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1.1 Inleiding

Aanleiding

De gemeente Arnhem heeft de ambitie om de 
relatie tussen Rijn en binnenstad te versterken 
en de onderlinge relatie tussen de zuidelijke 
winkelstraten (Koningstraat, Bakkerstraat, 
Weverstraat) te verbeteren. Om dit te realiseren 
heeft de gemeente een integrale ontwikkelings-
strategie voor de zuidelijke binnenstad 
vastgesteld*. Hierin kiest de gemeente voor een 
voortrekkersrol in de ontwikkeling van de 
zuidelijke binnenstad, door de openbare ruimte 
te verbeteren en enkele culturele functies te 
huisvesten. 

Als onderdeel van de integrale strategie 
(projectbeschrijving) zijn reeds besluiten 
genomen over ingrepen in de openbare ruimte 
en in de verkeer- en parkeersituatie. Aanvullend 
heeft de gemeenteraad gevraagd om de 
economische effecten inzichtelijk te maken.  

Doel economische effectenanalyse

Het doel van voorliggende analyse is de 
economische effecten van de integrale 
ontwikkelstrategie voor de zuidelijke binnenstad 
van Arnhem inzichtelijk te maken. Hierbij 

* Gemeente Arnhem (2014), Projectbeschrijving 
zuidelijke binnenstad

worden effecten in samenhang bekeken en 
vanuit verschillende invalshoeken benaderd. In 
de economische effectenanalyse wordt 
ingegaan op:
•	 effecten op het ruimtelijk-economisch 

functioneren van de zuidelijke binnenstad;
•	 effecten op het ruimtelijk-economisch 

functioneren van de (binnen)stad als 
geheel;

•	 publieke investeringen;
•	 private investeringen (+ verwachte spin-off);
•	 werkgelegenheidseffecten als gevolg van 

investeringen.

1.2 Ontwikkelstrategie

Gewijzigde ontwikkelstrategie

Voor de zuidelijke binnenstad (project Rijnboog) 
is de publiek-private samenwerking in 2012 
beëindigd en is er een hernieuwde strategie 
ontwikkeld. Passend bij deze tijd heeft de 
gemeente gekozen voor een voortrekkersrol in 
de ontwikkeling. Met investeringen in de open-
bare ruimte en toevoeging van enkele cultureel-
maatschappelijke functies wordt het gebied 
aantrekkelijker, en worden private investeringen 
(groot en klein) gestimuleerd. Publieke 
investeringen werken zo als katalysator voor 
een integrale upgrade van het gebied.

Binnenstedelijke ontwikkeling op kleine schaal

Grootschalige stadsvernieuwing op basis van  
publiek-private samenwerking blijkt 
tegenwoordig te complex en niet meer te 
werken. Diverse macro-ontwikkelingen in de 
vastgoedmarkt (o.a. veranderde winkelmarkt, 
stagnatie woningmarkt en toenemende 
onzekerheid/risico’s) vragen om een andere 
aanpak en een andere rol voor de gemeente. 

Door het commerciële (winkel)programma los te 
laten en deelgebieden weer los te knippen 
ontstaat in de zuidelijke binnenstad van Arnhem 
de mogelijkheid op maat invulling te geven aan 
de behoeften/kansen die individuele partijen 
zien. De gemeente investeert in verbetering van 
de openbare ruimte, aantrekkelijker routes en 
toevoeging van cultuuraanbod. Daarmee wordt 
beoogt dat de investeringsbereidheid voor 
binnenstadsvernieuwing bij andere partijen 
toeneemt.  

Strategische projecten openbare ruimte

In de projectbeschrijving staan een aantal 
herinrichtingsprojecten centraal:
•	 Nieuwstraat;
•	 Markt;
•	 Kerkplein;
•	 Trans;
•	 Jansbeek.
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Kaart 1  Projecten vastgoed  uit de projectbeschrijving zuidelijke binnenstad (p.29)

Vastgoedprojecten gemeentegrond

Culturele vastgoedontwikkelingen die 
plaatsvinden op gemeentegrond in de zuidelijke 
binnenstad zijn:
•	 Rozet (nummer 1; reeds gerealiseerd);
•	 Filmhuis (onderdeel nummer 6); 
•	 Infocentrum Slag om Arnhem (nummer 8);
•	 Oostpool (nummer 3; reeds gerealiseerd);
Daarnaast zijn er vastgoedprojecten met een 
maatschappelijke functie of woonfunctie op 
gemeentegrond (o.a. nummers 2, 4, 5, 6 en 7).

