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Brede welvaart in Brainport
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Wat is brede welvaart?
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• Welvaart is veel meer dan bruto 
binnenlands product (bbp)

• Bbp meet een hoop niet

• Bbp meet een hoop krom

• Daarom: noodzaak tot Brede 
Welvaartsindictor (BWI)
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Duurzaamheid

BWI

• Welvaart is veel meer dan bruto 
binnenlands product (bbp)

• Bbp meet een hoop niet

• Bbp meet een hoop krom

• Daarom: noodzaak tot Brede 
Welvaartsindicator (BWI)
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Grote regionale welvaartsverschillen
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Brede welvaart is 
het laagst in de 
grootstedelijke
gebieden en aan de 
randen van ons landBrede welvaart is het 

hoogst in ‘t Gooi & 
Vechtsreek, Zuidwest
Drenthe en Zuidwest-

Friesland
Brainport zit daar
aardig tussenin en
scoort boven het 
gemiddelde; milieu
en inkomen
(ongelijkheid) zijn
aandachtspunten



Welvaartsgroei vooral materieel

13



Stad minder dan rest van Brainport
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Sluimerende ontevredenheid?
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Laagste inkomensgroep groot20% Eindhovenaren ontevreden



Tweedeling
dreigt in 
Brainport

“Het mes van de brede welvaart snijdt aan twee kanten. Niet 
alleen is het vergroten van de algehele brede welvaart 
nastrevenswaardig op zichzelf, het zorgt er ook voor dat de 
Brainport aantrekkelijk blijft voor kenniswerkers en daarmee een 
bijdrage levert aan de groei van de Brainport.”
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Hoe verder?
Een brede welvaartsstrategie voor Brainport



Regionale brede welvaart
Regio deal Groene Hart & PBL-onderzoeksprogramma

Jeroen Content
Den Haag, 07/11/2019



Planbureau voor de leefomgeving (PBL)

• Naast CPB en SCP een autonoom onderzoeksinstituut.

• Ruimtelijke inrichting en de duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving.

• Thema’s als: Energietransitie, landbouw, emissies, mobiliteit, circulaire economie, 
klimaatverandering, verstedelijk, woningmarkt, brede welvaart.



Regio Deals

• Regio Deals
• Wat zijn Regio Deals?
• Waarom doen we Regio Deals?
• Welke Regio Deals zijn er?

• PBL-onderzoeksprogramma
• Het PBL is door LNV gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van het regiodeal 

programma om al tussentijds met de opgedane kennis het regiodeal beleid verder te 
versterken.

• Hoe evalueer je gedurende de beleidsimplementatie om te kunnen bijsturen.
• Wat is welvaart?



Welvaart is alles wat mensen van waarde vinden

Concept

Tevredenheid woning



Welvaart is alles wat mensen van waarde vinden

Concept

Tevredenheid woning

En hoe kan de effectiviteit van het instrument worden 
geëvalueerd zodat beleid eventueel tijdig kan worden 
aangepast?

Handelingsperspectieven
Wat is het probleem 
en hoe kan beleid hier op ingrijpen?



Regio deal Groene Hart

• Bodemdaling: wat is dat?
• Hindert ondernemerschap en bewoners door 

hogere kosten en lagere kwaliteit leefomgeving.

• Waarom is het belangrijk voor BW?
• Kwaliteit en betaalbaarheid woningen
• Woontevredenheid
• Ondernemerschap

• Bodemdaling tegengaan: Gaan boeren aan de slag met alternatieven/vinden de 
boeren de alternatieven acceptabel? Kennen ze de alternatieven?

• Levenscycluskostenanalyse bij nieuwbouw ontwikkeling



Bron: Programmabureau Groene Hart
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Rosa Stapel
College van Rijksadviseurs
Jaarcongres Gebiedsontwikkeling 7 november 2019  
Sessie Waarde van GO: hoe gebiedsontwikkeling welzijn,  
welvaart en leefkwaliteit creëert
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1 miljoen nieuwe woningen VS  
8 miljoen bestaandewoningen

“Overheden, beleggers en andere actoren  
zoeken naar bredere waarderingsgrondslag  
voor gebiedsinvesteringen” >>>

Wat ons betreft:
helpt de gebiedsontwikkeling
de omgeving & maatschappelijke  
opgaven vooruit?



