkgelegenheid plan Feyenoordcity 

 Aantal bruto fte  

Onderdeel (m2 com-
merciële voorzienin-
gen) 

 
 
Projectalternatief 

 
 
Nulalternatief 

 
 
Opmerking: 

Stadion 617 268 Bronnen: Jaarrekening Feyenoord 14/15, 
BUCA, Economische effectstudie DHV 

Strip (42.300 m2) 647  15,3 fte/1.000 m2 Bron: Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel 

Island (15.900 m2) 243 8 15,3 fte/1.000 m2 Bron: Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel 

Kuip (11.600 m2) 177  15,3 fte/1.000 m2 Bron: Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel 

Residential 0 192 15,3 fte/1.000 m2 Bron: Hoofd Bedrijfschap 
Detailhandel 

Sportprogramma:    

-Multisportclub 50 20 Bron: Feyenoord City. Brengt Rotterdam in 
beweging. Versie 20-09-2016 

-Sportexperience 125  Bron: Feyenoord City. Brengt Rotterdam in 
beweging. Versie 20-09-2016 

-Public place 10  Bron: Feyenoord City. Brengt Rotterdam in 
beweging. Versie 20-09-2016 

Totaal                      1.870  487  

Verschil project-
nulalternatief 

                     1.383    

 

De vraag is nu hoeveel van de 1.383 fte aan banen gezien kunnen worden als een welvaartseffect. In 

algemene zin dient in de Nederlandse arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod redelijk in evenwicht zijn, 

voorzichtig te worden omgegaan met het toekennen van netto werkgelegenheidsbaten. Kansen daar-

toe zijn echter groter in tijden van recessies met hoge werkloosheid of in gebieden met meer dan ge-

middelde werkloosheid. Dat laatste is in Rotterdam Zuid het geval. Uit de MKBA Particuliere woning-

voorraad (Twynstra Gudde, 2015) bleek dat 15% van de bewoners in de focuswijken in Zuid werkzoe-

kend is tegenover 10% gemiddeld in Rotterdam (peiljaar 2013). Het aantal huishoudens met een 

WWB, AO of WW uitkering lag zelfs op 22% tegenover 15% in Rotterdam. Het totaal aantal werklozen 

in Rotterdam Zuid schommelt rond de 25.000 personen. Ook op allerlei andere sociaaleconomische 

factoren zoals inkomenshoogte, opleidingsniveau en startkwalificatie jongeren doet dit deel van Rotter-

dam Zuid het slechter dan gemiddeld. 

 

Deze kenmerken bieden ons inziens kansen om netto werkgelegenheid te creëren met het toege-

voegde programma. Vooral ook omdat in het sociaal plan van Feyenoordcity voorzien is om actief 

werklozen in Zuid te benaderen en zo nodig op te leiden. De kosten daarvan komen terug in paragraaf 

3.7. We zien vooral kansen voor netto werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

(schoonmaak, beveiliging, bardiensten etc.). Voor hoger opgeleiden gaan we ervan uit dat er sprake is 

van verdringing. Dan is de vraag hoeveel banen voor lager opgeleiden worden gecreëerd. Dit is als 

volgt ingeschat: 

- Voor het nieuwe stadion en het banen gekoppeld aan het sportprogramma is uitgegaan van een 

aandeel van 50% volgens eigen opgave van de gemeente Rotterdam 



 

 

 

 

MKBA Feyenoordcity | 20 november 2016 | Pagina 15/24 

 

- Voor alle commerciële voorzieningen op de Strip, Island, Kuip en Residential is uitgegaan van een 

aandeel van 35% volgens opgave van Hoofdbedrijfschap Detailhandel. 

 

Met die uitgangspunten komen we op 548 fte aan banen. Echter ook deze kennen we niet in totaal aan 

het netto werkgelegenheidseffect toe. Ook voor de banen aan de onderkant zal voor een deel sprake 

van verdringing zijn. De banen in bijvoorbeeld de horeca of in detailhandel op Feyenoordcity kunnen 

ten koste gaan van banen in detailhandel en horeca in andere delen van de stad Rotterdam (denk bij-

voorbeeld aan horecagelegenheden op Ahoy, winkelcentrum Zuidplein). Net als in de MKBA Hart van 

Zuid (2011) kennen we 50% toe als netto werkgelegenheidseffect. In totaal gaat het om 274 fte. We 

gebruiken we de gemiddelde kosten van een uitkering als proxy voor de waardering van de werkgele-

genheidsbaten. Uitgaande van 16.000 euro per fte komt de totale werkgelegenheidsbaat uit op 4,38 

miljoen euro per jaar. In de MKBA kennen we deze baat toe voor een periode van gemiddeld 10 jaar.  

3.5.2 Effecten stage en leer-werkprogramma’s 

In Rotterdam staan 7.500 jongeren geregistreerd als ‘Niet Werkende Werkzoekende’, 80% daarvan 

komt van Zuid. Van deze jongeren heeft 61% geen startkwalificatie, terwijl dit landelijk om iets minder 

dan de helft van de jongeren gaat. 

Om voor huidige en toekomstige studenten de posities te verbeteren zijn aan de verschillende onder-

delen van het sportprogramma (multisportclub, programma public space en de broedplaats) stage en 

leer-werkplekken gekoppeld. Hiermee hoopt de gemeente de positie van de jongeren op de arbeids-

markt te verbeteren. Feyenoord City krijgt bijvoorbeeld een broedplaats voor innovatie rondom de drie 

centrale thema’s (Performance, Community, Healthy living). Leren, werken en ondernemen wordt hier 

gecombineerd door de vestiging van wetenschap, bedrijfsleven én onderwijs. Het doel is om be-

staande opleidingen (ca. 1.000 studenten) - gerelateerd aan de bovenstaande thema’s - te bundelen 

en op deze manier te versterken. Aan de multisportclub zijn jaarlijks nog eens netto (afgezet tegen het 

nulalternatief) 120 stageplakken gekoppeld en aan het programma rondom public place nog eens 100 

stageplekken. 

 

De vraag is nu welk effect stageplekken met zich meebrengen voor de stagiaires. Daarover bestaat 

geen eenduidig beeld en verschilt heel erg van de doelgroep, opleiding, type stages etc.:  

- Het Amerikaanse onderzoeksbureau NACE deed een groot onderzoek onder afgestudeerden. Van 

de starters die onbetaald stage liepen kreeg 37% een baan aangeboden, slechts 1,8 procentpunt 

meer dan starters zonder enige stage (bron: artikel Financieel Dagblad). 