Vastgoedprojecten op grond van derden

Er vinden vastgoedontwikkelingen plaats op 
locaties waar de gemeente enkel faciliteert 
(geen grondpositie). In het oog springende 
ontwikkelingen die sinds vaststelling van het 
ontwikkelkader (nog) worden gerealiseerd:
•	 Provinciehuis Gelderland (letter G);
•	 Eusebius (letter F);
•	 Building 026 (letter E).
Inmiddels ontstaan op enkele andere locaties 
particuliere initiatieven voor herontwikkeling, 
transformatie of renovatie. Het gaat hierbij met 
name om woningbouw.

Ambitie zuidelijke binnenstad

De gemeente Arnhem wil de relatie tussen de 
Rijn en de binnenstad versterken, en met 
genoemde ingrepen ook de positie van de hele 
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Arnhemse binnenstad, waaronder het 
kernwinkelgebied. Daarnaast is er de ambitie het 
gebied zelf vitaler te krijgen met aantrekkelijke 
en groene openbare ruimten en verschillende 
binnenstedelijke functies (cultuur, horeca en 
wonen), zowel nieuw als herhuisvesting en 
opwaardering van bestaande functies.  

1.3    Veranderde functie binnenstad

Winkelmarkt opgeschud

De afgelopen jaren is de winkelmarkt veranderd 
in een verdringingsmarkt. In de periode 2001-
2011 is het niet-dagelijkse winkelvloeroppervlak 
nog sterk toegenomen, terwijl door toenemende 
online bestedingen de omzet in winkels steeds 
verder afneemt. Ook in de mode-branche ligt het 
marktaandeel van internet inmiddels boven de 
10%. Steeds meer zelfstandige ondernemers 
stopten de laatste jaren zonder opvolging. Anno 
2016 volgt de berichtgeving over winkelketens 
die failliet gaan elkaar in hoog tempo op, met 
V&D als exemplarisch voorbeeld. Ook in de 
grotere binnensteden, zoals Arnhem, heeft dit 
effect. Bezoekersaantallen nemen af en 
interesse voor vestiging bij winkelketens buiten 
de hoofdwinkelstraat (A1) ontbreekt. 

Minder winkels; meer aandacht beleving

Bezoekers van de binnenstad vragen in 
toenemende mate om sfeer en beleving. Dit 
vraagt om een ruim en vooral divers aanbod in 
een plezierige verblijfsomgeving. Het dagje 
winkelen maakt in toenemende mate plaats 
voor het dagje naar de stad. In de voormalige 
Rijnboog-plannen werd nog uitgegaan van 
toevoeging van circa 20.000 m² detailhandel, 
met name voor grotere winkels. Anno 2016 
kunnen we concluderen dat deze plannen 
gelukkig niet gerealiseerd zijn. Hierdoor is extra 
winkelleegstand voorkomen. 

Het afnemende winkelbezoek is aanleiding te 
zoeken naar andere bezoekmotieven (en 
programma) voor de binnenstad 
(functieverbreding,	figuur	1	pag.	6).	Door	op	
enkele strategische locaties cultuuraanbod en 
aantrekkelijke pleinen met terrassen in de 
zuidelijke binnenstad te realiseren, wordt naast 
programma ook extra bezoekmotief en meer 
beleving aan de binnenstad toegevoegd.

Urbanisatie: hernieuwde interesse binnenstad

Na een periode van suburbanisatie zijn de 
laatste jaren in Nederland de steden weer in 
trek als plek om te wonen. Driekwart van de 
landelijke bevolkingsgroei vindt plaats in de 30 

Het aantal winkels neemt af

Niet-dagelijkse winkelmarkt sterk onder druk

Het marktaandeel van internet blijft toenemen
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Nieuwstraat: Aantrekkelijke looproute naar de Rijn

Multifunctioneel complex Building 026 gereed

grootste gemeenten*. Binnenstedelijk wonen 
wint weer aan populariteit. Zowel jong als oud 
(met name singles en stellen/echtparen, maar in 
toenemende mate ook gezinnen) waarderen 
een centrale woonlocatie dicht bij winkels, 
horeca en culturele voorzieningen. Gemeenten 
en eigenaren spelen hier op in door meer 
wonen boven winkels mogelijk te maken en in 
(de randen van) de binnenstad een kwalitatief, 
meer divers woonmilieu te creëren.

