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Samenvatting

Dit Financieel Perspectief 2012 Flanken Zuidas Amsterdam (hierna: FP2012) bevat 
de (financiële) stand van zaken van de ruimtelijke projecten van Dienst Zuidas in de
flanken op basis van de voorjaarsactualisatie 2012. Het FP wordt tweemaal per jaar 
opgesteld. Het FP2012 vormt een actualisatie van het bij de jaarrekening 2011 
geactualiseerde FP2011. Het FP2012 bestaat uit negen lopende gebiedsgebonden 
grondexploitaties en zeven functionele deelplannen. 

De ontwikkeling van Zuidas is al geruime tijd gaande, maar zal ook nog de komende 
decennia doorlopen. Het FP2012 geeft daarom inzicht in zowel de reeds 
gerealiseerde inkomsten en uitgaven (de reserve van € 99,6 mln. en de onderhanden 
werk positie van -/- € 25,5 mln.) als in de prognoses van de toekomstige opbrengsten 
(€ 1.137 mln. nominaal) en kosten (€ 643 mln. nominaal)  samenhangend met de 
ontwikkeling van het gebied. In totaal laat het FP2012 een geprognosticeerd resultaat 
van € 384 mln. (NCW 1-1-2012) zien.

Uitgangspunten bij de actualisatie

De actualisaties van de grondexploitaties zijn uitgevoerd aan de hand van de door 
Dienst Zuidas meegegeven kaders. Op hoofdlijnen betreffen dit de volgende kaders:

 Bestuurlijk vastgestelde projectbesluiten en uitvoeringsbesluiten vormen de 
basis voor de grondexploitaties;

 De kosten en opbrengsten zijn onafhankelijk van eventuele ontwikkelingen in 
de Dokzone opgesteld. Daarnaast dienen alle kostenramingen voldoende 
actueel te zijn;

 Leidraad voor de te hanteren grondprijzen is de Grondprijzenbrief Zuidas (d.d. 
23 maart 2012), opgesteld door de afdeling Vastgoedadvisering van het OGA. 
Hiervan kan worden afgeweken als een specifiek grondprijsadvies voor een 
kavel beschikbaar is, een overeenkomst is getekend met een ontwikkelaar, 
dan wel reeds een erfpachtaanbieding is gedaan of is geaccepteerd;

 De planning (van met name de uitgiften) is realistisch en respecteert de 
meegegeven kaders uit de projectenschouw Zuidas;

 Met uitzondering van de verhardingen (toegepaste indexatie: 0%) is voor de 
indexering aangesloten bij de door het OGA gehanteerde percentages voor 
haar grondexploitaties. Dit geldt ook voor de generieke percentages voor 
loon- en prijsstijging (i.c. 1,8%);
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 De kosten voor de programmabonus in de grondexploitaties zijn vanwege het 
op handen zijnde besluit over de Dokzone komen te vervallen, omdat deze 
kosten daarmee niet meer actueel zijn.

Resultaten actualisatie

De resultaten van de actualisatie van de grondexploitaties zijn terug te vinden in het 
programma, de planning van de uitgiften en de financiële prognoses.
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Ontwikkeling van het programma

In de volgende tabel is de ontwikkeling van het programma sinds de 
eindejaarsactualisatie van het FP2011 weergegeven. Hierin komt naar voren dat in 
2011 circa 65.000 m2 bvo is uitgegeven. Daarnaast blijkt dat het kantorenprogramma 
verder is afgenomen met ruim 21.000 m2 bvo. Als gevolg van verdere uitwerking van 
de verschillende plannen hebben zich daarnaast nog verschuivingen tussen 
verschillende functies voorgedaan.

Act. FP2011 FP2012 Verschil
Programma 
(m2 bvo) Totaal

Uitge-
geven

Nog uit
te geven Totaal

Uitge-
geven

Nog uit
te geven Totaal

Uitge-
geven

Nog uit
te geven

Wonen  666.845  92.721  574.124  669.405  100.929  568.476  2.560  8.208  (5.648)
Kantoren  799.526  311.068  488.458  777.961  361.760  416.201  (21.565)  50.692  (72.257)
Voorzieningen  407.635  111.806  295.829  429.262  118.388  310.874  21.627  6.582  15.045 
Parkeren (aantal)  15.072  3.851  11.221  14.875  4.521  10.354  (197)  670  (867)
Totaal  1.874.006  515.595  1.358.411  1.876.628  581.077  1.295.551  2.622  65.482  (62.860)

Tabel 1. Overzicht ontwikkeling programma

Ontwikkeling in de planning van de beoogde uitgiften

Met de projectenschouw Zuidas in 2011 en de actualisatie van de grondexploitaties 
die daarop volgde, is een stevige basis gelegd voor de kaders van de uitgifteplanning. 
Dit heeft onder andere tot gevolg gehad dat bij deze actualisatie van de 
grondexploitaties de planningen slechts in beperkte mate zijn gewijzigd. Daar waar 
wijzigingen zijn doorgevoerd, betekent dit een verschuiving naar de toekomst (zie 
onderstaande figuur). De volgende grafiek laat ook zien dat de optelsom van de 
afzonderlijke grondexploitaties leidt tot een onrealistische uitgifteplanning. Om 
hiervoor te corrigeren wordt in het FP gerekend met meerjarige gemiddelden. Het 
financiële effect van dit zogenaamde “platslaan” komt tot uiting in de stelpost 
planningsoptimisme, waarop bij de scenarioanalyse nader wordt ingegaan. 
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Figuur 1. Jaarlijks geprognosticeerde uitgifte (act. FP2011 en FP2012)

Ontwikkeling van de financiële prognoses

In de onderstaande tabel zijn de prognoses opgenomen ten aanzien van de nog te 
realiseren kosten en opbrengsten (nominaal) voor de afzonderlijke projecten. Ook 
worden de verschillen ten opzichte van het geactualiseerde FP2011 getoond. Zowel 
de nog te realiseren opbrengsten als de nog te realiseren kosten zijn substantieel 
gedaald ten opzichte van het geactualiseerde FP2011.

Nog te realiseren opbrengsten Nog te realiseren kosten Saldo
Act. FP2011 FP2012 Act. FP2011 FP2012

(* € 1 mln.)
Nominaal

2011
Nominaal

2012

Verschil
Nominaal

2011
Nominaal

2012

Verschil Verschil

Beethoven 61,2 53,6 -7,5 34,1 35,4 1,3 -8,8
Fred. Roeskestraat 60,6 53,0 -7,6 23,4 11,1 -12,3 4,7
Gershwin 127,1 119,3 -7,8 20,1 20,8 0,7 -8,5
Kenniskwartier 419,7 374,1 -45,6 255,6 190,4 -65,2 19,6
Kop Zuidas 162,3 148,1 -14,2 61,8 37,4 -24,4 10,2
Mahler 0,0 0,5 0,5 0,9 1,4 0,5 0,0
RAI 34,1 34,5 0,4 30,5 18,6 -11,9 12,3
Ravel 265,5 233,0 -32,5 55,0 63,1 8,0 -40,5
Vivaldi 110,8 107,6 -3,2 31,9 28,0 -4,0 0,8
Subtotaal 1.241,3 1.123,8 -117,5 513,3 406,1 -107,2 -10,3
Functioneel deelplan 15,3 13,1 -2,2 224,3 236,4 12,1 -14,3
Totaal 1.256,6 1.136,9 -119,6 737,6 642,5 -95,0 -24,6

Tabel 2. Ontwikkeling nog te realiseren kosten en opbrengsten (nominaal)

De NCW-saldi van de afzonderlijke grondexploitaties zijn opgenomen in tabel 3 op de 
volgende pagina. Hieruit blijkt dat het saldo flanken (de optelling van de saldi van de 
grondexploitaties van de flanken en de reserve grondexploitatie Zuidas) is gedaald 
met bijna € 33 mln. (NCW).
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Saldo flanken FP2011 Act. FP2011 Act. FP2011 FP2012
(* € 1 mln.) NCW 2011 NCW 2011 NCW 2012 NCW 2012

Verschil

Beethoven 5,0 8,9 9,3 2,1 -7,3
Fred. Roeskestraat 9,5 13,2 13,8 17,2 3,4
Gershwin 132,9 131,8 137,8 129,2 -8,5
Kenniskwartier 129,4 164,0 171,4 171,9 0,4
Kop Zuidas 29,2 20,8 21,8 26,6 4,8
Mahler 13,6 14,4 15,1 15,3 0,2
RAI 1,5 2,4 2,6 12,3 9,7
Ravel 214,8 141,2 147,5 107,8 -39,8
Vivaldi 55,9 68,3 71,4 69,1 -2,3
Subtotaal 591,9 565,4 590,8 551,4 -39,4
Stelpost Ravel -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal saldo grondexploitaties 579,1 565,4 590,8 551,4 -39,4
Saldo Functioneel Deelplan -209,1 -228,6 -238,9 -196,3 42,5
Reserve grondexploitatie Zuidas 129,8 129,8 135,6 99,6 -36,0
Totaal grondexploitaties 499,8 466,6 487,6 454,7 -32,9
Stelpost planningsoptimisme -21,7 -20,2 -21,1 -18,5 2,6
Stelpost overige risico's -60,0 -60,0 -62,7 -52,2 10,5
Saldo 418,1 386,4 403,8 384,0 -19,8

Tabel 3. Overzicht ontwikkeling saldo flanken (NCW)

De belangrijkste factoren die aan deze daling ten grondslag liggen zijn de volgende:

 Actualisatie van de grondprijzen heeft geleid tot een teruggang van de 
verwachte (grond)opbrengsten van circa € 120 mln. (nominaal). Met name de 
grondprijzen voor kantoren en parkeerplaatsen zijn gedaald (met ruim 30%).

 Het vervallen van de kosten van de programmabonus van € 215 m2 bvo over 
een programma van ruim 400.000 m2 bvo resulteert in een besparing (voor de 
grondexploitaties) van circa € 88 mln. (nominaal);

 De langjarige percentages voor loon- en prijsstijgingen zijn gewijzigd van 
2,1% naar 1,8% voor zowel opbrengsten als kosten. Dit resulteert in een 
daling van het NCW-saldo van circa € 12,4 mln.

 De looptijd van het projectbudget is verlengd. De periode waarvoor 
projectbudget geraamd is loopt nu tot en met 2041 i.p.v. 2036. Met de periode 
tot en met 2041 wordt aangesloten bij het basisscenario uit de 
scenarioanalyse. Dit resulteert in een daling van het NCW-saldo van circa 
€ 14,3 mln.

 Enkele functionele deelplannen zijn geschoond van niet meer actuele zaken, 
waardoor een verbetering van het NCW-saldo van circa € 17,6 mln. optreedt.