- Maarten Wolbers, hoogleraar sociologie aan de Radboud Universiteit, onderzocht dat bij mbo’ers de 

relatie tussen stages en banen. De opleidingsvariant die voorziet in deels werken deels leren, bleek 

aanzienlijk meer kans op een baan te bieden dan de mbo-opleiding zonder leerwerkplek. De leer-

lingen met werkervaring hadden eerder een vaste baan en bovendien een hoger aanvangssalaris. 

Ongeveer de helft kon na het afronden van de opleiding blijven werken bij het stageadres. Bij een 

enquête onder hbo’ers en wo’ers kwam stagebemiddelingsbureau StudentenBureau vorig jaar uit op 

43% (bron: artikel Monsterboard.nl). 

- In het zelfde artikel op Monsterboard.nl geeft Prof. dr. Ton Wilthagen Hoogleraar arbeidsmarktstu-

dies aan Tilburg University, dat 52% van de jongeren na afloop van een stage gekoppeld aan de 

Startersbeurs, een serieuze baan vond.  

 

Al met al is het dus lastig in te schatten hoe groot de effecten van stageplekken op opleidingspro-

gramma’s zijn en kan de effectiviteit minimaal tot aanzienlijk zijn. In deze MKBA hebben we een effect-

raming gedaan met de volgende aannames: 

- Jaarlijks krijgen 1.220 studenten een stageplek of worden ze gekoppeld aan bijvoorbeeld het werk 

op de broedplaatsen. 
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- Wij gaan ervan uit dat dit voor 25% van de studenten leidt tot een snellere arbeidsparticipatie van 

gemiddeld 3 maanden. 

- Door wederom de kosten van een vermeden uitkering als proxy te nemen voor de waardering van 

deze versnelde arbeidsparticipatie komt de jaarlijkse baat uit op 1,2 miljoen euro. 

3.6 Effecten infrastructuur 

In het infrastructuurpakket zitten maatregelen (o.a. aanpassen kruisingen, frequentieverhogingen tram 

en trein) die leiden tot effecten op reistijd en kosten voor reizigers, exploitatie-effecten voor de vervoer-

ders en externe effecten op het milieu.  De effecten voor de bewoners van Zuid van deze maatregelen 

in de vorm van reistijden, betere verbindingen door voetgangersbruggen, maar ook de externe effec-

ten) zijn al verdisconteerd in de effecten op leefbaarheid (paragraaf 3.8) waarin ook het infrastructuur-

pakket in is meegewogen. Reistijdeffecten voor bewoners die niet woonachtig zijn in Zuid, zijn niet 

meegenomen in het leefbaarheidseffect in paragraaf 3.8. De aanname is dat hier sprake is van en po-

sitieve Pm post. De exploitatie-effecten voor de vervoerders zijn in deze fase van het plan nog onbe-

kend en worden meegenomen als een PM post. Deze effecten kunnen zowel positief als negatief zijn.  

3.7 Effecten sportprogramma 

Rotterdam is een belangrijke sportstad in Nederland met onder meer drie voetbalclubs in de Eredivisie, 

de Rotterdam Marathon, het Wold Port Tournament Baseball en vele topsportevenementen (Tour de 

France, WK Roeien, Turnen, BMX).  De sportparticipatie van de stad blijft echter structureel achter bij 

de rest van het land (62% vs. 70%). Op Zuid is het zelfs nog lager (53%). De levensverwachting van 

Rotterdammers is ongeveer anderhalf jaar lager dan die in rest van Nederland. Ook in vergelijking met 

de drie andere grote steden is de levensverwachting lager. Financiële en culturele belemmeringen wer-

pen drempels op richting een vitale leefstijl. Met Feyenoord City hoopt de gemeente die drempels te 

slechten, door op een onorthodoxe wijze mensen te betrekken in nieuwe sociale netwerken en cultuur-

verschillen te doorbreken. De Multisportclub zou in 10 jaar moeten groeien naar 100.000 leden waar-

van er 10.000 leden actief  sporten. Dependances in de wijk dient zo’n 2.500 Rotterdammers op Zuid 

te laten sporten in de wijk. Het sportexperience zou tot 15.000 extra sporters moeten leiden en de 

sportschool en public place programma’s respectievelijk 3.000 en 20.000 extra sporters. 

 

De effectiviteit en effecten van sportprogramma’s zijn lastig te bepalen en onzeker. In deze MKBA is 

een inschatting gedaan aan de hand van MKBA Gebiedsontwikkeling Stadionpark (Decisio 2011) en 

met behulp van een aantal openbare bronnen. We onderscheiden de volgende effecten: 

- Kosten van het sportprogramma 

- Kosten sportblessures 

- Baten productiviteit 

- Kwaliteit van leven en zorgkosten 

- Sociale cohesie 

3.7.1 Kosten van het sportprogramma 

Het sportprogramma brengt kosten met zich mee, met name in de vorm van ontwikkelkosten, perso-

neelskosten, programmeringskosten en communicatie en marketingkosten. Kosten voor gebouwen 

e.d. zijn al verwerkt in de business case (paragraaf 3.2). In de tabel staan de kosten per onderdeel 

weergegeven en komen deze in totaal uit op 7,4 miljoen euro. 
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Tabel 3.6 Kosten sportprogramma 

Onderdeel Kosten totaal (€) 

Multiclub                     800.000  

Broedplaats                 1.000.000  

Sportexperience                 5.000.000  

Sportschool                     300.000  

Public place                     300.000  

Totaal                 7.400.000  

3.7.2 Kosten sportblessures 

Meer sporten leidt tot extra sportblessures die kosten met zich meenemen. De kosten treden net als de 

overige genoemde effectposten op in geval van structurele sportparticipatie (wekelijks). Om de effecten 

te kunnen bepalen dient dus eerst te worden vastgesteld tot hoeveel extra structurele sporters het 

sportprogramma gaat leiden. Door de opstellers van ‘Feyenoord City; Brengt Rotterdam in beweging’ 

(september 2016) wordt uitgegaan van 32.500 extra wekelijke sporters. Op een totale bevolking van 

240.000 In Zuid (inclusief erg jonge kinderen en senioren) waarvan al 54% sport lijkt ons dit aan de erg 

hoge kant. In bijzonder omdat de effecten vooral verwacht kunnen worden in de wijken (Feyenoord, 

IJsselmonde) direct naast Feyenoordcity en het uitstralingseffect verder op on Zuid kleiner zal zijn. In 

de MKBA Gebiedsontwikkeling Stadionpark (2011) is gekeken naar de effectiviteit van andere sport-

programma’s en een inschatting gemaakt tot welke extra sportparticipatie programma’s kunnen leiden 

onder een groep van met name inactieven. In die MKBA kwam men met stijging van sportparticipatie 

van 3,6% voor Feyenoord en voor IJsselmonde om 1,3%. Dergelijke verbeteringen liggen redelijk in lijn 

met de participatiestijgingen die in het verleden zijn gerealiseerd. Deze participatie loopt geleidelijk op 

in de periode 2017-2025. Uiteindelijk ging het in die MKBA om een groep van circa 3.000 personen. 