Transformatie van winkels en kantoren naar 
woningen draagt bij aan de gewenste diversi-
ficatie	van	de	binnenstad**.	De	woonfunctie	
draagt bij aan de verlevendiging van de 
binnenstad en vergroot het lokale draagvlak 
(bestedingspotentieel) voor voorzieningen in 
binnensteden. 

In Arnhem wordt met de ontwikkelstrategie voor 
de zuidelijke binnenstad de weggevallen 
behoefte aan meer winkelprogramma deels 
ondervangen door hernieuwde aandacht voor 
het	gebied	als	woonwijk	(figuur	1).

* CBS (2014), Bevolkingsgroei concentreert zich in 
30 grootste gemeenten

** Planbureau voor de Leefomgeving (2015), De 
veerkrachtige binnenstad

Gewijzigde functie vraagt andere keuze en strategie

Hernieuwde interesse voor binnenstedelijk wonen
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Figuur 1 Oplossingsrichtingen krimp winkelmarkt in centrumgebieden



0 Hoofdstuktitel2 Ruimtelijk-economische effecten
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2.1 Effecten op de zuidelijke  
 binnenstad

Routes en relatie binnenstad-Rijn

In de ontwikkelstrategie (projectbeschrijving 
zuidelijke binnenstad) wordt ingezet op het 
creëren van twee heldere looproutes vanuit de 
binnenstad naar de Rijn, ieder met een eigen 
bezoekdoel.
•	 De ene route loopt vanaf het Kerkplein over 

de Nieuwstraat naar de Rijnkade. Deze 
route wordt begeleid door de Jansbeek, die 
naar boven gehaald wordt. Door meer 
samenhang en verblijfskwaliteit in de 
openbare ruimte wordt de route 
opgewaardeerd. In combinatie met fysieke 
verbetering van de kademuur wordt ter 
plekke het contact met de Rijn vergroot. Zo 
ontstaat ook overdag een bezoekdoel: de 
Rijn en Rijnkade. Dit geeft een impuls aan 
de potenties voor de horeca in het gebied.

•	 De andere route loopt vanaf de Eusebius, 
over de Markt, naar het Infocentrum Slag 
om Arnhem. De huidige verkeersinfra-
structuur en de omgeving provinciehuis 
(vooral geparkeerde auto’s) staan de 
noord-zuidrelatie tussen Rijn, Markt en 
binnenstad in de weg. Het geplande 
informatiecentrum Slag om Arnhem wordt, 
in combinatie met (op termijn) een aantrek-

kelijker openbare ruimte aan de Rijn, een 
nieuw bezoekdoel. De opwaardering van de 
openbare ruimte op deze route zorgt voor 
combinatiebezoek aan de Markt en 
omgeving (extra passantenstroom). 
Binnenstadbezoekers die per riviercruise 
Arnhem aandoen maken ook gebruik van 
deze route over de Markt (aanlegplaats 
Witte Vloot).

Herinrichting Kerkplein en verplaatsing filmhuis

Het huidige Kerkplein is groot en heeft weinig 
verblijfskwaliteit, terwijl de centrale ligging en de 
straten die er op uitkomen veel potentie bieden. 
Door herinrichting van het Kerkplein in 
combinatie	met	verplaatsing	van	het	filmhuis	
(Focus Filmtheater) naar deze locatie ontstaat 
een prettige pleinruimte. Met de aanwezigheid 
van	het	filmhuis	ontstaat	hier	een	nieuw	
bezoekdoel van belang (minimaal 90.000 
bezoekers per jaar). Dag- en avondhoreca aan 
de	pleinwand	kan	hiervan	profiteren.	

Het toekomstige Kerkplein vormt een belangrijk 
schakelpunt in de routes tussen het kernwinkel-
gebied en de Rijn (stepping stone). Bezoekers 
van de Koningstraat, Bakkerstraat en Wever-
straat hebben een bezoekdoel. Ook dit leidt tot 
meer bezoekers en omzetpotentieel.