Het totaal NCW-saldo daalt met € 19,8 mln. tot € 384 mln. Naast de daling van de 
saldi van de grondexploitaties is dit het gevolg van de afname van de gehanteerde 
stelposten, die hierna worden toegelicht.
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Scenarioanalyse 

De stelpost planningsoptimisme is geactualiseerd aan de hand van de uitgevoerde 
scenarioanalyses. Het uitgiftetempo uit de grondexploitaties en de doorgerekende 
scenario’s is weergegeven in de volgende figuur.
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Figuur 2. Uitgifte per jaar per scenario

Het basisscenario (“plat slaan” van de kasstromen) op basis van geactualiseerde 
aannames (mede gebaseerd op de kaders uit de projectenschouw en rapportages 
van OTB en Fakton) resulteert in een daling van het NCW-saldo van € 18,5 mln. Op 
basis daarvan is de stelpost planningsoptimisme bepaald op € 18,5 mln. (NCW). Het 
positieve en negatieve scenario laten een bandbreedte van het NCW-saldo zien van 
respectievelijk € 571 mln. en € 216 mln. (zie onderstaande figuur).

Figuur 3. Uitkomsten ontwikkeling NCW-saldo op basis van scenarioanalyse
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Risicomanagement

De stelpost overige risico’s is ook geactualiseerd. Dit is gebeurd aan de hand van de 
geactualiseerde risicoanalyses van de grondexploitaties. De uitgevoerde 
risicoanalyses en de kwantificering van de risico’s geven inzicht in de 
projectspecifieke (micro)risico’s (ad € 44,1 mln. nominaal), waarvan is verondersteld 
dat deze kunnen worden opgevangen binnen de impliciete budgetten voor onvoorzien 
in de grondexploitaties. Daarnaast zijn vanuit de projecten bezien de 
planoverstijgende (meso- en macro)risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd (ad 
€ 13,6 mln. nominaal). Naast deze gekwantificeerde planoverstijgende risico’s bestaat 
de stelpost overige risico’s uit een post voor het opvangen van Zuidasbrede risico’s. 
Dit betreffen onder andere de volgende risico’s (in willekeurige volgorde):

 Het risico bestaat dat de uitgifteplanning niet wordt gehaald;
 Het risico bestaat dat de geraamde grondopbrengsten niet worden 

gerealiseerd;
 Het risico bestaat dat een deel van het kantorenprogramma niet kan worden 

omgezet naar woningprogramma;
 Het risico bestaat dat de realisatie van de ontwikkeling van de Flanken 

stagneert als gevolg van trend dat grootschalige ontwikkelingen moeilijk van 
de grond komen;

 Het risico bestaat dat het kantorenprogramma als gevolg van gemeentebrede 
consensus over de nieuwe Amsterdamse kantorenstrategie verder zal moeten 
worden beperkt.

Dit gedeelte van deze stelpost (ad € 70,5 mln. nominaal) wordt bepaald door 5% te 
nemen van de nog te realiseren opbrengsten. Rekening houdend met de factor tijd 
heeft de stelpost overige risico’s in totaal een omvang van € 52,2 mln. (NCW). 

Relatie tussen het FP en de Dokzone

Vooruitlopend op het definitieve raadsbesluit omtrent de bijdrage aan de ontwikkeling 
van de Dokzone middellange termijn (MLT) is onderzocht of het netto contante 
waarde resultaat van de ontwikkeling van de flanken voldoende is om de door de 
gemeente toegezegde bijdrage te dekken. Hieruit bleek dat het netto contante waarde 
resultaat in alle scenario’s voldoende is om de bijdrage aan ZuidasDok te dekken. 
Vanwege het belang dat aan jaarlijkse kastromen wordt toegekend, is ook een 
confrontatie opgesteld, waarbij de beoogde kasstromen uit het basisscenario en het 
negatieve scenario (uit de scenarioanalyse) inclusief de stelpost overige risico’s zijn 
geconfronteerd met de beoogde bijdrage van de gemeente Amsterdam. Deze 
confrontatie leidt tot het inzicht dat in het basisscenario in alle jaren voldoende positief 
saldo aanwezig is om ook op kasstroombasis de bijdragen te kunnen voldoen (zie 
tabel 4).
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Toelichting
74 48 76 87 90 101 108 110 133 154 164 175 187 212 239 268 300 Saldo begin jaa r

-26 29 30 31 31 32 33 33 15 15 16 16 17 18 19 20 21 Kasstroom uit ontwikkel ing
-3 -4 -23 -31 -25 -29 -36 -15 0 -12 -12 -13 0 0 0 0 0 Bi jdrage aan Dokzone
3 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 10 11 12 13 Rente over s aldo ul timo vorig jaar

48 76 87 90 101 108 110 133 154 164 175 187 212 239 268 300 334 Saldo eind ja ar

Tabel 4. Bijdrage i.r.t. het basisscenario

In geval van het negatieve scenario is er een periode (2018 – 2024) dat de 
kasstromen ontoereikend zijn, maar na deze periode zijn er in dit scenario weer 
voldoende middelen beschikbaar (zie tabel 5).

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Toelichting
74 55 34 31 18 12 1 -17 -15 -6 -7 -10 -12 -2 9 22 37 Saldo begin jaa r

-19 -19 17 17 18 18 18 18 11 11 10 10 10 11 12 13 14 Kasstroom uit ontwikkel ing

-3 -4 -23 -31 -25 -29 -36 -15 0 -12 -12 -13 0 0 0 0 0 Bi jdra ge aan Dokzone

3 2 2 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 2 Rente over saldo ul timo vorig jaar
55 34 31 18 12 1 -17 -15 -6 -7 -10 -12 -2 9 22 37 53 Saldo ei nd jaar

Tabel 5. Bijdrage i.r.t. het negatieve scenario
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1 Inleiding

Voor u ligt het ‘Financieel Perspectief 2012 Flanken Zuidas Amsterdam’ (hierna 
FP2012). Het FP2012 geeft inzicht in de actuele financiële stand van de ruimtelijke 
projecten in de flanken van Dienst Zuidas. De ‘flanken’ zijn de delen van het 
Zuidasgebied ten noorden en zuiden van de aanwezige infrastructuurbundel 
(‘Dokzone’).

De basis van het FP2012 is de geactualiseerde grondexploitatie flanken Zuidas. Dit is 
een geclusterde grondexploitatie bestaande uit de samenvoeging van 16 separate 
grondexploitaties. Deze grondexploitaties zijn begin 2011 aan een projectenschouw 
onderworpen. Bij de actualisaties zijn sindsdien de kaders die uit de projectenschouw 
zijn meegegeven gevolgd. Bij de periodieke actualisaties naast deze kaders is 
uiteraard ook steeds de marktsituatie in ogenschouw genomen en zijn de 
uitgangspunten daarop aangepast. Dit betekent dat, naast een veelal neerwaartse 
aanpassing van de grondprijzen en langere fasering van de uitgifte van de gronden,
ook in een aantal deelplannen minder commercieel programma wordt voorzien.

Dienst Zuidas is een zelfstandige dienst van de gemeente Amsterdam. Dit betekent 
dat de verantwoordelijkheid voor de grondexploitaties berust bij de directie van de 
dienst. Beoogd wordt dat het resultaat van de grondexploitaties van de flanken van 
Zuidas wordt aangewend om de Amsterdamse bijdrage aan de ontwikkeling van de 
Dokzone mogelijk te maken. De gerealiseerde kosten en opbrengsten worden 
afzonderlijk verantwoord op de balans en in de verlies- en winstrekening van Dienst 
Zuidas.

Het FP2012 heeft uitsluitend betrekking op de flanken van Zuidas en gaat niet in op 
de ontwikkeling van de Dokzone. Het initiatief voor de ontwikkeling van de Dokzone
ligt niet (meer) primair bij de gemeente Amsterdam, maar bij Rijk en gemeente 
gezamenlijk. Sinds 2010 is een traject ingezet waarin wordt toegewerkt naar een 
voorkeursbesluit in het kader van de ontwikkeling van de Dokzone. Dit traject heeft in 
februari 2012 geleid tot de gezamenlijke conclusie dat er zicht is op een sluitende 
business case voor de Dokzone. Sinds februari wordt gewerkt aan het verder 
uitwerken en onderbouwen van de business case, het opstellen van een bestuurlijke 
overeenkomst en het maken van afspraken over de risicoverdeling en bijdragen. Dit 
zal naar de huidige verwachting leiden tot een na de zomer door partijen (w.o. 
Gemeenteraad) te nemen Voorkeursbeslissing. Daar waar in dit document wordt 
gerefereerd aan de Dokzone, dan wordt dit gedaan vanuit de referentie, dat de 
Voorkeursbeslissing over de Dokzone op basis van de huidige (concept) bestuurlijke 
overeenkomst gaat worden genomen. 

Hoewel de grondexploitaties van de deelgebieden in de flanken in principe 
dokonafhankelijk zijn, zal de ontwikkeling van de Dokzone vanzelfsprekend invloed 
hebben op de ontwikkelingen in de flanken. Bij de risico’s (en kansen) zal hier nader 
op worden ingegaan. In een separaat hoofdstuk worden de verwachtingen omtrent de 



13

opbrengsten uit de ontwikkeling van de flanken gerelateerd aan de huidige ideeën 
over de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan de Dokzone. Deze bijdrage dient 
immers (grotendeels) uit het resultaat van de flanken te worden bekostigd. 

Het FP2012 beoogt inzicht te geven in de financiële mogelijkheden in de flanken van 
Zuidas. De ontwikkeling van de flanken heeft op basis van de geactualiseerde 
grondexploitaties een beoogde doorlooptijd tot (ver) na 2030. De berekeningen zijn 
qua uitkomst vanwege de lange looptijd noodzakelijkerwijs zeer afhankelijk van de 
gehanteerde aannames. Dit houdt in dat de gepresenteerde bedragen (in sommige 
gevallen) worden omgeven door aanzienlijke onzekerheidsmarges. De 
gepresenteerde deterministische saldi zijn derhalve puntschattingen die binnen 
bandbreedtes liggen.

Sinds 2009 is, mede op basis van de regeling risicovolle projecten, het 
risicomanagement binnen Dienst Zuidas verder geprofessionaliseerd en
geïnstitutionaliseerd. Het FP2012 vervult (naast het bieden van inzicht in de huidige 
stand van zaken en de toekomstverwachtingen omtrent de ontwikkeling van de 
flanken in programmatische en financiële zin) ook de functie van 
voortgangsrapportage op het gebied van risicomanagement en de risico’s bij de 
ontwikkeling van de flanken. Hierbij komt expliciet ook de lange (door)looptijd van de 
beoogde ontwikkelingen aan de orde. Tot slot beoogt dit FP ook een naslagwerk te 
zijn. Om het FP als geheel hanteerbaarder te houden en meer als naslagwerk te 
kunnen gebruiken is er voor gekozen om de bijlagen in een separaat bijlagenboek op 
te nemen.

Als input voor het FP2012 zijn de volgende documenten gebruikt.

 Geactualiseerde grondexploitaties flanken Zuidas, d.d. juni 2012;

 Werkplan 2012 Zuidas, december 2011;

 Jaarverslag 2011 Zuidas, 9 maart 2012;

 Risicokaart Zuidas, juni 2012.