In deze MKBA Feyenoordcity gaat het echter om een omvangrijker sportprogramma met mogelijk ook 

een groter bereik dan alleen Rotterdam Zuid. Het totaal aantal extra structurele sporters is onzeker om-

dat onbekend is in hoeverre een dergelijk ambitieus en nieuw sportprogramma effectief is en ook bij-

voorbeeld leidt tot extra sportparticipatie buiten Rotterdam Zuid. In deze MKBA gaan we voorlopig uit 

van 15.000 extra sporters (dus ergens tussen de 3.000 uit de MKBA Stadionpark en raming van 

32.500 personen). 

 

Op basis hiervan zijn de kosten van extra sportblessures als volgt geraamd: 

- Aantal sportblessures per 1.000 uur sporten: 2. Bron: www.veiligheid.nl Factsheet sportblessures. 

Voor de 15.000 extra sporters is uitgegaan van 100 sporturen per jaar. 

- De medische kosten zijn gemiddeld 1.100 euro per blessure. Voor werkende mensen komen daar 

verzuimkosten bij van 2.200 euro per persoon. Bron: factsheet sportblessures 

- De totale kosten voor de 15.000 duizend sporters lopen daarmee op tot 6,6 mln. euro per jaar. Hier-

bij is het aandeel werkenden op 50% geschat (aanname). 

3.7.3 Baten productiviteit 

Onderzoek wijst uit dat sportende werknemers minder verzuimen dan hun inactieve collega’s. In totaal 

gaat het om 25 dagen minder verzuim in een periode van vier jaar. Bovendien is er naast dit absente-

isme (productiviteitsverlies door fysieke afwezigheid) ook sprake van ‘presenteïsme’. Dit gaat meer 

over mentale afwezigheid. Je bent wel op je werk, maar door mentale of fysieke problemen niet in staat 

tot (volledige) productie. In de MKBA van het Olympisch Plan en in MKBA gebiedsontwikkeling Stadi-

onpark is een aanname van 50-50 gehanteerd voor beide effecten gehanteerd, welke we hier hebben 

http://www.veiligheid.nl/
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overgenomen. Daarbij zijn we er voor de 15.000 extra sporters weer vanuit gegaan dat 50% uit werk-

nemers bestaat. Door te gaan sporten gaat deze groep normaliter minder verzuimen (daling absente-

isme) en zal zij op het werk ook productiever zijn (daling presenteïsme). De economische waarde van 

deze ontwikkeling tot 7,1 miljoen euro per jaar.  

Naast deze effecten op werknemers kan het sportprogramma ook leiden tot positieve effecten op leer-

prestaties van sportende jeugd. Uiteindelijk kan dit weer leiden tot meer startkwalificaties en betere po-

sities op de arbeidsmarkt. Dit indirecte effect is onzekerder en lastiger te ramen dan het hierboven be-

schreven effect op werknemers. Daarom wordt het meegenomen als positieve Pm post. 

3.7.4 Kwaliteit van leven en zorgkosten 

Door het sporten neemt kwaliteit van leven toe en wordt de gemiddelde levensduur verlengt. Ook dit is 

een welvaartseffect. Het effect op levensjaren hangt van veel factoren af en is bijzonder lastig te bepa-

len. Op de website nationaalkompas wordt aangegeven dat regelmatig sporten gemiddeld kan leiden 

tot 0,7 extra levensjaren waarvan 0,3 ziektevrij. Dit effect kan worden gewaardeerd met de Qaly. In de 

‘Werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein’ wordt geadviseerd om te rekenen met 

twee waarden, namelijk 50.000 en 100.000 euro. Zouden we dit toepassen op de groep van 15.000 

extra sporters dan komen de totale baten uit op 375 tot 750 mln. euro. Dit zijn dus enorme bedragen 

die echter erg onzeker zijn en zelfs onwaarschijnlijk omdat de aanname eronder is dat alle 15.000 ex-

tra sporters voor de rest van hun leven structureel blijven sporten. Bovendien staat hier een effect te-

genover dat door het langere leven ook de zorgkosten toenemen. En die zorgkosten van langer leven 

nemen exponentieel toe. Dit ondanks een daling van zorgkosten die als gevolg van het sporten moge-

lijk worden behaald op voorkomen van diabetes, obesitas, etc. Ook dit effect is onzeker maar in litera-

tuur wordt aangegeven dat de verwachting is dat de stijging van de totale zorgkosten in lijn ligt met de 

baat op gewonnen levensjaren. Deze twee effecten kunnen dus tegen elkaar worden weggestreept6. In 

de MKBA laten we deze effecten dus verder buiten beschouwing. 

3.7.5 Sociale cohesie 

Sport wordt gezien als één van de beste instrumenten om sociale cohesie te bevorderen. Feyenoord-

city én de bijbehorende beweegprogramma’s kunnen dus een merkbaar positief effect hebben op de 

sociale cohesie in Rotterdam Zuid. Dit effect op sociale cohesie hebben wij meegenomen bij het effect 

op leefbaarheid van het gehele plan (zie volgende paragraaf). 

3.8 Leefbaarheid  

Een project van een omvang zoals Feyenoord City geeft een krachtige impuls aan het gebied waar het 

project tot stand komt. Dit komt tot uitdrukking in de leefbaarheid binnen de grenzen van het ontwikkel-

gebied zelf, maar omdat het zo’n groot project is, ook in de leefbaarheid van de directe omgeving. In 

bijlage 1 wordt de berekeningswijze van dit effect uitgebreid toegelicht. In deze paragraaf is dit samen-

gevat.  