Herinrichting Markt

De Markt wordt autovrij gemaakt en 
heringericht. Mede als gevolg van de bouw van 
het	filmhuis	op	het	Kerkplein	wordt	de	
warenmarkt (vrijdag en zaterdag) verplaatst 
naar de Markt. De herinrichting vergroot de 
verblijfskwaliteit. In combinatie met de komst 
van de warenmarkt nemen de kansen voor 
(andere) horeca toe (o.a. ruimte voor terrassen). 
Met	Proeflokaal	GeWaagd	heeft	zich	een	
initiatiefnemer gemeld die met een nieuwe 
horecavestiging al inspeelt op de vernieuwde 
Markt. 

Vestigingsmilieu kleinschalige bedrijvigheid

Resultaat van de ontwikkelstrategie is een 
groter cultureel programma in de zuidelijke 
binnenstad:
•	 Filmhuis;
•	 Rozet;
•	 Eusebius;
•	 Oostpool;
•	 Infocentrum Slag om Arnhem;
•	 (Nieuwe) evenementen. 

De relevantie van het gebied neemt voor een 
groter publiek toe: er is meer te doen. Daardoor  
ontstaat tevens een vestigingsklimaat voor 
andere kleinschalige culturele, maatschappe-
lijke en creatieve bedrijvigheid. 
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De luwte (buiten de hoofdroutes naar de Rijn en 
culturele trekkers) biedt een interessant milieu 
voor niet-publieksgerichte binnenstedelijke 
activiteiten/functies, zoals kantoorfuncties, 
kleinschalige bedrijven en woon-werkvormen. 
Voor steeds meer bedrijven zijn een 
representatieve bedrijfsomgeving en de 
aanwezigheid van horeca-voorzieningen 
relevante vestigingscriteria. De vitaliteit van de 
hele zuidelijke binnenstad wordt zo vergroot.

Behoud werkgelegenheid

De publieke investeringen bieden in de eerste 
plaats een betere garantie voor het duurzaam 
continueren van werkgelegenheid die reeds 
aanwezig is in de (zuidelijke) binnenstad. 
Toekomstige in het gebied vestigende culturele 
instellingen, horeca en andere bedrijvigheid 
leiden naar verwachting tot extra werkgelegen-
heid. Substantiële uitbreiding van het aantal 
arbeidsplaatsen in het gebied wordt echter niet 
verwacht (verschuiving type bedrijvigheid). 

Interessanter woonmilieu

De gemeente streeft naar vergroting van de 
woonfunctie in de zuidelijke binnenstad. De 
Arnhemse binnenstad als geheel kent relatief 
weinig bewoners*, maar dit inwonertal stijgt elk 

*	 Gemeente	Arnhem.	Wijkprofiel	Centrum	2015:	
2005: 4.294 inwoners 
2015: 5.040 inwoners

jaar opnieuw. In de afgelopen 10 jaar is het inwoner-
tal van het centrum met ruim 17% toegenomen. 

Het woningaanbod in de zuidelijke binnenstad is 
eenzijdig en bestaat vooral uit kleine, goedkope 
huurappartementen. De ontwikkelstrategie biedt 
ruimte voor meer en beter woningaanbod en zet in 
op meer groen in de openbare ruimte. Het binnen-
stedelijke woonmilieu wordt met de herinrichting en 
de extra culturele functies interessanter. Meerdere 
initiatieven voor de (her)ontwikkeling van woon-
blokken, op zowel gemeentegrond als grond van 
derden, zijn inmiddels uitvoeringsprojecten (o.a. 
Bartok en Paradijs). Transformatie van leegstaande 
kantoorruimte en andere verouderde bedrijfsruimten 
blijken kansrijk. Verouderde woningvoorraad wordt 
vernieuwd.
 
Toename van betere woningen leidt tot nieuwe 
(meer kapitaalkrachtige) bewoners in de zuidelijke 
binnenstad. Deze ontwikkeling draagt zowel direct 
als indirect bij aan de omzetpotenties voor horeca, 
cultuurfuncties, diensten en winkels in de (zuidelijke) 
binnenstad. Lokale bestedingen uit de buurt nemen 
toe (direct effect). Een diverser woongebied met 
ook grondgebonden (gezins-)woningen draagt bij 
aan de aantrekkelijkheid en waardering voor het 
gebied (indirect effect; wederzijdse synergie).