1.1 Leeswijzer

Het FP2012 kent de volgende structuur:

 Hoofdstuk 2 gaat in op de begrenzing van de grondexploitaties van Dienst 
Zuidas en de gehanteerde methodiek;

 Hoofdstuk 3 beschrijft de gehanteerde uitgangspunten bij de actualisatie van 
de grondexploitaties alsmede de programmatische wijzigingen die zich bij 
deze actualisaties hebben voorgedaan;
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 Hoofdstuk 4 beschrijft de uitkomsten van de actualisatie van de 
grondgebonden grondexploitaties van de deelgebieden;

 Hoofdstuk 5 gaat in op het functioneel deelplan en de actualisatie van de 
grondexploitaties die hier onderdeel van uitmaken;

 In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de correcties die op macroniveau zijn 
toegepast om zodoende in financiële zin rekening te houden met 
planningsoptimisme en risico’s;

 Hoofdstuk 7 beschrijft de manier waarop het risicomanagement van Dienst 
Zuidas is vormgegeven;

 Hoofdstuk 8 bevat een toelichting op de relatie tussen het FP en de 
ontwikkeling van de Dokzone en bevat tevens een confrontatie van de 
toegezegde bijdrage uit de flanken en de kasstromen uit het basisscenario en 
het negatieve scenario;

 Hoofdstuk 9 gaat in op het projectbudget voor Dienst Zuidas;

 In hoofdstuk 10 wordt stilgestaan bij de bestuurlijke besluitvorming naar 
aanleiding van het FP2012; 

 De bijlagen zijn gebundeld in een separaat document genaamd: Bijlagenboek 
Financieel Perspectief 2012, flanken Zuidas Amsterdam
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2 Begrenzing Zuidas en methodiek

2.1 Plangebied

Het plangebied van Zuidas (inclusief de Dokzone) en de verschillende 
gebiedsgebonden deelprojecten zijn in onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 4. Plangebied en gebiedsgebonden deelprojecten Zuidas

2.2 Bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties

Dit FP2012 geeft inzicht in alle kosten en opbrengsten die op dit moment worden 
voorzien voor de ontwikkeling van de flanken van Zuidas. Dit houdt in dat verder 
wordt gekeken en geanalyseerd dan sec de optelling van de grondexploitaties.

De grondexploitatie Flanken Zuidas betreft een clustering van grondexploitaties die 
zijn onderverdeeld in gebiedsgebonden grondexploitaties en niet gebiedsgebonden 
grondexploitaties. De niet gebiedsgebonden grondexploitaties worden in dit FP 
aangeduid als functionele deelplannen. De grondexploitatie Flanken Zuidas bestaat 
op dit moment uit 9 gebiedsgebonden grondexploitaties en 7 functionele deelplannen. 
De gebiedsgebonden grondexploitaties zijn één op één gekoppeld aan een 
geografisch deelgebied in de flanken. De functionele deelplannen kunnen niet worden 
toegedeeld aan specifieke deelgebieden in de flanken, en worden derhalve 
aangeduid als deelgebiedoverstijgende grondexploitaties.

Aan alle gebiedsgebonden grondexploitaties ligt bestuurlijke besluitvorming ten 
grondslag (projectbesluit dan wel uitvoeringsbesluit). In het volgende schema wordt 
een overzicht gegeven van alle gebiedsgebonden grondexploitaties en functionele 
deelplannen.
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Gebiedsgebonden grondexploitaties
580.03 Kop Zuidas

Grondexploitaties Flanken Zuidas 580.04 Mahler
580.01 Projectbudget 580.07 Fred. Roeskestraat
580.03 Kop Zuidas 580.08 Vivaldi
580.04 Mahler 580.09 Gershwin
580.07 Fred. Roeskestraat 580.18 Beethoven
580.08 Vivaldi 580.23 RAI
580.09 Gershwin 580.29 Kenniskwartier
580.12 Kunstkrediet 580.38 Ravel
580.13 Herstructurering stedelijke infrastructuur
580.18 Beethoven Niet gebiedsgebonden grondexploitaties
580.23 RAI 580.01 Projectbudget
580.29 Kenniskwartier 580.12 Kunstkrediet
580.38 Ravel 580.13 Herstructurering stedelijke infrastructuur
580.51 Groen Zuidas 580.51 Groen Zuidas
580.52 Kwaliteitsmaatregelen Zuidas 580.52 Kwaliteitsmaatregelen Zuidas
580.53 Kabels en leidingen (MENZ) 580.53 Kabels en leidingen (MENZ)
580.57 Geluidsmaatregelen Zuidas 580.57 Geluidsmaatregelen Zuidas

Tabel 6. Overzicht deelexploitaties en functionele deelplannen

2.3 Functioneel deelplan

Naast de geografisch gebonden grondexploitaties zijn er op dit moment ook zeven 
functionele grondexploitaties actief. Dit betreffen veelal grondexploitaties met 
voorziene kosten voor specifieke thema’s/functies. De grondslagen voor deze 
grondexploitaties zijn enerzijds bestuurlijke besluiten en anderzijds inschattingen van 
deelgebied overstijgende investeringen in Zuidas om het gebied optimaal te 
ontwikkelen en te laten functioneren. Kosten die deelgebiedoverstijgend zijn betreffen:

 ofwel kosten die de ontwikkeling van het gehele Zuidas gebied behelzen;
 ofwel kosten die (nog) niet in de grondexploitatie van een deelgebied zijn 

opgenomen;

 ofwel kosten die buiten de grenzen van de deelgebieden ten behoeve van de 
ontwikkeling van Zuidas worden voorzien.

In Tabel 6 is een overzicht van deze niet gebiedsgebonden grondexploitaties 
opgenomen. Ten opzichte van het FP2011 is het aantal functionele deelplannen bijna 
gehalveerd (van 13 naar 7). In het jaarverslag 2011 is toegelicht dat vijf functionele 
deelplannen zijn afgesloten en de bijbehorende boekwaarden zijn verrekend met de 
reserve grondexploitaties Zuidas. Bij het opstellen van dit FP is aanvullend nog één 
functioneel deelplan komen te vervallen. Het betreft Kunst Zuidas Algemeen (580.56). 
In dit functionele deelplan waren nog geen kosten geboekt, maar wel voorzien in de 
toekomst. Bij de actualisatie van de functionele deelplannen is een deel van dit 
budget overgeheveld naar Kunstkrediet (580.12) en de rest is vrij gevallen. In 
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hoofdstuk 5 worden de zeven resterende functionele grondexploitaties nader 
toegelicht.

2.4 Financieel ‘hek’ om Zuidas

De grondexploitatieresultaten van de verschillende deelgebieden en functionele
deelplannen van Dienst Zuidas worden onderling verevend. De gerealiseerde reserve 
grondexploitaties Zuidas bedraagt € 99,6 mln., terwijl de onderhanden werkpositie 
€ 25,6 mln. bedraagt (oftewel in de grondexploitaties zijn er - inclusief tussentijdse 
winstnemingen en planafsluitingen - meer kosten dan opbrengsten geboekt). De 
tussenstand van de realisatie is daarmee ultimo 2011 € 74,1 mln. positief (de tot 1-1-
2012 gerealiseerde opbrengsten overtreffen de tot 1-1-2012 gerealiseerde kosten). 
Zie voor een nadere toelichting het jaarverslag 2011 van Dienst Zuidas. Ultimo 2010 
was de tussenstand van de realisatie nog € 26,1 mln. positief. Deze financiële 
tussenstand is in 2011 met € 48 mln. verbeterd als gevolg van gronduitgiften zoals de 
OVG/Deloitte-kavel in het deelgebied Kenniskwartier en de uitgifte aan AkzoNobel in 
Beethoven.

Naast deze positieve tussenstand laat ook de prognose van de totale ontwikkeling 
van de flanken van Zuidas een (aanzienlijk) positief saldo zien. Bestuurlijk is besloten 
dat het saldo van de grondexploitaties van de flanken geen onderdeel is van het 
Vereveningsfonds (het fonds waarin de resultaten van alle grondexploitaties binnen 
de gemeente Amsterdam worden verrekend), maar dit afzonderlijk te administreren. 
Hierdoor valt een directe relatie te leggen tussen het positieve resultaat van de 
ontwikkeling van de flanken en de Amsterdamse inbreng voor de ontwikkeling van de 
Dokzone in Zuidas.
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3 Actualisatie 

3.1 Uitgangspunten

Voor de verschillende deelgebieden zijn de grondexploitaties bij het projectbesluit
en/of uitvoeringsbesluit bestuurlijk vastgesteld en bij het FP2011 alsmede de 
eindejaarsactualisatie FP2011 (onderdeel van de jaarrekening 2011) op basis van de 
destijds opgestelde actualisaties opnieuw bestuurlijk geaccordeerd. 

Ten behoeve van dit FP2012 zijn alle grondexploitaties wederom geactualiseerd op 
basis van de meest actuele inzichten. Mede op basis van de uit de projectenschouw 
in 2011 gevolgde kaders heeft een scherpe prioriteitstelling plaatsgevonden binnen en 
tussen de deelprojecten. Zo wordt de ontwikkeling de komende jaren geconcentreerd 
op de deelgebieden Gershwin, Beethoven, Fred. Roeskestraat, Kop Zuidas en 
Kenniskwartier. In de overige deelgebieden is de inzet veelal gericht op het faciliteren 
van marktontwikkelingen en initiatieven van mogelijke afnemers. Sinds het vorige FP 
zijn deze omstandigheden nog niet op dusdanige wijze gewijzigd dat hierin andere 
keuzes moeten worden gemaakt. Deze geactualiseerde grondexploitaties worden 
middels dit FP2012 wederom ter bestuurlijke goedkeuring voorgelegd. 