 

De impuls die het project geeft bestaat dus uit: 1) een direct leefbaarheidseffect in het ontwikkelgebied 

zelf en 2) een indirect uitstralingseffect in de omgeving. Verondersteld wordt daarbij dat het uitstralings-

effect op natuurlijke wijze uitsterft naarmate de afstand tot Feyenoord City groter wordt, analoog aan 

de golven rond de steen in de vijver. Onderstaande figuur geeft dat grafisch weer. In de figuur wordt de 

leefbaarheid volgens de meest recente Leefbaarometer (2014) weergegeven in een kleurschakering 

 

6 In de MKBA Gebiedsontwikkeling Stadionpark zijn beide effecten wel geraamd en bleek ook dat de effecten in dezelfde orde van 

grootte uitvallen, namelijk een baat van 12,9 mln. euro (NCW) voor stijging levensverwachting en 13,5 mln. euro (NCW) zorg-

kosten voor langere levensverwachting. 
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van donkergroen (uiterst positief) tot donkerrood (zeer negatief). Incidenteel zijn gebieden niet inge-

kleurd. Daar kon door ontbrekende gegevens geen betrouwbare leefbaarheidsscore worden bepaald.  

 

Figuur 3.1 Uitstralingscontouren van Feyenoord City (projectgebied gestileerd weergegeven).  

 

Bron: RIGO/Leefbaarometer (2016) 

 

De groene cirkel omvat het gebied in een straal van 1000 meter rond (het middelpunt van) project Fey-

enoord City; de oranje cirkel heeft een straal van 2000 meter. Het is uiteraard niet gezegd dat de uit-

stralingseffecten ophouden bij de oranje cirkel. Maar het ligt wel in de lijn der verwachting dat de im-

puls van het project steeds zwakker wordt naarmate de afstand groter wordt. Bij het berekenen van de 

uitstralingseffecten tellen we objecten (woningen en commercieel vastgoed) binnen de weergegeven 

contourlijnen en kennen de objecten in de verder gelegen contouren een lager gewicht toe. Merk op 

dat het gebied ten noorden van de Maas grijs gearceerd is. In de berekeningen veronderstellen we dat 

de Maas een te grote barrière is voor uitstralingseffecten op de leefbaarheid ten noorden van de Maas. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de berekeningswijze verwijzen we naar de bijlage. 

Leefbaarheid is een containerbegrip waarin zowel kenmerken van de fysieke omgeving en de woning-

voorraad tot uitdrukking komen als de sociaaleconomische signatuur van de buurtbevolking. Ook de 

voorzieningen (cultureel, medisch, horeca, winkelaanbod) dragen bij aan de leefbaarheid. Feyenoord 

City geeft een leefbaarheidsimpuls waarvan het zwaartepunt ligt bij toevoegingen op het gebied van 

voorzieningen (sportfaciliteiten, detailhandel, hotel, ontspanning etc.) en woningen. Daarnaast is het 

project van invloed op de lokale infrastructuur, publieke ruimte en werkgelegenheid.  

De leefbaarheidsimpuls van het project kan worden afgemeten aan een toename van de vastgoed-

waarde in de directe omgeving. Die waarde toename wordt in het ontwikkelgebied getaxeerd op €86 

per m2 woonoppervlak en bedrijfsruimte. In verder weg gelegen wijken rond Feyenoord City neemt dat 

effect af. Onderstaande tabel geeft dat weer. 
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Tabel 3.7 Het leefbaarheidseffect in stralen rond Feyenoord City 

 Leefbaarheidseffect  

(€ per m2) 

Vastgoed 

(x1000 m2) 

Totaal effect 

(x mln. € ) 

Feyenoord City 86 140 12 

Straal 500-1000 m 54 600 32 

Straal 1000-2000m 13 2750 37 

Straal 2000-4000m 3 5400 18 

TOTAAL   100 

 

De tabel laat zien dat het leefbaarheidseffect per m2 afneemt naarmate de afstand tot Feyenoord City 

toeneemt. In een straal van 2-4 kilometer (ten zuiden van de Maas) wordt het effect geraamd op €3 per 

m2 woonoppervlakte/bedrijfsruimte. Vermenigvuldigd met de totale hoeveelheid m2 resulteert dat in een 

nominaal leefbaarheidseffect van €100 mln. Dit bedrag gelijkmatig verdeeld over realisatieperiode van 

het hele plan van 7 jaar verdisconteerd met een discontovoet van 3% resulteert in bedrag van € 81 

mln.7.  

 

Resumerend 

Feyenoord City zal naar verwachting voor een leefbaarheidsimpuls zorgen in Rotterdam-Zuid, omdat 

het project met name voor diverse voorzieningen en nieuwe woningen zorgt, en daarnaast de publieke 

ruimte en de infrastructuur verbetert en lokaal werkgelegenheid creëert. De getaxeerde contante 

waarde daarvan bedraagt € 81 miljoen.  

3.9 Iconische waarde 

Het laatste effect dat wordt verwacht is samengevat onder de voorziene iconische waarde van Feyen-

oordcity voor de hele stad Rotterdam. Het idee erachter is dat het gehele complex een extra meer-

waarde biedt voor de bewoners van Rotterdam en mogelijk zelf de rest van Nederland, een meer-

waarde die nog niet is meegenomen in bijvoorbeeld de bezoekersbaten of baten op leefbaarheid in de 

wijken. Het gaat hier dus om de waarde voor die bewoners die niet perse Feyenoordcity bezoeken 

maar er wel waarde aan hechten. In andere MKBA’s wordt ook wel gesproken van de bestaanswaarde 

of niet-gebruikswaarde. 

 

Net zoals de Kuip nu een begrip is en een iconische waarde heeft voor Rotterdam, zou Feyenoordcity 

(met behoud van de Kuip) dat ook kunnen bieden en mogelijk zelfs een hogere iconische waarde kun-

nen bieden dan de huidige Kuip alleen. Dit effect is vooral zonder nader onderzoek niet te ramen, maar 

we kunnen wel refereren naar onderzoek van Mouter en Heijnsdijk8 naar de economische waarde van 

de Erasmusbrug (zie kader). 

 

Wat is de economische waarde van de Erasmusbrug? 

In deze studie is onderzocht wat de waarde is van het esthetisch hoogwaardig design van de Erasmus-

brug vergeleken met een platte brug. Het doel van deze studie was om de iconische waarde van de 

Erasmusbrug te schatten via een contingent valuation experiment (enquêtes onder Rotterdammer). 

Rekening houdend met onzekerheid werd een iconische waarde van de Erasmusbrug van tussen de 

67.7 miljoen en 95.7 miljoen gevonden. De geschatte iconische waarde van de Erasmusbrug bleek ho-

ger dan de extra kosten van de Erasmusbrug ten opzichte van een conservatief design (18 miljoen 

euro). De conclusie die wordt getrokken is dat iconische waarde substantieel kan zijn en dus niet moet 

 

7  Ter vergelijking: voor Hart van Zuid werd het leefbaarheidseffect geraamd op €22 miljoen contante waarde (nominaal €47 miljoen). 