Culturele aantrekkingskracht: spin-off bedrijven

Stevige impuls aan binnenstedelijk woonmilieu
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Overgang naar nieuwe parkeerstructuur

Met name door het autovrij maken van de Markt 
zijn er zorgen gerezen over de effecten hiervan. 
Per saldo verdwijnen er circa 295 parkeer-
plaatsen en blijven er circa 1.315 over. De 
(kwantitatieve) parkeerbalans voor de zuidelijke 
binnenstad blijft op orde na herinrichting van de 
openbare ruimte. Ook tijdens piekbelasting op 
zaterdag is deze capaciteit voldoende*.

De Markt is momenteel een belangrijke 
parkeerlocatie voor bezoekers in het oostelijke 
deel van de zuidelijke binnenstad. Parkeer-
gemak direct bij een bezoekdoel aan de Markt 
neemt door het verdwijnen van de 220 parkeer-
plaatsen af. De parkeergarage van het 
provinciehuis (250 plaatsen) is op koopavonden 
en in het weekend publiek toegankelijk. In de 
praktijk blijkt dit bij velen onbekend en wordt de 
garage nauwelijks gebruikt. Door verbetering 
van de ontsluiting en verwijzing naar deze 
garage wordt een aantrekkelijke hoeveelheid 
parkeerplaatsen direct bij de Markt beter benut. 
Parkeerterrein Trans en parkeergarages 
Broerenstraat en Rozet/Langstraat liggen 
bovendien binnen loopafstand. Door 
opwaardering van de openbare ruimte (auto’s 
van plein) neemt de kans toe dat ook een 
opwaardering plaatsvindt van het horeca-

* Gemeente Arnhem (2015), parkeeraantallen 
zuidelijke binnenstad

Kaart 2 Wijzigingen verkeersfuncties zuidelijke binnenstad

Filmtheater Kerkplein: schakel en afronding circuitHerinrichting Markt leidt tot andere functies wand
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aanbod aan de Markt (voorbeeld: van 
afhaalhoreca naar grandcafé met terras).

Het parkeerterrein aan de Trans wordt 
herontwikkeld (parkeercapaciteit blijft 180), 
waarbij het terrein aantrekkelijker wordt 
ingericht en beter wordt ontsloten voor 
bezoekers (voorheen uitsluitend 
vergunninghoudersplekken). 

Per saldo:
•	 is het economisch effect van de gewijzigde 

parkeerstructuur naar verwachting neutraal 
(overblijvende parkeercapaciteit voldoende 
en beter ontsloten);

•	 neemt de kwaliteit van de openbare ruimte 
op de Markt toe en ontstaan hier kansen 
voor een beter horeca-aanbod.

De verkeersontsluiting op onderdelen logischer

•	 De bereikbaarheid van de zuidelijke 
binnenstad blijft met de voorgestelde 
ontwikkelstrategie vergelijkbaar aan de 
huidige situatie. De doorgaande west-
oostroute blijft in tact (Weerdjesstraat-
Trans-Eusebiusplein). De toekomstige 
ontsluiting van belangrijke parkeerlocaties 
Rozet/Langstraat en Trans aan deze hoofd-/
parkeerroute wordt logischer. De 
verkeersstructuur wijzigt op onderdelen, 

doordat een groter gebied autovrij/autoluw 
wordt, met name bij het Kerkplein en 
Nieuwstraat. Elk deelgebied van de 
zuidelijke binnenstad blijft autobereikbaar. 

•	 De	fietsbereikbaarheid	verbetert.	In	steden	
is	de	fiets	een	steeds	belangrijker	
vervoermiddel	en	voorzieningen	profiteren	
dus	van	een	betere	fietsbereikbaarheid*	
(faciliteren frequent lokaal bezoek).

2.2 Effecten op de (binnen)stad

Completer totaalproduct binnenstad

Er ontstaan met de herinrichting van het 
Kerkplein en de Markt extra verblijfspleinen  
met een aanvullende functie op de pleinen 
Korenmarkt en Jansplein in de noordelijke 
binnenstad. Zo ontstaat meer variatie en meer 
sfeer en beleving in de binnenstad. De structuur 
en routing voor bezoekers in de binnenstad 
wordt evenwichtiger. 