Bij de actualisatie van de grondexploitaties in het kader van het FP2012 is een vast 
stramien gevolgd. Vanuit het financieel economisch bureau van de Dienst Zuidas zijn 
kaders meegegeven aan de hand waarvan de actualisaties van de grondexploitaties 
hebben plaatsgevonden. Vanuit het financieel economisch bureau is vervolgens 
toezicht gehouden op de toepassing van deze kaders bij de actualisaties. De 
volgende zaken zijn als randvoorwaarden en kaders gehanteerd:

 Bestuurlijk vastgestelde projectbesluiten en uitvoeringsbesluiten vormen de 
basis voor de grondexploitaties;

 De kosten en opbrengsten in de grondexploitaties dienen onafhankelijk van 
eventuele ontwikkelingen in de Dokzone te zijn opgesteld;

 De afdeling Vastgoedadvisering (OGA) heeft net als voorgaande jaren 
voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitaties een 
Grondprijzenbrief Zuidas (23 maart 2012) opgesteld. Hierin wordt een 
bandbreedte afgegeven voor de te hanteren grondprijzen in de 
grondexploitaties van de flanken. De te hanteren grondprijzen voor nieuwe 
uitgiften bevinden zich in het midden van bandbreedte die is aangegeven in 
de Grondprijzenbrief Zuidas 2012, tenzij er reeds een erfpachtaanbieding aan 
een beoogde ontwikkelaar is gedaan, een overeenkomst met een 
ontwikkelaar is getekend of een specifiek grondprijsadvies door afdeling 
Vastgoedadvisering (OGA) is afgegeven;



19

 Gronduitgiften worden conform een realistische planning voorzien, waarbij 
zeker voor de eerste jaren een directe relatie is gelegd met de vorig jaar 
uitgevoerde projectenschouw en waarbij de hardheid van voornemens, 
gesprekken, contracten en de voortgang van tenders is meegenomen. 
Er is in de afzonderlijke grondexploitaties verder geen rekening gehouden met 
vertragingen en/of Zuidas brede (macro) afzetprognoses. Deze worden 
immers Zuidasbreed geadresseerd;

 Alle kosten, met uitzondering van de kosten voor verhardingen, zijn conform 
de door OGA gemeentebreed gehanteerde percentages geïndexeerd, tenzij 
de kosten het afgelopen jaar opnieuw zijn geraamd. Voor verhardingen is een 
indexatie van 0% gehanteerd, omdat er op dit moment onderzoek wordt 
gedaan naar de gehanteerde eenheidsprijzen. De eerste bevindingen van dit 
onderzoek geven aan dat de gehanteerde eenheidsprijzen voor verhardingen 
ruim zijn. Bij indexatie van deze kosten zouden de ramingen alleen maar 
verder afwijken van de daadwerkelijke kosten;

 Als rente- en disconteringsvoet wordt 4,5% gehanteerd, conform de 
structurele leningfondsrente (continuering van het uitgangspunt uit 
voorgaande jaren);

 De lange termijn prognoses omtrent de inflatieparameters bedragen conform 
de uitgangspunten van het OGA. 1,8% voor zowel kosten als opbrengsten. In 
2011 was dit nog 2,1%. 

 De kosten voor de programmabonus in de grondexploitaties zijn komen te 
vervallen. De reden hiervoor is dat met het op handen zijnde besluit over de 
Dokzone afspraken uit het verleden omtrent een afdracht vanuit de 
grondexploitaties aan de gemeente niet meer actueel is.

In het voorbije jaar is actief ingezet op het verkrijgen van meer grip op de sturing 
binnen de grondexploitaties. In het kader hiervan zijn toelichtingsdocumenten voor de 
grondexploitaties ontwikkeld. Deze zijn voor alle gebiedsgebonden grondexploitaties 
opgesteld en worden nu bij iedere actualisatie aangepast op basis van de dan 
geldende stand van zaken. Deze toelichtingsdocumenten vormen een uitgebreide 
bron van informatie om vanuit het directieteam en het financieel-economisch bureau 
van Dienst Zuidas meer grip te krijgen op de grondexploitaties. Op basis van de 
ervaringen worden de documenten ook verder ontwikkeld om meer aan te sluiten bij 
de wensen van de directie alsmede om meer inzicht te verschaffen en daarmee ook 
‘in control’ te zijn.

In samenspraak tussen Dienst Zuidas en de OGA projectleiders en planbegeleiders 
wordt het toelichtingsdocument periodiek geactualiseerd waarbij de wijzigingen in de 
grondexploitaties en de onderbouwingen van de ramingen en de faseringen worden 
verantwoord en onderbouwd. Dit document faciliteert het inzicht in de 
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grondexploitaties, de wijzigingen die plaatsvinden, de betrouwbaarheid en actualiteit 
van de gehanteerde onderbouwingen. Hierdoor kan de overdracht van deze 
informatie efficiënter en beter plaatsvinden en wordt Dienst Zuidas beter in de 
gelegenheid gesteld om actief (bij) te sturen op de beoogde resultaten.

3.2 Programma

Het totale programma van de grondexploitaties van de flanken –vanaf 1998- bedraagt 
in totaal 1.876.628 m² bvo (exclusief het metrage voor parkeren) en past binnen de 
kaders zoals deze binnen de gemeente (mede op basis van de vorig jaar uitgevoerde 
projectenschouw) zijn geformuleerd. Het programma betreft het bruto 
geprognosticeerde programma. Hierbij is niet gesaldeerd met te slopen gebouwen. In 
de onderstaande tabel wordt de onderverdeling over de gebiedsgebonden 
grondexploitaties weergegeven. 

Totaal Flanken (m2 bvo) Programma Gerealiseerd
580.02 WTC  69.172  69.172 
580.03 Kop Zuidas  222.155  49.154 
580.04 Mahler  217.274  217.274 
580.07 Fred. Roeskestraat  54.190 -
580.08 Vivaldi  151.469  69.969 
580.09 Gershwin  247.494  100.635 
580.18 Beethoven  83.000  26.450 
580.23 RAI  66.698  10.698 
580.29 Kenniskwartier  514.176  37.725 
580.38 Ravel  251.000 -
Totaal  1.876.628  581.077 

Tabel 7. Overzicht programma grondexploitaties flanken

In bijlage III is het actuele programma per functie van alle grondexploitaties 
opgenomen. 

Ten opzichte van de eindejaarsactualisatie FP2011 is het totale programma met ca. 
2.600 m2 bvo toegenomen. Het kantoorprogramma is ten opzichte van de 
najaarsactualisatie FP2011 verder afgenomen met ruim 21.500 m2 bvo. Hier staat 
tegenover een even grote stijging staat van het voorzieningenprogramma en een 
lichte toename van het woningbouwprogramma. Dit is met name het gevolg van 
verdere planuitwerking. Ten aanzien van het kantoorprogramma en het 
woningbouwprogramma is aangesloten op de stedelijke kaders die aan Zuidas zijn 
meegegeven. 

Naast een beperkte toename van het totale programma hebben verschuivingen plaats 
gevonden binnen de beoogde functies. Dit heeft met name plaatsgevonden bij de 
verdere uitwerking van het programma in de grondexploitaties van Kenniskwartier 
(meer voorzieningen), Fred. Roeskestraat (meer voorzieningen, minder kantoren) en 
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Kop Zuidas (meer woningen, minder voorzieningen). Dit geeft het volgende 
totaalbeeld voor het programma (inclusief gerealiseerd programma vanaf 1-1-1998).

Act. FP2011 FP2012 Verschil
Programma 
(m2 bvo) Totaal

Uitge-
geven

Nog uit
te geven Totaal

Uitge-
geven

Nog uit
te geven Totaal

Uitge-
geven

Nog uit
te geven

Wonen  666.845  92.721  574.124  669.405  100.929  568.476  2.560  8.208  (5.648)
Kantoren  799.526  311.068  488.458  777.961  361.760  416.201  (21.565)  50.692  (72.257)
Voorzieningen  407.635  111.806  295.829  429.262  118.388  310.874  21.627  6.582  15.045 
Parkeren (aantal)  15.072  3.851  11.221  14.875  4.521  10.354  (197)  670  (867)
Totaal  1.874.006  515.595  1.358.411  1.876.628  581.077  1.295.551  2.622  65.482  (62.860)

Tabel 8. Overzicht ontwikkeling programma

Van dit programma is op 1-1-2012 reeds 581.077 m2 bvo gerealiseerd. Dit is ruim 
65.000 m2 bvo meer dan op 1-1-2011. Dit betekent dat in 2011 ruim 65.000 m2 bvo is 
uitgegeven.

3.3 Grondgebruik

Het totale exploitatiegebied van de negen gebiedsgebonden grondexploitaties 
bedraagt ruim 1 mln. m2 (i.c. 1.082.389 m2). De verdeling van dit ruimtegebruik is als 
volgt: 

 Uitgeefbaar    431.897 m2

o Verhard 454.436 m2

o Groen   54.154 m2

o Water/overig 141.902 m2

 Niet uitgeefbaar    650.492 m2

 Totaal 1.082.389 m2

Het grondgebruik per deelplan is terug te vinden in bijlage I.

3.4 Planning grondexploitaties

De fasering van de grondexploitatie flanken Zuidas is gebaseerd op de 
overallplanning van Zuidas, 2e kwartaal 2012. De planning is terug te vinden in bijlage 
IV.

3.5 Opbouw financiële prognose

De totale financiële prognose van de ontwikkeling van de flanken wordt bepaald door 
de optelling van:

 de onderhanden werk posities van de zestien grondexploitaties;
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 de op de balans van Dienst Zuidas opgenomen reserve grondexploitatie 
Zuidas die is ontstaan uit:

o tussentijdse winstnemingen in deelgebieden Mahler4 (580.04) en 
Gershwin (580.09);

o verrekening van de onderhanden werkpositie van het functionele 
deelplan Projectbudget (580.01) tot en met 2010; 

o verrekening van de boekwaarden van de functionele deelplannen 
Sportverplaatsing (580.05), Strategische aankopen (580.17), 
Historische kosten bodemsanering (580.54) en Voorinvesteringen 
ontwikkeling Dok (580.55);

o en de verrekening van de saldi van de afgesloten plannen WTC 
(580.02), PABO (580.06) en Rietveldacademie (580.14).

 de geprognosticeerde kasstromen op basis van de verwachtingen omtrent de 
toekomstige ontwikkelingen, zoals opgenomen in de zestien
grondexploitaties.

Deze totale financiële prognose behelst de optelling van de verschillende 
grondexploitaties en de reserve. Bij deze optelling is nog onvoldoende rekening 
gehouden met de risico’s (zowel algemene als projectspecifieke risico’s), waarmee de 
ontwikkeling van de flanken te maken heeft en krijgt. De algemene risico’s betreffen 
Zuidas brede risico’s, zoals planningsoptimisme en macro economische 
ontwikkelingen op onder andere de vastgoedmarkt. De projectspecifieke risico’s 
betreffen risico’s waarmee een specifiek project (i.c. een specifieke grondexploitatie) 
kan worden geconfronteerd en waarop beheersmaatregelen kunnen worden 
getroffen. Om de risico’s in financiële zin te kunnen opvangen zijn op macroniveau
(voor Zuidas als geheel), analoog aan de voorgaande FP’s, de hiervoor in de 
ramingen opgenomen stelposten opnieuw geactualiseerd aan de meest recente 
inzichten. Hierop wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan. 
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4 Saldo grondexploitatie deelgebied flanken

Bij de actualisatie van de grondexploitaties is de beoogde einddatum van de 
ontwikkeling van de flanken niet gewijzigd. De doorlooptijd wordt voorzien tot 2031
wanneer de laatste uitgiften en kosten zijn gepland.

Uit de actualisatie van de grondexploitaties van de flanken van Zuidas volgt een totaal 
(als optelling van de gebiedsgebonden grondexploitaties) geprognosticeerd positief 
saldo van € 551,4 mln. op prijspeildatum 1-1-2012 bij een discontovoet van 4,5%. De 
opbouw van dit saldo is in de volgende tabel weergegeven. Dit saldo wordt gevormd 
door de optelling van de verschillende grondexploitaties. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met aanzienlijke bandbreedtes voor de saldi van deze 
grondexploitaties als gevolg van de onzekerheden over de fasering, de 
grondprijsniveaus en de risico’s.