Versterking economie Tijdig

Duurzaam energiegebruik Duurzaam ruimtegebruik

Betaalbaar

Woonmilieuvoorkeur

Duurzaamruimtegebruik

Tijdig

Duurzaamenergiegebruik

Versterking leefklimaat bestaandestad

Versterking economie

Benutten eerdere infrainvesteringen

Draagvlak voorzieningenversterken

Wat? Dashboard  
Verstedelijking
Effecten van locatiekeuze van  
regionale woningbouwopgave
Dashboard toepassing in meerdere regio’s in opdracht van BZK door Studio Bereikbaar:

• MRA: ca. 250.000 woningen & 238.000 banen
• Zuidelijke Randstad: ca. 260.000woningen
• MRU: ca. 100.000woningen
• Stedelijk gebied Eindhoven: ca. 35-60.000 woningen

voer in GIS-systeem in en bewerk tot  
scores voor verschillende indicatoren

voer op basis van uitkomsten  
gesprek met regio en Rijk

Tapijtmetropool Netwerkmetropool

ontwikkel enkele  
verstedelijkingsmodellen

1 Lineaire metropool Compacte metropool 2 3



Hoe?  
Methode  
Dashboard
met landelijke  
bronnen effecten  
op verschillende  
thema’s meetbaar  
maken



Resultaat  
Dashboard
waar mogelijk  
financieel, anders  
procentueel  
onderling  
vergelijken



Doel  
Dashboard
inzichtelijk maken  
hoe woningbouw-
locatiekeuze  
invloed heeft op  
verschillende  
(rijks)budgetten

>>>
bredere  
waardering voor  
gebieds-
ontwikkeling!



Lineaire metropool

Compacte metropool

Tapijtmetropool

Netwerkmetropool

MRA
Perspectieve
n  vergelijken
250.000 woningen

250.000 banen



M
RA

Uitslagen
250.000 woningen

250.000 banen



Enorm  
veel keuze

• Benut de voordelen  
van verandering  
van stedelijkheid en
mobiliteitsgedrag door
het toevoegen van  
nieuwe woningen.

• Help de  
energietransitie en
kwetsbare wijken  
vooruit door woningen  
te bouwen.
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• Vergroot de  

aantrekkelijkheid  
van de MRA door  
keuzevrijheid te  
vergroten.

• Vergroot keuzevrijheid  
door woningen nabij  
werkgelegenheid te  
bouwen.

• Help de  
energietransitie en  
kwetsbare wijken  
vooruit door woningen  
te bouwen.

Nu Compact
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287.000 woningenindeMRAmetscoreLeefbaarometer<5

41% 38%36% 33%

800 m

Meekoppelkans gebieden met een  
lage leefbaarheidsscore
We hanteren een maximaal aantal mee  
tekoppelenwoningenvanviermeteen
Leefbaarometerscore lager dan 5 binnen 800  
meter van een nieuwewoning.

Bronnen: Leefbaarometer 2.0, meting2016
CBS, statistische gegevens per vierkant 100 meter,2017

• Vergroot de  
aantrekkelijkheid  
van de MRA door  
keuzevrijheid te  
vergroten.

• Vergroot keuzevrijheid  
door woningen nabij  
werkgelegenheid te  
bouwen.

• Help de  
energietransitie en  
kwetsbare wijken  
vooruit door woningen  
te bouwen.

kwetsbare wijken



Ongelofelijk
nabij
• Stimuleer het uitdijen  

van het DUS van de  
MRA niet langer

• Het vergroten van het  
vervoersaanbod blijft  
de mobiliteitsvraag  
voeden.

3

Situatie 2018 Model 1: LineaireMetropool Model 4: Netwerk metropool

Veranderende stedelijkheid, ook voor bestaande woningen

• Op basis van adressendichtheid in een straal van 2,5 km

Stedelijkheids-
klasse

Stedelijkheids-
score

Dichtheid in cirkel van r=2,5 km

Hoogstedelijk Meer dan2.000 Meer dan 12.500 inwoners + banen perkm2

Stedelijk 960-2.000 6.000 -12.500 inwoners + banen perkm2

Suburbaan 640-960 4.000–6.000inwoners+banenperkm2

Laag suburbaan 320-640 2.000–4.000inwoners+banenperkm2

Dorps 160-320 1.000–2.000inwoners+banenperkm2

L andelijk Minder dan160 Minder dan 1.000 inwoners + banen perkm2

Stedelijkheidsklassen  
Bronnen: CBS & LISA  

Legenda
Hoogstedelijk
Stedelijk  
Suburbaan  

Laagsuburbaan  

Dorps

Landelijk

• Benut de voordelen  
van verandering  
van stedelijkheid en
mobiliteitsgedrag door
het toevoegen van  
nieuwe woningen.

• Vermindering van  
dagelijks autoverkeer  
lijkt zelfs mét
meer woningen  
voorstelbaar.