Het	filmhuis	Focus	Filmtheater	wordt	vergroot	
(van 3 naar 5 zalen) en komt op het Kerkplein 
naar verwachting beter tot haar recht. Op deze 
locatie	levert	het	filmhuis	een	betere	bijdrage	
aan de binnenstad dan op het ‘overvolle’ 
horecaplein de Korenmarkt. Het culturele-

*	 DTNP	(2015),	‘Rol	de	rode	loper	uit	voor	fietsers’

creatieve milieu van de zuidelijke binnenstad 
voegt iets toe aan het totaalproduct van de 
binnenstad (completer en meer divers).

Filmhuis als afronding winkelcircuit

De zuidelijke winkelstraten komen uit op het 
Kerkplein. Doordat er in de bestaande situatie 
weinig op en aan het plein te doen is, loopt de 
winkelroute hier dood. In het verleden is bedacht 
hier veel winkelprogramma toe te voegen. 
Marktmogelijkheden voor meer winkel-
programma ontbreken. Bezoekers van de 
binnenstad vragen in toenemende mate om sfeer 
en beleving (middag naar de stad in plaats van 
middag winkelen). De beoogde ontwikkeling van 
het Kerkplein speelt goed in op deze behoefte. 
Verplaatsing	van	het	filmhuis	betekent	een	
logische afhechting van het stedelijk weefsel 
(doorkoppeling winkelstraten) en geeft ook een 
betere functionele afronding van het winkelcircuit. 

Belevingswaarde Rijn

De betere relatie met de Rijn straalt breder af 
dan alleen op het leefklimaat in de zuidelijke 
binnenstad. De Rijnkade wordt beter benut als 
aangename verblijfsomgeving. De verhoogde 
belevingswaarde van de Rijn draagt bij aan het 
leefklimaat voor inwoners van Arnhem 
(identiteits- en imagodrager).



0 Hoofdstuktitel3 Investeringen en tijdelijke werkgelegenheid
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3.1 Investeringen openbare  
 ruimte

Kosten herinrichting openbare ruimte

Belangrijk onderdeel van de ontwikkelstrategie 
is de verbetering (vergroening) van de openbare 
ruimte. Gemeente Arnhem investeert momen-
teel	en	komende	jaren	flink	in	de	herinrichting	
van straten en pleinen. In de projectbeschrijving 
zuidelijke binnenstad zijn meer dan 20 projecten 
in de openbare ruimte benoemd, zie kaart 3. De 
openbare ruimte (looproute) vanaf het station tot 
Rozet is reeds herontwikkeld. 

In 2015 is het gebied Rozet-Bartokblok 
heringericht (projectnummers 5 en 7). Andere 
deelgebieden worden nog heringericht (o.a. 
naar boven halen Sint Jansbeek en 
herinrichting Markt, Kerkplein en Trans). De 
begrote kosten van de gemeentelijke 
investeringen in de openbare ruimte in de 
zuidelijke binnenstad, vanaf 2015 en 
toekomstig, bedragen circa €21 miljoen*.

* Dit is inclusief de aanleg van de busbaan en 
exclusief de herinrichting van de gehele Rijnkade 
(toekomstig wensbeeld/ambitie).

Kaart 3 Projecten openbare ruimte uit de projectbeschrijving zuidelijke binnenstad (p.30) 

Investeringen openbare ruimte:
circa € 21 miljoen 
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3.2 Investeringen vastgoed

Vastgoedprojecten met publieksfunctie

In de rol als aanjager neemt de gemeente 
Arnhem het initiatief voor de ontwikkeling van 
maatschappelijke en culturele functies. De 
geraamde vastgoedinvesteringen van projecten 
die nog gaande zijn*, bedragen:
•	 Filmhuis:  € 10 miljoen;
•	 Infocentrum Slag om Arnhem: € 2 miljoen. 

Een deel van de vastgoedontwikkelingen op 
grond van derden zijn deels autonoom gestart 
en deels toe te schrijven als economisch effect 
van de hernieuwde ontwikkelstrategie. 
Investeringen van projecten met een publieks- 
en/of werkfunctie op grond van derden die in 
2015 zijn gestart of nog gaande waren**:
•	 Provinciehuis € 37 miljoen;
•	 Building 026: € 13,8 miljoen;
•	 Eusebius:  €   3 miljoen***.

* Ontwikkeling Rozet/Feestaardvarken en Oostpool 
zijn niet meegenomen (oplevering voor maart 2015).

** Ontwikkelingen Holiday Inn en In de Weerd zijn niet 
meegenomen (oplevering voor maart 2015).

*** Dit betreft de kosten waarvoor vergunning is 
verleend en in 2015/2016 zijn/worden uitgevoerd. 
De totale kosten zijn vele malen hoger.