Saldo grondexploitaties FP2011 Act. FP2011 Act. FP2011 FP2012
(* € 1 mln.) NCW 2011 NCW 2011 NCW 2012 NCW 2012

Verschil

Beethoven 5,0 8,9 9,3 2,1 -7,3
Fred. Roeskestraat 9,5 13,2 13,8 17,2 3,4
Gershwin 132,9 131,8 137,8 129,2 -8,5
Kenniskwartier 129,4 164,0 171,4 171,9 0,4
Kop Zuidas 29,2 20,8 21,8 26,6 4,8
Mahler 13,6 14,4 15,1 15,3 0,2
RAI 1,5 2,4 2,6 12,3 9,7
Ravel 214,8 141,2 147,5 107,8 -39,8
Vivaldi 55,9 68,3 71,4 69,1 -2,3
Subtotaal 591,9 565,4 590,8 551,4 -39,4
Stelpost Ravel -12,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 579,1 565,4 590,8 551,4 -39,4

Tabel 9. Overzicht ontwikkeling NCW-saldi grondexploitaties flanken

Ten opzichte van het geactualiseerde FP2011 is het totale saldo van de afzonderlijke 
deelplannen met € 39,4 mln. (NCW, 2012) gedaald. In bijlage I wordt de huidige stand 
van zaken aan de hand van factsheets per plan en voor de flanken als geheel 
gepresenteerd. Aan het einde van bijlage I wordt de ontwikkeling van de saldi van de 
diverse plannen beknopt toegelicht. Bij de actualisaties van de grondexploitaties 
worden toelichtingsdocumenten opgesteld waarin wordt toegelicht wat de stand van 
zaken is en welke wijzigingen zich in de voorgaande periode hebben voorgedaan. In 
deze documenten zijn de uitgebreide toelichtingen op de wijzigingen terug te vinden.

De belangrijkste factoren die aan deze daling ten grondslag liggen zijn de volgende: 

 De grondprijzen zijn geactualiseerd in het licht van het aanhoudende 
negatieve economische klimaat en de problemen op de vastgoedmarkt. 
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Afdeling Vastgoedadvies heeft in maart 2012 een grondprijsadvies voor heel 
Zuidas opgesteld. Dit grondprijsadvies wijkt met name voor kantoren en 
parkeerplaatsen af van het advies uit 2011. Voor parkeerplaatsen wordt zelfs 
een grondprijsadvies gegeven dat 1/3e lager ligt dan in 2011. De 
grondprijsadviezen voor kantoren liggen ook substantieel lager, terwijl de 
grondprijsadviezen voor woningen slechts licht lager zijn. In totaal op basis 
van het nog te realiseren programma heeft dit een teruggang in verwachte 
opbrengsten van € 120 mln. (nominaal) tot gevolga. Dit komt overeen met een 
teruggang van ruim 9%. Uiteraard houdt dit in dat hiermee de verwachte 
inkomsten van de ontwikkeling van Zuidas aanzienlijk afnemen. In zowel 
absolute als relatieve zin nemen hiermee ook de risico’s die met de 
ontwikkeling van de flanken samenhangen af.

 Zoals reeds bij de uitgangspunten is vermeld zijn de kosten voor de 
programmabonus in de grondexploitaties komen te vervallen. De reden 
hiervoor is dat met het op handen zijnde besluit over de Dokzone afspraken 
uit het verleden omtrent een specifieke afdracht vanuit de grondexploitaties 
aan de gemeente niet meer actueel is. Op basis van de uitgangspunten uit 
het de najaarsactualisatie FP2011 is daarmee de afdracht (en dus kosten in 
de grondexploitaties) van € 215 per m2 bvo over een programma van 408.605 
m2 bvo komen te vervallen. Dit komt overeen met een bedrag van € 88 mln. 
(nominaal, 1-1-2011).

 De lange termijn prognoses omtrent de inflatieparameters zijn conform de 
uitgangspunten van het OGA aangepast. Voor zowel kosten als opbrengsten 
bedraagt het percentage 1,8% in plaats van de in 2011 gehanteerde 2,1%. Dit 
is niet direct van invloed op de nominale kosten en opbrengsten. Deze 
worden immers separaat op basis van hiervoor afgegeven kaders per 
kostenpost separaat geïndexeerd van 2011 naar 2012, dan wel herijkt op 
basis van een nieuwe raming. Wel beïnvloedt de daling van de 
inflatieparameters de beoogde NCW. Op het totaal van de ontwikkeling van 
de flanken is dit effect negatief, ter grootte van € 12,4 mln. Dit houdt in dat het 
gepresenteerde NCW-saldo bij handhaving van 2,1% € 12,4 mln. beter zou 
zijn.

 De fasering van de plannen is in de voorbije actualisatie van de plannen 
nagenoeg niet gewijzigd. Alleen in de jaren 2015 tot en met 2017 zijn 
wijzigingen in de uitgifteplanning doorgevoerd. Dat de jaarlijks 
geprognosticeerde uitgifte bijna ongewijzigd is, is goed te zien in de volgende 
grafiek. Dit is derhalve ook nauwelijks van invloed geweest op de 
geprognosticeerde resultaten per deelplan en voor het totaal. Wat aan de 

                                                     

a In dit gepresenteerde effect zit voor een deel ook het gevolg van verschuiving van het 
programma tussen functies. Dit effect is echter nauwelijks separaat inzichtelijk te maken en van 
slechts beperkte orde ten opzichte van de daling van de grondprijzen.
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fasering opvalt, is dat enerzijds het patroon van pieken en dalen overeenkomt 
met het patroon dat in de voorbije jaren is gerealiseerd en anderzijds de 
beoogde gemiddelde jaarlijkse uitgifte hoger is dan in de voorbije jaren 
gemiddeld is gerealiseerd. Dit planningsoptimisme wordt in financiële zin door 
middel van een stelpost voor planningsoptimisme ondervangen. De 
totstandkoming van deze stelpost wordt in paragraaf 6.4 toegelicht.

Figuur 5. Jaarlijks geprognosticeerde uitgifte (act. FP2011 en FP2012)

In het onderstaande overzicht is het samenspel weergegeven van de ontwikkeling van 
de boekwaarde, de NCW en de NCW van de nog te realiseren kasstromen.

Saldo
grondexploitaties

Act. FP2011 FP2012 Verschil

(* € 1 mln.) Boekwaarde
(ultimo 2010)

NCW
toekomstige
kasstroom

NCW
totaal

Boekwaarde
(ultimo 2011)

NCW
toekomstige
kasstroom

NCW
totaal

Boekwaarde NCW
toekomstige
kasstroom

NCW
totaal

Beethoven -32,3 41,2 8,9 -14,1 16,2 2,1 18,2 -25,1 -6,9
Fred. Roeskestraat -19,3 32,5 13,2 -18,9 36,2 17,2 0,4 3,6 4,0
Gershwin 32,9 98,9 131,8 37,1 92,1 129,2 4,2 -6,8 -2,6
Kenniskwartier -1,3 165,3 164,0 47,2 124,7 171,9 48,5 -40,6 7,8
Kop Zuidas -63,2 84,0 20,8 -65,0 91,5 26,6 -1,8 7,5 5,7
Mahler 15,8 -1,4 14,4 16,1 -0,8 15,3 0,3 0,5 0,8
RAI 2,5 -0,1 2,4 -1,6 13,8 12,3 -4,1 13,9 9,8
Ravel -8,3 149,5 141,2 -8,7 116,5 107,8 -0,4 -33,0 -33,4
Vivaldi 5,1 63,2 68,3 4,5 64,6 69,1 -0,6 1,3 0,7
Totaal -68,1 633,5 565,4 -3,5 554,8 551,4 64,6 -78,6 -14,0

Tabel 10. Ontwikkeling boekwaarden en NCW grondgebonden grondexploitaties
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5 Functioneel deelplan

In dit hoofdstuk worden de zeven nog actieve functionele grondexploitaties toegelicht. 
Hierbij zal nader worden ingegaan op wat deze functionele grondexploitaties beogen, 
welke uitgangspunten zijn gehanteerd en welke wijzigingen in de prognoses bij de 
actualisatie zijn doorgevoerd. Vervolgens worden enkele specifieke aandachtspunten 
bij de verschillende functionele deelplannen toegelicht, waarna de ontwikkeling van 
het saldo van het functioneel deelplan als geheel wordt gepresenteerd. In bijlage II
worden de verschillende functionele deelplannen separaat toegelicht.

5.1 Algemeen

Het functioneel deelplan bevat deelplan overstijgende onderdelen en (nog) niet aan 
specifieke deelplannen toe te rekenen kosten en opbrengsten. Ten opzichte van het 
FP2011 zijn de ramingen, voor zover van toepassing, geactualiseerd en gecorrigeerd 
voor inflatie. Ten tijde van de najaarsactualisatie FP2011 waren nog 13 functionele 
deelplannen actief. Bij het opstellen van de jaarrekening 2011 zijn vier functionele 
deelplannen afgesloten en is de boekwaarde per deelplan verrekend met de reserve. 
Dit betroffen de deelplannen:

 Sportverplaatsing (580.05)
 Strategische aankopen (580.17)

 Historische kosten bodemsanering (580.54)

 Voorinvesteringen ontwikkeling Dok (580.55)

Daarnaast heeft de afrekening van de rioleringsbijdrage (580.58) plaatsgevonden, 
waarmee dit functionele deelplan is komen te vervallen. Ook het deelplan Kunst 
Zuidas Algemeen (580.56) is opgeheven. Dit wordt onderstaand toegelicht bij het 
deelplan Kunstkrediet (580.12).

5.2 Functionele grondexploitaties

Projectbudget (580.01)
De planbegeleidingskosten voor Zuidas (zowel per deelgebied als de algemene 
deelgebied overstijgende kosten) worden niet specifiek aan de verschillende 
grondexploitaties van de deelgebieden toegerekend, maar in het functioneel deelplan 
Projectbudget geraamd en verantwoord. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling van 
Zuidas als een integrale opgave wordt gezien. De ontwikkeling van een gebied van 
internationale allure, waarbij een mix wordt gerealiseerd van wonen, werken en 
verblijven, vraagt inzet die over de grenzen van deelplannen heen gaat. 
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Met ingang van de jaarrekening 2010 wordt het projectbudget tot en met het 
voorgaande jaar (voor de jaarrekening van 2011 betekende dit alle proceskosten uit 
2010 vermeerderd met rentekosten) jaarlijks verrekend met de reserve 
grondexploitaties Zuidas. Hiervoor is gekozen om een zo reëel mogelijk beeld te 
creëren voor wat betreft de onderhanden werkpositie op de balans en de aanwezige 
reserve van reeds gerealiseerde winsten. Dit houdt in dat het saldo van het 
projectbudget in 2010 (inclusief Dokkosten en rente i.c. € 19,1 mln.) is verrekend met 
de reserve grondexploitatie Zuidas. Met dit bedrag is het saldo van dit functionele 
deelplan derhalve verbeterd ten opzichte van de najaarsactualisatie FP2011, waarin 
deze kosten nog in het functioneel deelplan waren opgenomen.