Dat project was in termen van investeringen per km2 per jaar dan ook een factor 3 à 4 kleiner dan Feyenoord City. 
8 Roy Heijnsdijk, Niek Mouter. Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 19 en 20 november 2015, Antwerpen 
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worden genegeerd in de MKBA. Wel wordt benadrukt dat dit de eerste studie wereldwijd is die de iconi-

sche waarde van infrastructuurprojecten vanuit een welvaartstheoretisch perspectief probeert te schat-

ten, waardoor tijdens het onderzoek tegen verbeterpunten voor de volgende keer aan zijn gelopen. 

 

Uit dit onderzoek is dus gebleven Rotterdammers de Erasmusbrug hoger waarderen dan een stan-

daardbrug. Een dergelijk effect zou ook kunnen worden voorzien voor Feyenoordcity waarin de Kuip 

weliswaar niet meer het voetbalstadion is maar blijft behouden en weer beter zichtbaar wordt en er een 

nieuw stadion wordt gerealiseerd. In deze MKBA gaan we uit van een positieve Pm post. 

Als bij effect van deze iconische waarde en uitstraling van Feyenoordcity zou het ook kunnen dat dit 

weer leidt tot extra bezoekers voor de stad Rotterdam. Zeker als dit gepaard gaat met een promotie en 

marketing programma. Hierbij dient echter wel opgepast te worden voor dubbeltellingen met de reeds 

berekende baat voor bezoekers (paragraaf 3.3). 
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4. MKBA Feyenoordcity 

4.1 Inleiding 

In deze paragraaf staan alle effecten van Feyenoordcity afgezet tegen het nulalternatief samengevat. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 

- Er is uitgegaan van de bouw en –realisatie fasering zoals deze is aangeleverd door de gemeente 

Rotterdam. Het onderdeel Island zal het eerst zijn gerealiseerd in 2019. De renovatie van de Kuip 

vormt het sluitstuk en is gerealiseerd in 2026. 

- De kosten en baten zijn berekend voor de periode 2016 – 2047 en uitgedrukt in prijspeil 2016. 

- De gehanteerde discontovoet is conform de richtlijnen voor de MKBA 3%. 

4.2 MKBA uitkomst 

In tabel 4.1. staan de uitkomsten van de MKBA Feyenoordcity samengevat.  

 

Tabel 4.1. MKBA Feyenoordcity. Projectalternatief afgezet tegen het nulalternatief. Bedragen in miljoen euro. NCW 

2016-2047, discontovoet 3% 

 

Onderdeel Kosten Opbrengsten Saldo

Stadion Investering en exploitatielasten 1.545       Financiele inkomsten 1.902         357

Bezoekersbaten 29               29

Werkgelegenheid 9                 9

Totaal 395

Fase 1 GREX Investering en exploitatielasten 83             Financiele inkomsten 92               9

(Parkstad/Rosestraat, Vermeden kosten nulalternatief -0,4          Vermeden inkomsten nulalternatief -9                -9 

Island, Strip Noord) Bezoekersbaten 1                 1

Werkgelegenheid 12               12

Woongenot 4                 4

Totaal 17

Fase 2 GREX Investering en exploitatielasten 41             Financiele inkomsten 39               -2 

(Strip Zuid, Residential) Vermeden kosten nulalternatief -0,4          Vermeden inkomsten nulalternatief -5                -5 

Bezoekersbaten 1                 1

Werkgelegenheid (incl vermeden nul) 3                 3

Woongenot 5                 5

Totaal 2

Kuip Investering en exploitatielasten 47             Financiele inkomsten 52               5

Bezoekersbaten 3                 3

Werkgelegenheid 3                 3

Woongenot 1                 1

Totaal 13

Infrastructuur Investering en exploitatielasten 29             Financiele inkomsten -             -29 

Totaal -29 

Sportprogramma Investering en exploitatielasten 6               Financiele inkomsten -             -6 

Werk en stages 13               13

Sportbaten 7                 7

Totaal 13

Leefbaarheidseffecten Leefbaarheidsbaten 81               81

TOTAAL MKBA Investering en exploitatielasten 1.750       Financiele inkomsten 2.071         321               

Overige baten 171             171               

Totaal 1.750       Totaal 2.242         492               

PM posten Iconische waarde Feyenoordcity +

Reiskosten en tijd bewoners Rotterdam Noord +

Exploitatie effecten vervoerders infrapakket +/-

Leerprestaties agv sportprogramma +



 

 

 

 

MKBA Feyenoordcity | 20 november 2016 | Pagina 23/24 

 

 

Zoals uit de tabel blijkt leidt de MKBA Feyenoordcity tot een positief saldo van 492 miljoen euro. De 

baten/kostenratio waarbij de totale baten worden gedeeld door de kosten komt uit op 1,28. Bovenop dit 

saldo is sprake van een aantal Pm posten in de vorm van de iconische waarde van Feyenoordcity (+), 

transportbaten voor bewoners die niet woonachtig zijn in Rotterdam Zuid (+), exploitatie-effecten voor 

vervoerders (+/-) en leerprestaties jeugd als gevolg van het sportprogramma (+). 

 

De business case van het nieuwe stadion weeg zwaar door in dit resultaat omdat dit onderdeel een po-

sitief financieel resultaat heeft van + 357 mln. Euro. Dit positieve effect wordt nog een beetje gedempt 

door de kosten voor infrastructuur, het sportprogramma en het licht negatieve resultaat van GREX-fase 

2 (ten opzichte van het nulalternatief), waardoor het financiële resultaat van de MKBA uitkomt op plus 

321 mln. euro. 

Bovenop dat resultaat komen de maatschappelijke baten van in totaal 171 mln. euro. Deze zijn als 

volgt opgebouwd: 

- Leefbaarheidsbaten 48% 

- Werkgelegenheid en stages 23% 

- Bezoekersbaten 20% 

- Woongenot 5% 

- Sportbaten 4% 

4.2.1 Gevoeligheidsanalyse 

Met een business case van het stadion die zo positief uitpakt en zwaarwegend is in het totale resultaat 

van de MKBA, zit de gevoeligheid van de MKBA vooral in dat onderdeel.  Immers zelfs indien de bere-

kenende maatschappelijke baten van 171 mln. euro volledig zouden wegvallen, blijft de MKBA-uit-

komst flink positief met een saldo van + 321 mln. euro. 