Vastgoedprojecten woningen

Het woningbouwprogramma op gemeentegrond 
ziet er, voor zover bekend****, als volgt uit:
•	 Paradijs:  41 grondgebonden woningen;
•	 Bartok: 60 appartementen (vrije huur);
•	 Kerkplein: 10 grondgebonden woningen + 

    4 appartementen;
•	 Trans: 19 grondgebonden woningen.

De belangrijkste investeringen in woningbouw-
ontwikkeling (voor zover bekend) die momenteel 
gerealiseerd zijn/worden*****:
•	 Grote Broer: 45 appartementen  

    (sociale huur);
•	 Campus 026: 96 studio’s/apparte- 

    menten (sociale huur).

De investering per wooneenheid lopen per 
project sterk uiteen. Op basis van nevenstaande 
berekening leiden circa 275 woningen tot circa 
€ 45 à 60 miljoen aan investeringen. 

**** Het (woon-)programma voor het zuidelijke deel 
Nieuwstraat is nog onbekend en wordt daarom niet 
meegenomen

***** Rodenburgblok is voor maart 2015 opgeleverd.

Indicatieve berekening woningbouwinvestering

De bouw- en overige investeringskosten per 
woning zijn o.a. afhankelijk van:
•	 type ontwikkeling: van sloop-nieuwbouw tot 

transformatie/renovatie;
•	 type woningen: van grondgebonden koop-

woningen tot sociale huurappartementen;
•	 omvang van de woning: stadswoning tot 

studio. 

De bouwkosten lopen hierdoor sterk uiteen van 
circa € 400 à € 700 per m² te renoveren 
appartement in de sociale huursector tot circa  
€ 1.200 à € 1.500 per m² voor nieuwbouw van 
een grondgebonden woning.

Om een indicatie te krijgen bij de omvang van 
woningbouwinvesteringen wordt voor het totale 
woningbouwprogramma in de zuidelijke 
binnenstad gerekend met een gemiddelde: 
•	 de gemiddelde bouwkosten bedraagt circa  

€ 900 à 1.200 per m²;
•	 de totale investeringskosten (stichtings-

kosten) is doorgaans factor 1,8 van de 
bouwkosten en bestaat uit o.a. BTW, leges, 
grondkosten en plankosten.

•	 bij een gemiddelde woninggrootte van 100 m² 
bedraagt investeringskosten per woning:  
circa € 162.000 à 216.000.

Investeringen vastgoed publieksfuncties:
circa € 65,8 miljoen 

Investeringen vastgoed woningen:
circa € 45 à 60 miljoen 
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Nieuwe initiatieven (spin-off)

Voor meerdere vastgoedontwikkelingen op 
grond van de gemeente of van derden is er al 
wel een particulier initiatief, maar is de omvang 
van de investering vaak nog onbekend. 
Concrete voorbeelden van dergelijke nieuwe 
spin-off zijn het initiatief Kleine Oord (renovatie 
appartementen) en een nieuwe horeca-
ontwikkeling in De Waag (Markt 38). Een 
belangrijk deel van de verwachte toekomstige 
spin-off betreft woningbouw. 

3.3 Tijdelijke werkgelegenheid

Werkgelegenheid herinrichting openbare ruimte

Een aanzienlijk deel van de investeringen in de 
openbare ruimte bestaat uit kosten uit arbeid. 
Investeringen in de openbare ruimte (€ 20,9 
miljoen) zijn indicatief vertaald naar extra 
tijdelijke werkgelegenheid. 
•	 Bouwsector circa 70.000 arbeidsuren: 

Circa 15% van de investering betreft 
loonkosten voor de bouw. Het uurloon van 
een medewerker bouw is circa € 45.

•	 Ontwerp/toezicht circa 90.000 arbeidsuren: 
Circa 30% van de investering betreft 
loonkosten voor voorbereiding, toezicht op 
de uitvoering en plankosten (ontwerpers/
ambtelijk). Het uurloon in deze sectoren 
bedraagt grofweg € 70.