Periodiek wordt het totale projectbudget voor de ontwikkeling van de flanken herijkt, 
zo ook bij het opstellen van dit FP. De basisgedachte achter het projectbudget is de 
volgende: Er ligt een relatie tussen de hoogte van het projectbudget en het gebied dat 
onder verantwoordelijkheid van Dienst Zuidas wordt ontwikkeld. Hierbij wordt voorzien 
dat tot en met 2015 het gebied van de actieve grondexploitaties ongewijzigd zal 
blijven (de ontwikkeling van de Dokzone buiten beschouwing latende). Er is 
aangenomen dat het jaarlijkse projectbudget voor de flanken voor de jaren 2012 tot 
en met 2015 op het huidige niveau van € 10 mln. zal blijven. De duur van de 
ontwikkeling van de flanken wordt voorzien tot en met 2041 (op basis van het 
basisscenario, zie paragraaf 6.3). Uitgaande van de eerder genoemde relatie tussen 
het te ontwikkelen gebied en het projectbudget wordt voorzien dat met ingang van 
2016 het projectbudget jaarlijks tot 2041 lineair (excl. correctie voor inflatie) afneemt, 
omdat het te ontwikkelen gebied jaarlijks afneemt.

Aan de hand van deze basis gedachte bedraagt het benodigde resterende 
projectbudget ca. € 163 mln. (nominaal, prijspeil 2012), dit komt op basis van de 
huidige planning overeen met € 127,5 mln. (NCW, prijspeil 2012). Dit is meer dan in 
het FP2011 werd voorzien. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat bij de 
berekeningen in het FP 2012 voor het projectbudget is gerekend met de einddatum uit 
het basisscenario (2041), waar in het FP 2011 nog werd gerekend met 2036 als 
einddatum. Hierbij wordt voorzien dat een langere ontwikkeltijd resulteert in meer 
kosten (ondanks de inzet om deze kosten te beperken). Feit blijft wel dat de 
voorspellende waarde van de ramingen van het projectbudget beperkt zijn. Voor het 
jaar 2013 wordt een projectbudget voor de flanken van € 10 mln. voorzien. Daarnaast 
is een budget van € 0,5 mln. benodigd om de huidige aanzienlijke infrastructurele 
projecten binnen de Dokzone (naast ZuidasDok zijn dat onder andere ook OV SAAL 
korte termijn en NZ-lijn) ook binnen de kaders van de gemeente Amsterdam te laten 
plaatsvinden.

Kunstkrediet (580.12)
Naast het functionele deelplan Kunstkrediet voor met name kunst in de openbare 
ruimte had Zuidas nog een aan kunstinitiatieven gerelateerd functioneel deelplan (i.c. 
Kunst Zuidas Algemeen; 580.56). Op Kunst Zuidas Algemeen zijn tot op heden nog 
geen kosten geboekt, maar bestond nog wel uit een budget van € 11,5 mln. 
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(nominaal, 2011). Een deel van dit budget (€ 6,9 mln., nominaal, 2012) is bij het 
opstellen van dit FP samengevoegd met het nog resterende budget van het 
Kunstkrediet. Het totaal nog beschikbare budget binnen het functionele deelplan 
Kunstkrediet bedraagt op € 7,5 mln. (nominaal, prijspeil 1-1-2011), uitgaande van een 
jaarlijks budget van € 0,3 mln. tot en met 2036. Het hierboven nog resterende budget 
van € 4,6 mln. is vrijgevallen.

Herstructurering stedelijke infrastructuur (580.13)
Voor de kosten van de aanpassing van de stedelijke infrastructuur (voor zover deze 
infrastructuur geen onderdeel van een van de grondexploitaties uitmaakt) is in het 
functioneel deelplan een budget voorzien. Ten opzichte van het FP2011 is het budget 
voor stedelijke infrastructuur geïndexeerd en in de tijd gedeeltelijk naar achteren 
geschoven. Het resterende budget voor stedelijke infrastructuur bedraagt € 32,1 mln. 
(nominaal, prijspeil 1-1-2012).

Groen Zuidas (580.51)
Voor specifieke maatregelen ten behoeve van groenvoorzieningen is in het 
functioneel deelplan een budget voor investeringen in groen opgenomen. De voeding 
van dit budget vindt plaats conform eerdere bestuurlijke besluitvorming. Per 
uitgegeven m2 bvo met de functie kantoor wordt een dotatie van € 13,61 aan deze 
grondexploitatie gedaan. Aangezien er van uit wordt gegaan dat alle inkomsten in dit 
functionele deelplan ook worden aangewend om investeringen te doen in 
groenvoorzieningen, bedraagt het NCW-saldo van dit deelplan € 0.

Kwaliteitsmaatregelen Zuidas (580.52)
Voor specifieke investeringen in kwaliteit verhogende onderdelen is in het functioneel 
deelplan een apart budget opgenomen. Dit betreffen met name investeringen ter 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van de openbare ruimte. De 
voeding van dit functionele deelplan vindt plaats op basis van eerdere bestuurlijke 
besluitvorming. Bij iedere uitgifte van een m2 bvo kantoor wordt € 4,54 aan deze 
grondexploitatie gedoteerd. Voor iedere woning bedraagt de dotatie € 1.136,-. 
Aangezien er van uit wordt gegaan dat alle inkomsten in dit functionele deelplan ook 
voor dit doel worden aangewend bedraagt ook het NCW-saldo van dit deelplan € 0.

Kabels en leidingen (MENZb) (580.53)
Bij de herijking van dit functionele deelplan is gebleken dat alle kosten voor kabels en 
leidingen reeds in de verschillende grondexploitaties worden voorzien, dan wel 
onderdeel zijn van de budgetten voor de ontwikkeling van de Dokzone. Uit 
voorzichtigheidsprincipe en omdat op dit moment niet alles voor de toekomst 
hieromtrent kan worden voorzien, is voor eventuele aanvullende kosten voor kabels 
en leidingen en watercompensatie een stelpost van € 5,1 mln. (nominaal, pp. 1-1-
2012) in dit functionele deelplan aangehouden. Ten opzichte van de 
najaarsactualisatie FP2011 is een budget van € 10 mln. vrijgevallen. De gehanteerde 

                                                     
b MENZ: Masterplan Energie en Nutsvoorzieningen Zuidas
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stelpost werd te omvangrijk geacht, gegeven het feit dat de kosten reeds onderdeel 
zijn van de diverse grondexploitaties dan wel worden voorzien als kosten bij de 
ontwikkeling van de Dokzone.

Geluidsmaatregelen Zuidas (580.57)
In een aantal grondexploitaties (Kenniskwartier, Ravel) is gerekend met (beperkte) 
kosten voor geluidschermen en/of geluidswerende voorzieningen. Voor eventuele 
ingrepen in andere deelgebieden is in het functionele deelplan een reservering 
opgenomen van € 12,6 mln. (nominaal, prijspeil 1-1-2012). De aanwending van dit 
budget is (mede) afhankelijk van de ondertunneling van de A10 en de aanvullende 
geluidswerende maatregelen in het kader van ZuidasDok.

5.3 Saldo functioneel deelplan

Het geheel van de functionele grondexploitaties vormt tezamen met het saldo van de 
grondexploitaties van de deelgebieden, de reserve grondexploitatie Zuidas en de 
stelposten voor planningsoptimisme en risico’s het saldo van de ontwikkeling van de 
flanken. De boekwaarde van het functionele deelplan per 1-1-2012, exclusief de 
hiervoor genoemde stelposten, bedraagt € 22,0 mln. negatief en het NCW-saldo 
bedraagt € 196,3 mln. negatief. In de najaarsactualisatie FP2011 bedroeg het 
geprognosticeerde NCW-saldo van het functionele deelplan nog € 228,6 mln. 
negatief. Uitgedrukt in prijspeildatum 2012 betreft dit een NCW-saldo van € 238,9 mln. 
negatief (zie onderstaande tabel).

Saldo functioneel deelplan FP2011 Act. FP2011 Act. FP2011 FP2012 Verschil
(* € 1 mln.) NCW 2011 NCW 2011 NCW 2012 NCW 2012
580.01 Projectbudget -121,2 -143,1 -149,6 -142,8 6,7
580.05 Sportverplaatsing -8,5 -8,5 -8,9 0,0 8,9
580.12 Kunstkrediet -5,3 -5,3 -5,5 -9,5 -4,0
580.13 Herstructurering stedelijke 
infrastructuur

-29,8 -29,4 -30,7 -29,7 1,1

580.17 Strategische aankopen 0,1 0,1 0,1 0,0 -0,1
580.51 Groen Zuidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580.52 Kwaliteitsmaatregelen Zuidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580.53 Kabels en leidingen (MENZ) -13,4 -13,4 -14,0 -4,2 9,7
580.54 Bodemsanering bovenwijks -1,3 -1,3 -1,3 0,0 1,3
580.56 Kunst Zuidas algemeen -8,8 -8,8 -9,2 0,0 9,2
580.57 Geluidsmaatregelen Zuidas -11,3 -11,2 -11,7 -10,1 1,6
580.58 Afdracht rioleringskosten Zuidas -9,7 -7,7 -8,1 0,0 8,1
Totaal -209,1 -228,6 -238,9 -196,3 42,5

Tabel 11. Overzicht ontwikkeling NCW-saldi functionele deelplannen

In bijlage II is een actueel overzicht van de niet gebiedsgebonden grondexploitaties 
per 1-1-2012 opgenomen. Hierin is te zien dat er vanaf 1 januari 2012 nominaal nog 
circa € 236 miljoen (nominaal) aan kosten worden voorzien, terwijl in het FP2011 nog 
€ 219 mln. (nominaal, prijspeil 1-1-2011) was voorzien. De stijging van de nog 
voorziene kosten is met name het gevolg van de in paragraaf 5.2 beschreven
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aanpassingen in het projectbudget, waarbij ten opzichte van het FP2011 voor 11 jaar 
aanvullend projectbudget is geraamd. 

Analoog aan tabel 5 in hoofdstuk 4 bij de grondgebonden grondexploitaties is voor de 
functionele deelplannen hieronder een tabel weergegeven waarin de boekwaarden en 
de NCW van de nog te realiseren kasstromen worden vergeleken met de 
najaarsactualisatie FP2011.