 

Feyenoord is bezig met het opstellen van een worstcase business case waarin onder meer is uitge-

gaan van minder grote bezoekersaantallen. Dit werkt niet alleen door op de business case zelf, maar in 

ieder geval ook op de berekende bezoekersbaten en werkgelegenheidsbaten.  Deze worstcase buca 

was tijdens het opleveren van deze rapportage nog niet gereed. Het advies is om nog een gevoelig-

heidsanalyse uit te voeren op de MKBA nadat het worstcasescenario voor het nieuwe stadion gereed 

is. 

4.2.2 Stakeholdersanalyse 

In tabel 4.2 tenslotte staan de kosten en baten per stakeholder weergegeven. De private partijen zijn 

de grootste baathebber van het plan met een batig saldo van 304 mln. euro. De gemeente Rotterdam 

investeert netto contant 29 mln. euro in infrastructuur maar incasseert conform afspraken met private 

partijen op haar aandeel in het nieuwe stadion in totaal 46 mln. euro9. De bewoners van Rotterdam en 

in bijzonder van Rotterdam Zuid zijn tot slot een grote baathebber. Sommige van die baten komen ove-

rigens indirect ook terecht bij andere partijen zoals corporaties (stijging woningwaarde) en gemeente 

(WOZ-belasting inkomsten, lagere kosten voor uitkeringen). Deze indirecte effecten mogen echter niet 

worden meegenomen, dan is sprake van dubbeltelling. 

 

 

 

 

 

9 De inzet van het erfpachtinstrument door de gemeente is bij deze analyse buiten beschouwing gebleven 
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Tabel 4.2 Kosten en baten per stakeholder (bedragen in miljoen euro, NCW)). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Partijen Kosten Opbrengsten Saldo

Private partijen Investering en exploitatielasten 1.721    Financiele inkomsten 2.025     304

Gemeente Rotterdam Investering 29         Financiele inkomsten 46           17

Burgers Rotterdam (Zuid) Totaal maatschappelijke effecten 171         171

Totaal 1.750    2.242     492
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Berekeningswijze effect op leefbaarheid 

In deze bijlage wordt beschreven hoe de uitstalingseffecten van Feyenoord City zijn berekend. De uit-

straling wordt gekwantificeerd aan de hand van de leefbaarheid in Feyenoord City en de directe omge-

ving.  

 

1. Wat is leefbaarheid? 

Voordat we dieper ingaan op de wijze waarop de effecten worden gekwantificeerd en in geld worden 

uitgedrukt is het van belang dat de lezer bekend is met het containerbegrip leefbaarheid.  

Het meten van de leefbaarheid op buurtniveau is nog maar sinds kort in Nederland mogelijk. RIGO 

stond samen met Atlas voor Gemeenten aan de wieg van de Leefbaarometer, waarvan de eerste uit-

komsten in mei 2009 werden gepubliceerd. De Leefbaarometer classificeert de leefbaarheid van alle 

ca 467 duizend pc6-gebieden in Nederland in 9 klassen, variërend van ‘zeer onvoldoende’ tot ‘uitste-

kend’. Bij het tot stand komen van die classificering wordt gebruik gemaakt van diverse landsdekkende 

databases met tientallen indicatoren die aan de leefbaarheid gerelateerd zijn, zoals de kwaliteit van de 

woningvoorraad, de samenstelling van de bevolking, de voorzieningen, veiligheid, bereikbaarheid etc. 

Deze indicatoren zijn in de Leefbaarometer opgenomen omdat uit uitvoerig statistisch onderzoek ge-

bleken is dat met deze indicatoren het oordeel over leefbaarheid het beste ingeschat kan worden. Dat 

wil dus zeggen dat de Leefbaarometer op basis van 100 (voornamelijk) objectieve indicatoren (kenmer-

ken van de woonomgeving) een inschatting geeft van de leefbaarheidssituatie en de ontwikkeling er-

van. De indicatoren zijn gegroepeerd in 5 afzonderlijke dimensies: 

 Woningen 

 Bewoners 

 Veiligheid 

 Voorzieningen 

 Fysieke omgeving 

Voor elk postcode6-gebied is de leefbaarheidstotaalscore gelijk aan de som van de vijf dimensiesco-

res. De Leefbaarheidsdimensie “Woningen” betreft onder andere het bouwjaar van de woningvoorraad, 

de dominantie van bepaalde bouwjaarklassen, type woningen (rijtjeshuizen, vrijstaand etc.) en de ei-

gendomssituatie (koop, sociale huur). De dimensie “Bewoners” typeert de bevolking van het gebied 

aan hand van indicatoren zoals leeftijdsopbouw, samenstelling van huishouden, herkomst, uitkerings-

afhankelijkheid etc. De dimensie “Veiligheid” omvat indicatoren als meldingen van overlast, vernielin-

gen, inbraken, gewelddelicten etc. De dimensie “Voorzieningen” is gebaseerd op de aanwezigheid van 

voorzieningen als winkelaanbod, medische diensten, horeca, ontspanning, pinautomaten e.d. De “Fy-

sieke omgeving” wordt getypeerd aan de hand van indicatoren infrastructurele kenmerken, groenvoor-

zieningen, stedelijkheidsgraad, aardbevingsrisico, overstromingsrisico etc. Voor meer informatie, zie 

www.leefbaarometer.nl. 

 

Met het kwantificeren van leefbaarheidseffecten in het kader van MKBA-studies is in Nederland tot he-

den in een relatief beperkt aantal onderzoeken ervaring opgedaan. Het betreft de MKBA Hart van Zuid 

voor Rotterdam (RIGO-rapport P17130) en twee studies naar een herstructurering: Parkstad Limburg 

(2010, RIGO-rapport P12800) en Eemsdelta (EIB, 2011). En voorts een aantal recente RIGO-onder-

zoeken naar de buurteffecten van corporatie-activiteiten, zoals verkoop van huurwoningen (2014, 

RIGO-rapport P25910), inkoop in VvE’s (2013, RIGO-rapport P23910); investeren in buurtbeheerbe-

drijven (2014, RIGO-rapport P28600) en investeren in buurtveiligheidsteam (2015, RIGO-rapport 

P29400 – nog niet vrijgegeven voor publicatie). Deze studies hebben aangetoond dat het uitdrukken 

van leefbaarheid in euro’s aan de hand van woningprijzen goed mogelijk is. 