Hogere stedelijkheid leidt tot duurzamer mobiliteitsgedrag

• Inwoners van een (hoog)stedelijke milieu kiezen overwegend voor de fiets, gaan lopen of met het OV (bron: analyse OViN)

• Het aandeel autotrips is fors groter in de suburbanemilieus

• Het aanbod aan mobiliteit moet hier wel opaansluiten

laagsuburbaansuburbaan

29%

40%41%
32%

overig
overig
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60%
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Aantal woningen in de verschillende stedelijkheidsklassen  
in de nieuwe situatie (bestaande en nieuwe woningen)
Bronnen: CBS &LISA

stedelijkhoogstedelijk

51% 47%

11%
22%

overig

overig

btm

btm

Modal split voor trips met een afstand van 1,5 - 3,5km,  
op basis van analyse OViN

Ongelofelijk
nabij
• Stimuleer het uitdijen  

van het DUS van de  
MRA niet langer

• Het vergroten van het  
vervoersaanbod blijft  
de mobiliteitsvraag  
voeden.
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• Benut de voordelen  

van verandering  
van stedelijkheid en
mobiliteitsgedrag door
het toevoegen van  
nieuwe woningen.

• Vermindering van  
dagelijks autoverkeer  
lijkt zelfs mét
meer woningen  
voorstelbaar.



Meer woningen, minder autokilometers?
• Inschatting van aantal extra kilometers vanuit nieuwe en bestaande woningen op basis van de nieuwestedelijkheidsklasse

• Los daarvan is er een trend zichtbaar in de modal split in de afgelopen 10 jaar, afhankelijk van stedelijkheidsklasse  

(bron: KIM en OViN analyse)

• Verschil in autokilometers tussen compact en tapijt van 1.500.000 km/dag
= ca. 90Kton CO2/jaar
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trend
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incl.
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excl.  
trend

+3,8 +4,3+4,2 +5,3

Reizigerskilometers per modaliteit per dag,  
in miljoenen, gegenereerd door bestaande  
en nieuwe huishoudens in de MRA
Bron:OViN

Legenda
Autokilometers inclusieftrend

Autokilometers exclusieftrend

Treinkilometers exclusieftrend

Treinkilometers inclusieftrend
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Middel,  
geen doel
• Bereikbaarheid  

en verstedelijking
zijn middelenvoor
maatschappelijke  
doelen.

• Voorkom onnodig
ruimtegebruik en
verlies vangroen.

• Zorg voor een passend  
woonmilieuaanbod in  
ieder perspectief.

• Voorkom nieuwe  
automobiliteit door  
woningbouw nabij OV  
prioriteit te geven.

1
• De indirecte financiële  

effecten van  
woningbouw zijn  
groter dan de directe

• Stel brede  
maatschappelijke  
effecten centraal bij  
besluitvorming.





In compact en lineair ligt meer dan de helft van de geplande  
woningen dichtbij goed bestaand ov
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Nabijheid van OV voor de nieuwe woningen per perspectief (PTAL-score)
De door Transport for Londonontwikkelde PTAL(Public TransportAccessibilityLevel) geeft  
aan hoe goed een bepaalde locatie aangesloten is op het openbaar vervoer netwerk. De  
PTAL-scorehoudtrekeningmetde frequentie enmodaliteit vandeOV-verbinding.

Bron: Vereniging Deltametropool& ARUP, PTAL score NL2018

Legenda
1. slechtst

2.zeer slecht

3.matig

4.voldoende
5.goed

6.zeergoed

7.best
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Bestaand grondgebruik in  
hectares per perspectief  
incl harde plannen
Bron: CBS, Bestand Bodemgebruik,2015
Legenda

Greyfield  
Brownfield  
Greenfield(natuur)  
Greenfield (park)
Greenfield (agrarisch)  
Open terrein &water

Het toevoegen van stedelijk groen is een  
randvoorwaarde bij herontwikkelingvan  
brownfields, zodat ze bijdragen aan de  
reductie van hittestress en omliggende  
wijkenmeertoegangtotgroenkrijgen.

Tapijtmetropool vraagt om bijna 2x meer grond dan de  
andere drie perspectieven, dit zijn vooral landbouwgronden

• In andere drie modellen (relatief veel) meer herstructurering en transformatie
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Netwerkmetropool lijkt het best bij de vraag aan te sluiten
• Groot verschil in woonmilieuaanbod per perspectief, er wordt in uitersten gebouwd

• Het is de vraag of de perspectieven op deze manier goed te vergelijkenzijn
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Aantal woningen gerealiseerd in  
verschillende woonmilieus (op basis van  
dichtheid) per perspectief
Bron: Sprinco, Dashboard1.0
Legenda

Hoogstedelijk++ (150wo/ha)
Hoogstedelijk+ (120wo/ha)
Hoogstedelijk (80wo/ha)
Stedelijk (50wo/ha)
Suburbaan (30wo/ha)
Laag suburbaan / dorps (20wo/ha)
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