Saldo Act. FP2011 FP2012 Verschil
(* € 1 mln.) Boek-

waarde
(ultimo 
2010)

NCW
toekomstige
kasstroom

NCW
totaal

Boek-
waarde
(ultimo 
2011)

NCW
toekomstige
kasstroom

NCW
totaal

Boek-
waarde

NCW
toekomstige
kasstroom

NCW
totaal

580.01 Projectbudget -19,1 -124,0 -143,1 -15,3 -127,5 -142,8 3,8 -3,5 0,3
580.05 Sportverplaatsing -8,5 0,0 -8,5 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 8,5
580.12 Kunstkrediet -4,4 -0,9 -5,3 -5,0 -4,5 -9,5 -0,6 -3,7 -4,2
580.13 Herstructurering stedelijke 
infrastructuur

-4,0 -25,4 -29,4 -4,2 -25,4 -29,7 -0,2 0,0 -0,3

580.17 Strategische aankopen 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
580.51 Groen Zuidas 1,7 -1,7 0,0 2,5 -2,5 0,0 0,8 -0,8 0,0
580.52 Kwaliteits-maatregelen Zuidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580.53 Kabels en leidingen (MENZ) 0,0 -13,4 -13,4 0,0 -4,2 -4,2 0,0 9,1 9,1
580.54 Bodemsanering bovenwijks -1,3 0,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3
580.55 Voorinvesteringen ontwikkeling Dok 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580.56 Kunst Zuidas algemeen 0,0 -8,8 -8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 8,8
580.57 Geluidsmaatregelen Zuidas 0,0 -11,2 -11,2 0,0 -10,1 -10,1 0,0 1,1 1,1
580.58 Afdracht rioleringskosten Zuidas 0,0 -7,7 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 7,7
Totaal -35,5 -193,1 -228,6 -22,0 -174,3 -196,3 13,5 18,8 32,3

Tabel 12. Overzicht ontwikkeling NCW-saldi functionele deelplannen
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6 Prognose saldo ontwikkeling Flanken en analyses

Als gevolg van (tussentijdse) winstnemingen, verminderd met de afboeking van de 
boekwaarden van de functionele deelplannen Projectbudget (580.01), 
Sportverplaatsing (580.05), Strategische aankopen (580.17), Historische kosten 
bodemsanering (580.54), Voorinvesteringen ontwikkeling Dok (580.55) per ultimo 
2011 en de Afdracht rioleringskosten Zuidas (580.58) die direct ten laste is gebracht 
van de reserve heeft Dienst Zuidas op haar balans een reserve staan van € 99,6 mln. 
(boekwaarde, ultimo 2011). Deze boekwaarde is hiervoor nog niet opgenomen in de 
cijfers van de gebiedsgebonden grondexploitaties en de functionele deelplannen. Het 
saldo van deze drie bedragen resulteert in het ‘totaal grondexploitaties’ van de 
ontwikkeling van de flanken van Zuidas. In tabel 8 is de opbouw van dit saldo van 
€ 455 mln. (NCW, prijspeil 1-1-2012) weergegeven. 

Dit saldo is ‘totaal grondexploitaties’ genoemd, omdat het daarnaast essentieel is voor 
een gedegen onderbouwing van het gepresenteerde ontwikkelingssaldo dat in de 
becijferingen in financiële zin rekening wordt gehouden met een aantal (exogene en 
endogene) factoren die van invloed zijn op het behalen van dit saldo. De optelling van 
de uitgiftecijfers van de gronden in de afzonderlijke grondexploitaties leidt immers tot 
een niet realistische boeggolf in het beoogde afzetvolume. Deze boeggolf dient in 
financiële zin te worden ondervangen. Deze programmatische boeggolf leidt ook tot 
kasstromen die niet zullen overeenkomen met de feitelijke realisatie. Immers, 
wanneer de afzet niet op de beoogde wijze gaat worden gerealiseerd, dan worden 
ook de kosten getemporiseerd, omdat er bijvoorbeeld nog geen zicht is op afnemers 
van gronden. De optelling van de kasstromen is weergegeven in bijlage I onder het 
gedeelte ‘totaal flanken’. Echter, dit geeft een overzicht van jaarlijkse kasstromen die 
waarschijnlijk niet conform de huidige prognoses gaan worden gerealiseerd. 

Daarnaast dienen projectspecifieke risico’s in financiële zin te worden afgedekt. Dit 
gebeurt niet in de plannen zelf, maar op Zuidas breed niveau. De vorming en de 
bepaling van de hoogte van de stelpost planningsoptimisme wordt in paragraaf 6.4
toegelicht. De toelichting van de stelpost overige risico’s is opgenomen in paragraaf 
6.5. In de onderstaande tabel is af te lezen dat het saldo van de flanken exclusief 
stelposten wordt geprognosticeerd op € 455 mln. (NCW, prijspeil 1-1-2012) en € 384
mln. (NCW, prijspeil 1-1-2012) inclusief stelposten.

Saldo flanken FP2011 Act. FP2011 Act. FP2011 FP2012
(* € 1 mln.) NCW 2011 NCW 2011 NCW 2012 NCW 2012

Verschil

Saldo grondexploitaties 579,1 565,4 590,8 551,4 -39,4
Saldo Functioneel Deelplan -209,1 -228,6 -238,9 -196,3 42,5
Reserve grondexploitatie Zuidas 129,8 129,8 135,6 99,6 -36,0
Totaal grondexploitaties 499,8 466,6 487,6 454,7 -32,9
Stelpost planningsoptimisme -21,7 -20,2 -21,1 -18,5 2,6
Stelpost overige risico's -60,0 -60,0 -62,7 -52,2 10,5
Saldo 418,1 386,4 403,8 384,0 -19,8

Tabel 13. Overzicht ontwikkeling saldo flanken
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6.1 Ontwikkeling inkomsten en uitgaven

Het voorstaande gaat alleen over de ontwikkeling van de saldi en de NCW. Belangrijk 
is om ook in te gaan op de ontwikkeling van de nominale kosten en opbrengsten. De 
absolute hoogte van de nog te realiseren kosten en opbrengsten geeft immers inzicht 
in de hoeveelheid geld die nog met de totale realisatie is gemoeid. In de volgende 
tabel zijn de kosten en opbrengsten per deelplan inzichtelijk gemaakt waarbij een 
vergelijking wordt gemaakt met de najaarsactualisatie FP2011. Deze is echter wel 
gecorrigeerd voor de realisatie in 2011, om de vergelijking zo zuiver mogelijk te 
kunnen maken.

Nog te realiseren opbrengsten Nog te realiseren kosten Saldo
Act. FP2011 FP2012 Act. FP2011 FP2012

(* € 1 mln.)
Nominaal

2011
Nominaal

2012

Verschil
Nominaal

2011
Nominaal

2012

Verschil Verschil

Beethoven 61,2 53,6 -7,5 34,1 35,4 1,3 -8,8
Fred. Roeskestraat 60,6 53,0 -7,6 23,4 11,1 -12,3 4,7
Gershwin 127,1 119,3 -7,8 20,1 20,8 0,7 -8,5
Kenniskwartier 419,7 374,1 -45,6 255,6 190,4 -65,2 19,6
Kop Zuidas 162,3 148,1 -14,2 61,8 37,4 -24,4 10,2
Mahler 0,0 0,5 0,5 0,9 1,4 0,5 0,0
RAI 34,1 34,5 0,4 30,5 18,6 -11,9 12,3
Ravel 265,5 233,0 -32,5 55,0 63,1 8,0 -40,5
Vivaldi 110,8 107,6 -3,2 31,9 28,0 -4,0 0,8
Subtotaal 1.241,3 1.123,8 -117,5 513,3 406,1 -107,2 -10,3
Functioneel deelplan 15,3 13,1 -2,2 224,3 236,4 12,1 -14,3
Totaal 1.256,6 1.136,9 -119,6 737,6 642,5 -95,0 -24,6

Tabel 14. Ontwikkeling nog te realiseren kosten en opbrengsten

In de bovenstaande tabel is af te lezen dat zowel de geprognosticeerde nominale 
kosten als de nominale opbrengsten voor de jaren 2012 en verder aanzienlijk zijn 
afgenomen. In de hoofdstukken 4 en 5 zijn de oorzaken hiervan toegelicht. Op basis 
van de bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de verschillen per deelplan 
sterk uiteenlopen. In de bijlagen wordt nader ingegaan op de wijzigingen per plan.

De nog te realiseren opbrengsten (nominaal, 1-1-2012) zijn op de volgende wijze 
onderverdeeld over het programma. De weergegeven bedragen zijn een benadering, 
aangezien een vertaling heeft plaats gevonden van lumpsum bedragen naar 
individuele programmaonderdelen:

 Woningbouw: ca. € 380 mln.
 Kantoren: ca. € 550 mln.
 Voorzieningen: ca. € 120 mln. 
 Parkeren: ca. € 100 mln.

De grootste kostenposten van voorziene kosten in de grondexploitaties zijn (nominaal, 
prijspeil 1-1-2012):

 Verwervingen: € 66 mln.
 Sloopwerken: € 13 mln.



33

 Bouwrijp maken: € 36 mln.

 Woonrijp maken: € 110 mln.

 Civiele constructies: € 45 mln.

 Overige kosten: € 69 mln.

 Voorbereiding & Toezicht: € 37 mln.

In de najaarsactualisatie FP2011 bedroeg de verhouding tussen de nog te realiseren 
kosten en opbrengsten voor 2012 en verder 1:1,70, oftewel voor iedere Euro te 
maken kosten wordt nog € 1,70 aan opbrengsten voorzien. Deze verhouding is in het 
FP2012 gestegen naar 1:1,77. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de beoogde 
kosten verhoudingsgewijs meer zijn afgenomen dat de beoogde opbrengsten.

6.2 Scenario’s

In paragraaf 6.6 wordt nader ingegaan op de gevoeligheden in het FP 2012. De 
gevoeligheidsanalyse laat zien wat ceteris paribus (de rest gelijk blijvende) de 
belangrijkste ‘knoppen’ in de grondexploitaties zijn waardoor het saldo van de 
grondexploitaties wordt beïnvloed. Economische en marktontwikkelingen hebben
doorgaans echter een gecombineerd effect op het saldo van de grondexploitaties. Zo 
zal bijvoorbeeld in tijden van economische voorspoed de grondprijs sneller (dan 
langjarig aangenomen) stijgen, maar zullen ook de grondproductiekosten 
waarschijnlijk sneller stijgen en vice versa. Daarnaast wordt het beleid en de 
bedrijfsvoering door de directie van de dienst afgestemd op het economische klimaat. 
Het kan dan voorkomen dat er een periode minder of geen gronden worden 
uitgegeven. Echter, in dat geval zal zo veel mogelijk worden getracht om ook de 
investeringen in het bouw- en woonrijp maken en het verwerven van gronden te 
temporiseren. 

Op basis van dergelijke mechanismen zijn naast het basissaldo van € 455 mln. uit het 
begin van dit hoofdstuk een drietal scenario’s geformuleerd (een basis scenario, een 
positief en een negatief scenario). In het basisscenario wordt onder andere uitgegaan 
van een meerjarige gemiddelde afzet van de verschillende functies, alsmede een 
tijdelijke uitgifte stop totdat het economisch klimaat weer beter wordt. In het positieve 
scenario worden aannames gehanteerd die uitgaan van positievere economische 
ontwikkelingen, terwijl in het negatieve scenario aannames worden gehanteerd die 
uitgaan van een negatievere toekomstverwachting met betrekking tot het 
economische herstel en de langjarige economische ontwikkeling. De uitgangspunten
van de scenario’s zijn in de volgende tabel weergegeven.