 

 

http://www.leefbaarometer.nl/
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2.Uitstraling van leefbaarheidseffecten 

De basisgedachte is simpel: een project van deze omvang geeft een krachtige impuls aan het gebied 

waar Feyenoord City zal verrijzen. Dit komt tot uitdrukking in de leefbaarheid binnen de grenzen van 

het ontwikkelgebied zelf, maar omdat het zo’n groot project is, ook in de leefbaarheid in de directe om-

geving. De impuls die het project geeft bestaat dus uit: 1) een direct leefbaarheidseffect in het ontwik-

kelgebied zelf en 2) een indirect uitstralingseffect in de omgeving. Verondersteld wordt daarbij dat het 

uitstralingseffect op natuurlijke wijze uitsterft naarmate de afstand tot Feyenoord City groter wordt, ana-

loog aan de golven rond de steen in de vijver.  

 

Tabel 1 toont het bestaande vastgoed dat volgens BAG in de uitgangssituatie in het ontwikkelgebied 

en de directe omgeving in meer of mindere mate door het project zal worden beïnvloed. Zo wordt het 

aantal woningen in het ontwikkelgebied10 geschat op 1400 en is daar 9000 m2 commercieel vastgoed. 

Deze aantallen lopen sterk op wanneer we in een grotere straal rond het ontwikkelgebied tellen. Ech-

ter, de impact op die objecten (in de meest rechtse kolom) wordt op grond van de Inverse-Square Law 

veel kleiner ingeschat. 

   

Tabel 1 Uitgangssituatie: vastgoed objecten binnen contourlijnen rond Feyenoord City  

 aantal 
woningen 

woon oppervlak commercieel 
vastgoed 

 

 (x1000) (gemiddeld) (x1000 m2) impact 

Feyenoord City (ontwikkelge-
bied) 

1.4 91 9 1.000 

contour 1000m (excl. FC) 6.0 86 82 0.625 

contour 2000m (excl. 1000m) 29.6 85 227 0.156 

contour 4000m (excl. 2000m) 56.5 87 465 0.039 

 

 

3. Kwantificering in twee stappen 

Kwantificering van de leefbaarheidseffecten geschiedt in twee stappen: 
1. Vertaling van project-impuls naar de vijf leefbaarheidsdimensies 

2. Vertaling van effecten naar euro’s 

3.1.Vertaling van de project-impuls 

Om het leefbaarheidseffect te kunnen schatten moet het project Feyenoord City in al zijn facetten wor-

den door vertaald naar te verwachten veranderingen in de 5 leefbaarheidsdimensies in het ontwikkel-

gebied. Met andere woorden: we moeten vaststellen wat het project betekent voor de woningen, de 

bewoners, de veiligheid, de voorzieningen en de fysieke omgeving. Dit is een cruciale stap, want daar-

mee wordt impliciet de omvang van het leefbaarheidseffect bepaald. Het fundamentele probleem daar-

bij is dat Feyenoord City nauwelijks vergelijkbare voorgangers kent, omdat het project meer is dan de 

bouw van een groot voetbalstadion alleen. Vergelijking met de andere voetbalstadions, zoals de ArenA 

of de Gelredome, zou op het eerste gezicht een optie zijn, ware het niet dat die stadions werden ge-

bouwd in een tijd dat leefbaarheid nog niet werd gemeten. Een empirische effectschatting van derge-

lijke benchmarks is daardoor niet mogelijk. Dat betekent dat we de impuls die het project geeft langs 

een andere weg moeten schatten.  

Een manier om de impuls van Feyenoord City te benchmarken is te kijken naar de investeringsintensi-

teit van het project. Hoeveel wordt per km2 geïnvesteerd in het gebied en hoe verhoudt dat zich tot 

Hart van Zuid, waarvan we de uitstralingseffecten in een eerder onderzoek hebben vastgesteld? In Ne-

derland investeren we jaarlijks gemiddeld 15-20 miljard in woningen en gebouwen en besteden we nog 

 

10  In deze exercitie gedefinieerd als een cirkel met een straal van 500 rond een geprikt middelpunt van Feyenoord City. 
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eens €25 miljard aan openbare orde, veiligheid, woonbeleid en infrastructuur/milieu. Dat komt neer op 

€1,2 mln. per km2/jaar. Daarbij moeten we bedenken dat de investeringen in steden veel hoger zullen 

zijn, dan in rurale gebieden. Zo ramen we de Rotterdamse investeringen in de openbare ruimte op 10 

keer het Nederlands gemiddelde: €12 mln. per km2/jaar. Deze bedragen geven een eerste idee van de 

investeringen die Nederlanders jaar in jaar uit in hun leefomgeving doen. 

Hart van Zuid is een divers project bestaande uit elf deelprojecten geconcentreerd in een gebied van 

ongeveer 0,6 km2. Met het project is 350 miljoen (NCW) aan investeringen gemoeid over een periode 

van 16 jaar. Dat is €36 mln. per km2/jaar. Bij een project als Hart van Zuid is de investeringsintensiteit 

dus drie keer zo hoog als normaal in Rotterdam. In dat licht bezien is het niet verwonderlijk dat voor 

Hart van Zuid aanzienlijke uitstralingseffecten werden berekend: ca €22 mln. (CW) op basis van een 

getaxeerde woningwaardestijging van €27 per m2 in het projectgebied. 

Omdat we voor Feyenoord City de effecten niet rechtstreeks kunnen baseren op vergelijkbare pro-

jecten, hanteren we in deze studie de kengetallen van Hart van Zuid als uitgangspunt. In Feyenoord 

City wordt over een vergelijkbare periode circa €600 mln.11 geïnvesteerd in een gebied van 0,28 km2. 

Evenredig aan de hogere investeringsintensiteit wordt de waardestijging van het vastgoed in het pro-

jectgebied Feyenoord City in eerste instantie geraamd op €80-90 per m2.  

In Tabel 2 wordt in eerste instantie een kwalitatieve inschatting gemaakt van de impuls die de verschil-

lende onderdelen van het project hebben op de diverse dimensies van leefbaarheid. 