Werkgelegenheid vastgoedprojecten

Op vergelijkbare indicatieve wijze kan opge-
maakt worden hoeveel arbeidsuren gemoeid zijn 
met de ontwikkeling van de vastgoedprojecten in 
de zuidelijke binnenstad (± € 110 à 125 miljoen, 
exclusief nog onbekende spin-off). 
•	 Bouwsector 490.000 à 556.000 arbeidsuren: 

Circa 20% van de investering betreft 
loonkosten voor de bouw. Het uurloon van 
een medewerker in de bouw is circa € 45.

•	 Ontwerp/toezicht circa 314.000 à 357.000 
arbeidsuren: Circa 20% van de investering 
betreft loonkosten voor voorbereiding, 
toezicht op de uitvoering en plankosten 
(ontwerpers/ambtelijk). Het uurloon in deze 
sectoren bedraagt grofweg € 70.

Indicatie totale tijdelijke werkgelegenheid

De optelsom van arbeidsuren van de herinrich-
ting van de openbare ruimte en de vastgoed-
ontwikkelingen bedraagt grofweg 1 miljoen uur 
(964.000 à 1.073.000 uur). Uitgaande van circa 
1.800 arbeidsuren per voltijd baan (fte) komt dit 
neer op ruim 550 fte. Toekomstige spin-off en 
nog niet uitgewerkte projecten (ambitie) zijn niet 
meegerekend.

Veel investeringen en tijdelijke werkgelegenheid

Ontwikkelingen leidt tot meer werk dan ‘bouwen’

De tijdelijke werkgelegenheid van de 
investeringen bedraagt grofweg 1 miljoen 
arbeidsuren (ruim 550 voltijdbanen).



16

4 Conclusie
Veel investeringen en tijdelijke werkgelegenheid

•	 Vanaf maart 2015 worden door publieke en 
private partijen grofweg € 130 à € 145 
miljoen geïnvesteerd in openbare ruimte en 
vastgoed. Dit zijn concrete investeringen. 
Nieuwe investeringen in (woning-)vastgoed 
worden verwacht (toekomstige spin-off).

•	 De investeringen gaan gepaard met een 
zeer grote toename van tijdelijke 
werkgelegenheid in de zuidelijke 
binnenstad: grofweg 550 voltijdbanen.

Strategie draagt sterk bij aan vitaliteit gebied

De economische vitaliteit van de zuidelijke 
binnenstad krijgt per saldo een sterke boost:
•	 De ingrepen in de openbare ruimte en 

toevoeging van cultuuraanbod vergroten de 
verblijfskwaliteit in het gebied en trekt meer 
bezoekers. Met name horeca en ander 
cultureel en maatschappelijk aanbod krijgt 
meer omzetpotentieel.   

•	 De zuidelijke binnenstad krijgt meer 
inwoners van een meer gemêleerde 
samenstelling. Dit heeft positieve effecten 
voor de levendigheid en aantrekkelijkheid 
van het gebied. Nieuwe (kapitaalkrachtige) 
bewoners besteden in de (zuidelijke) 

binnenstad, waar horeca, winkels, diensten 
en	cultuurfuncties	van	profiteren.

•	 Wijzigingen in de parkeer- en ontsluitings-
structuur staan in dienst van de beoogde 
verbeteringen van de verblijfsomgeving en/
of leveren op zichzelf een positieve bijdrage. 
De ontsluiting van belangrijke parkeer-
locaties wordt verbeterd. Daar waar 
parkeercapaciteit verdwijnt (o.a. Markt) zijn 
voldoende alternatieven aanwezig.

Arnhemse binnenstad economisch vitaler

Met de gewijzigde ontwikkelstrategie voor de 
zuidelijke binnenstad wordt geanticipeerd op de 
veranderende functie van de binnenstad. De 
binnenstad krijgt een completer en gevarieerder 
aanbod: van monofunctionele winkelstad naar 
diverser totaalproduct (sfeer en beleving). 
Investeringen in de zuidelijke binnenstad dragen 
bij aan: 
•	 een sterkere relatie van de binnenstad met 

de Rijn (meer belevingswaarde en extra 
bezoekdoel binnenstadbezoeker);

•	 afronding van het winkelcircuit, met 
minimale toevoeging van winkelmeters;

•	 aanvulling en toevoeging van programma 
en bezoekmotief in de binnenstad: culturele 
functies en horecapleinen met een ander 
karakter.

Investeringen: veel tijdelijk werk en vitaler gebied

Ingrepen vergroten vitaliteit hele binnenstad
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