  

Tabel 2 Kwalitatieve raming van de projectimpuls 

 Leefbaarheidsdimensie 

 

 

 

woningen 

 

bewoners 

 

veiligheid 

 

voorzieningen 

fysieke  

omgeving 

Projectonderdeel      

1.Nieuw stadion X   X  

2.Strip    X  

3.Island X   X  

4.Oude Kuip X   X  

5.Residential X   X  

Parkeren     X 

Buitenruimte/Vergroening     X 

Infrastructuurpakket     X 

Sport en sociaal programma  X  X  

      

Niet genoemde project-effecten:      

-Lokale werkgelegenheid  X    

-Minder supportersoverlast   X   

IMPULS ZWAARTEPUNT ++++ ++ + ++++++ +++ 

 

In de groene vakken aangeduid met een “X” verwachten we dat het project aangrijpt op de leefbaar-

heid. Deze X-en worden verticaal gesommeerd tot een ‘impuls zwaartepunt’ uitgedrukt een aantal rode 

plussen (+). Deze plussen geven een indicatie van waar het zwaartepunt van de impuls van het project 

ligt met betrekking tot de vijf leefbaarheidsdimensies. Zo worden in het project bijvoorbeeld veel voor-

zieningen en woningen gerealiseerd en dat impliceert dat het project met name bij die leefbaarheidsdi-

mensies aangrijpt. Merk op dat de impuls niet alleen voortkomt uit de geïdentificeerde projectonderde-

len, maar ook veronderstelde ‘tweede orde’ effecten van het project: lokale werkgelegenheid, minder 

supportersoverlast. 

 

11 Zijn de investeringen in het vastgoed en infrastructuur, exclusief de exploitatiekosten 
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3.2. Vertaling naar euro’s 

Mensen prefereren een leefbare buurt boven een buurt waar de leefbaarheid te wensen over laat. 

Leefbaarheid vertegenwoordigt derhalve impliciet een waarde die in theorie geld uitgedrukt zou kunnen 

worden. De meest voor de hand liggende methode om de vertaalslag van leefbaarheid naar euro’s te 

maken is te kijken naar de woningmarkt. Daar worden immers objecten verhandeld die onlosmakelijk 

verbonden zijn aan hun omgeving. De leefbaarheid van een gebied kleeft als het ware aan de wonin-

gen en komt tezamen met allerlei andere kenmerken van de woning tot uitdrukking in de verkoopprijs. 

De gedachte daarachter is simpel: als mensen leefbaarheid daadwerkelijk waarderen dan zijn zij be-

reid meer te betalen voor precies dezelfde woning in een leefbare buurt dan in een onleefbare buurt. In 

de hierboven genoemde MKBA-studies waarin leefbaarheid een rol speelt, zijn diverse statistische 

analyses gedaan waaruit een relatie tussen leefbaarheid en woningprijzen onomstotelijk naar voren 

komt. Voor de onderhavige studie hebben we de meest recente leefbaarheidsgegevens (2014) gekop-

peld aan woningenprijzen (per m2) van Funda (juli 2014 t/m augustus 2016). 

Onderstaande vergelijking toont de relatie tussen de vijf leefbaarheidsdimensies en de gemiddelde wo-

ningprijs P per m2 in een postcode6-gebied:  

 

 

waarbij de dimensiescores Dx lopen van 1 tot 100, zodanig dat Dx = K betekent dat K% van alle post-

code6-gebieden op de betreffende dimensie x (=won, bew, vei, vrz of fys) slechter scoort. Tussen 

haakjes worden de standaard error van de geschatte coëfficiënten weergegeven. De schattingen zijn 

alle statistisch significant en geven geen aanleiding tot twijfel over de relatie van de leefbaarheidsdi-

mensies met de verkoopprijzen van woningen. De R2 van 0,21 zegt dat nog ongeveer 80% van de ge-

middelde woningprijs per m2 wordt bepaald door andere factoren dan de leefbaarheid in het gebied.  

Uit bovenstaande vergelijking kunnen we afleiden dat een 1%-verbetering van alle 5 leefbaarheidsdi-

mensies in een gebied (dat wil zeggen: het betreffende gebied gaat vanuit de bestaande situatie 1% 

van alle postcodegebieden voorbij in de leefbaarheidsrangschikking) overeenkomt met een waardestij-

ging van €7,5+€2,9+€14,4+€6,7+€0,9=€32,4 per m2 gebruiksoppervlak. Bij 1000 woningen met een 

gemiddeld gebruiksoppervlak van 80 m2 komt dat neer op een waarde van €2,6 miljoen. Dit bedrag 

kan worden geïnterpreteerd als de contante waarde van het extra woongenot van (in dit voorbeeld) 

1000 huishoudens als gevolg van een leefbaarheidsverbetering.  

 

Het leefbaarheidseffect van Feyenoord City ramen we nu door aan de vijf ‘dimensieknoppen’ te 

draaien, rekening houdend met de zwaartepunten van het project zoals weergegeven in Tabel 2. Het 

resulterende effect per m2 dient op grond van de eerder geraamde investeringsintensiteit niet lager uit 

te komen dan €80 per m2, maar ook niet hoger dan €90 per m2. Merk op dat dit met meerdere knop-

penstanden te realiseren is. Wij hebben op grond van de zwaartepuntanalyse in Tabel 2 gekozen voor 

de relatieve leefbaarheidsverbeteringen van +4%, +2%, +5%, +1% en +3% voor respectievelijk de leef-

baarheidsdimensies Woningen, Bewoners, Voorzieningen, Veiligheid en Fysieke omgeving12. De waar-

destijging equivalent aan de leefbaarheidsverbetering in het projectgebied komt dan uit op €86 per m2. 

Onder veronderstelling dat het effect volgens de Inverse-Square Law afneemt naarmate de afstand tot 

het gebied toeneemt, resulteert een leefbaarheidseffect van € 81 miljoen (contante waarde van nomi-

naal € 100 miljoen gelijkmatig gespreid over de realisatieperiode van het hele plan van 7 jaar, disconto 

3%). 

 

 

12 Deze verbeteringspercentages dient men als volgt te interpreteren. Stel alle circa 460 duizend pc6-gebieden in Nederland zijn 

gerangschikt op de betreffende leefbaarheidsdimensie. De impuls van Feyenoord City zorgt er dan voor dat de betreffende 

pc6-gebieden X% van alle pc6-gebieden voorbijgaan in de rangschikking. De 5%-score op voorzieningen betekent dus dat 

het projectgebied 23 duizend pc6-gebieden voorbijstreeft. 

𝑃 = 603 +  7,5 ∗ 𝐷𝑤𝑜𝑛 + 2,9 ∗ 𝐷𝑏𝑒𝑤 + 14,4 ∗ 𝐷𝑣𝑒𝑖 + 6,7 ∗ 𝐷𝑣𝑟𝑧 + 0,9 ∗ 𝐷𝑓𝑦𝑠  
        (8,74)     (0,07)                 (0,09)                    (0,09)                 (0,11)                  (0,08)                          R2=0,21 