Bij het formuleren van de uitgangspunten voor de scenarioanalyse is zoveel mogelijk 
aangesloten bij de onderzoeken en second opinions die op dit moment bekend zijn bij 
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Dienst Zuidas. Dit betreft onder andere de door OTB en Faktonc geformuleerde 
uitgangspunten omtrent het afzettempo. 

Uitgangspunten Positief
scenario

Basisscenario
(tussen haakjes aanname act. 
FP2011 afwijkend van FP2012)

Negatief
scenario

Inflatie opbrengsten (aantal jaren niet) -  1 2
Inflatie opbrengsten 2,50% 1,80%

(2,10%)
1,50%

(2,00%)
Inflatie kosten (aantal jaren niet) -  1 2
Inflatie kosten (aantal jaren niet) 1,50%

(2,00%)
1,80%

(2,10%) 2,50%

Aantal jaar geen gronduitgifte 1  1 2 

Afbouw van kosten vanafd 2033 2035 2040
Gemiddelde uitgifte wonen per jaar 22.500 m2 bvo 20.000 m2 bvo 17.500 m2 bvo
Gemiddelde uitgifte kantoren per jaar tot 2020 25.000 m2 bvo 25.000 m2 bvo 18.333 m2 bvo

Gemiddelde uitgifte kantoren per jaar na 2020 15.000 m2 bvo 14.000 m2 bvo 13.000 m2 bvo
Gemiddelde uitgifte voorzieningen per jaar 12.000 m2 bvo 11.000 m2 bvo 8.500 m2 bvo
Grondprijs 5%  +/- 0% -15%
Grondproductiekosten -5%  +/- 0%  +/- 0% 
Substitutie kantoor naar woningen
(% van nog te realiseren programma)

0% 0% 10%

Tabel 15. Uitgangspunten scenarioanalyse

In het basisscenario wordt qua uitgangspunten omtrent inflatie het generieke (van 
OGA afkomstige) uitgangpunt van 1,8% kosten- en opbrengstenstijging gehanteerd 
zoals deze ook in de grondexploitaties worden toegepast. De meerjarige gemiddelde 
uitgiften in het basisscenario zijn voor de periode tot 2020 gebaseerd op de kaders 
die zijn meegegeven vanuit de projectenschouw en de rapportage van Fakton. Deze 
liggen gelijk aan de langjarige gemiddelden waarvan in de najaarsactualisatie FP2011
vanuit werd gegaan. In de tussentijd zijn hieromtrent geen actuelere inzichten 
ontwikkeld.

Het positieve scenario bevat aangepaste parameters die duiden op meevallende 
economische en marktontwikkelingen. Ten opzichte van het basisscenario wordt in 
het positieve scenario uitgegaan van een hogere gemiddelde uitgifte per jaar, een 
kortere periode waarin geen uitgifte plaatsvindt, een gunstigere ontwikkeling van 
inflatie en lagere kosten en hogere opbrengsten. Het negatieve scenario bevat 
aangepaste parameters die duiden op economische ontwikkelingen die negatiever 
zijn dan in het basisscenario. De parameters in het negatieve scenario worden 
negatiever ingeschat dan dat de parameters in het positieve scenario positief worden 
ingeschat. Dit is ingegeven door het huidige tijdsbeeld, de economische situatie en de 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt. De kans wordt groter geacht dat het 
geprognosticeerde resultaat lager zal uitvallen dan het resultaat uit het basisscenario 
                                                     
c Quick scan validatie kasstroomprognose Zuidas, d.d. 3 november 2011
d De toepassing van de lange termijn visie op de ontwikkeling van de kosten in scenario’s is op 
basis van de ervaringen van voorgaande jaren gewijzigd. Ervaring leert dat de kosten (m.u.v. 
uitschieter door bijvoorbeeld verwervingen) jaarlijks redelijk constant zijn en dat de verwachting 
bestaat dat deze pas aan het einde van de ontwikkeling substantieel af gaan nemen.
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dan de kans dat het resultaat hoger zal uitvallen dan het resultaat uit het 
basisscenario. Alleen in het negatieve scenario wordt het uitgangspunt gehanteerd 
dat substitutie van kantoorprogramma naar wonen zal plaatsvinden, waar dit in het 
FP2011 nog voor alle drie de scenario’s werd aangenomen. In het voorbije jaar is een 
deel van het kantorenprogramma (met name in Ravel) komen te vervallen, waardoor 
op basis van de huidige aannames de uitgifte van kantoren en woningen relatief 
gezien ongeveer gelijke tred zullen houden. 

6.3 Resultaten scenarioanalyse

De resultaten van de verschillende scenario’s lopen sterk uiteen, niet alleen qua 
NCW-saldo, maar ook qua doorlooptijd. In de volgende tabel zijn de belangrijkste 
uitkomsten van de scenarioanalyse weergegeven.

(* € 1 mln.) NCW Saldo
ultimo 2020

Eindwaarde Jaar eindwaarde

Basis  455  355  1.061 2030
Basisscenario  436  378  1.604 2041
Negatief scenario  216  190  1.086 2048
Positief scenario  571  432  1.838 2038

Tabel 16. Resultaten scenarioanalyse

Het basisscenario heeft een lager NCW-saldo dan het basissaldo. Dit wordt 
veroorzaakt doordat in het basisscenario het planningsoptimisme wordt ondervangen 
door uit te gaan van een gemiddeld uitgiftetempo. Het verschil wordt weergegeven in 
de onderstaande grafiek.
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De daling in de jaarlijkse uitgifte na 2020 is gebaseerd op de aannames uit 
verschillende studies, waaronder WLO-scenario’se, waarin wordt voorzien dat na 
2020 substantieel minder kantorenprogramma jaarlijks kan worden uitgegeven (in 
sommige scenario’s ontstaat zelfs een negatieve uitbreidingsvraag en betreft 
nieuwbouw slechts de vervangingsvraag). De bovenstaande grafiek laat zien dat de 
plannen nog altijd planningsoptimisme bevatten, waardoor het opnemen van een
stelpost planningsoptimisme wordt gelegitimeerd.

De verwachtingen omtrent economische ontwikkelingen hebben een rechtstreekse 
invloed op de geprognosticeerde duur van de ontwikkeling van de flanken. Positievere 
scenario’s voorzien een kortere doorlooptijd dan negatievere scenario’s. Gevolg is 
ook dat de eindwaarde in negatieve scenario’s pas later wordt gerealiseerd. In de 
volgende grafiek is dit weergegeven. Hierin worden de gecumuleerde netto contant 
gemaakte kasstromen gedurende de looptijd weergegeven.

Figuur 7. Uitkomsten ontwikkeling NCW scenarioanalyse

In de bovenstaande grafiek komen de verschillen in resultaten bij variatie in de
aannames duidelijk naar voren. In het positieve scenario wordt de grond sneller 
uitgegeven dan in het basisscenario. Hierdoor worden de grondexploitaties in dat 
scenario sneller uitgevoerd. Het omgekeerde geldt voor het negatieve scenario. 
Duidelijk is wel dat de onzekerheidsmarge rond het geprognosticeerde resultaat van 
de ontwikkeling van de flanken aanzienlijk is. Het verschil in geprognosticeerd saldo 
tussen de basis en het basisscenario wordt veroorzaakt doordat in het basisscenario 
rekening is gehouden met een correctie voor planningsoptimisme waar dat in de 
optelling van de afzonderlijke plannen (de basis) niet is gedaan.

                                                     
e WLO-scenario’s: Welvaart en Leefomgeving-scenario’s
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Het basisscenario heeft een geprognosticeerd resultaat van € 436 mln. (NCW, 1-1-
2012). Bij doorrekening van de aangepaste uitgangspunten in het negatieve scenario 
daalt het geprognosticeerde resultaat met ruim 50% naar circa € 212 mln. (NCW, 1-1-
2012). Doorrekening van de uitgangspunten in het positieve scenario resulteert in een 
stijging van ca. 25% van het geprognosticeerde resultaat naar ca. € 571 mln. (NCW, 
1-1-2012).

Het positieve en negatieve scenario mogen niet worden gezien als uitersten. Het 
uiteindelijk gerealiseerde saldo kan zowel hoger liggen dan de uitkomsten van het 
positieve scenario, als lager liggen dan het saldo van het negatieve scenario. Het 
basisscenario houdt rekening met op dit moment de meest realistisch geachte
uitgangspunten voor alle projecten in Zuidas als geheel. Hoewel de toekomst per 
definitie onzeker is, wordt het resultaat van het basisscenario (i.c. € 455 mln. excl. 
stelpost overige risico’s) op dit moment aangemerkt als meest realistische inschatting 
van het uiteindelijke saldo van de ontwikkeling van de flanken.

6.4 Stelpost Planningsoptimisme

Vanuit de projectbeheersing is bewust gekozen om niet expliciet op deelplanniveau 
de kans van het optreden van vertragingen in de grondexploitaties in te prijzen (de 
planning is gebaseerd op een reëel haalbare planning), maar om dit op macroniveau 
(lees: Zuidas breed) te doen. Vertragingen in de uitvoering (ten opzichte van de 
planning) van projecten zijn helaas onvermijdelijk, zeker in tijden van een stagnerende 
economie en vastgoedmarkt en beperkte beschikbaarheid van publieke middelen. 
Sinds het FP2009 wordt voor het opvangen van de financiële implicaties hiervan op 
macroniveau een stelpost opgenomen. Deze bedroeg in 2009 € 100 mln., in het 
FP2010 € 45 mln. in het FP2011 € 32 mln. De afname van deze stelpost is het gevolg 
van het actief sturen op haalbare en realistische planningen in de grondexploitaties. 
Voor dit FP is de stelpost wederom geactualiseerd. Deze actualisatie is nodig 
vanwege een tweetal ontwikkelingen:

1. De grondexploitaties zijn geactualiseerd waardoor de benodigde hoogte van 
de stelpost bij gelijkblijvende aannames anders is geworden;

2. De specifieke scenario afhankelijke aannames die in het vorige FP ten 
grondslag aan de stelpost lagen, dienen aan de huidige inzichten en de 
kennis van nu te worden aangepast.

De basis gedachte achter de filosofie van de correctie voor planningsoptimisme is dat 
in het lange termijn perspectief wordt aangesloten bij de verwachtingen omtrent de 
gemiddelde afgezet per jaar (verwachte marktabsorptie) voor de verschillende 
functies. De optelsom van de gronduitgiften in de afzonderlijke deelgebieden overtreft 
in verschillende jaren de te verwachten marktopname. Om die reden wordt in 
financiële zin gerekend met een meerjarig gemiddelde van een gronduitgifte voor 
kantoren tot 2020 van 25.000 m2 bvo per jaar en na 2020 van 14.000 m2 bvo per jaar. 
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Voor woningen wordt over de gehele looptijd gerekend met 20.000 m2 bvo (ca. 160 
woningen) per jaar. Daarnaast wordt in financiële zin niet gerekend op uitgiften in 
2012, als gevolg van de verwachting dat het herstel op de vastgoedmarkt nog op zich 
laat wachten. Met andere woorden: met ingang van 2013 wordt gerekend met het 
meerjarig gemiddelde, in het jaar 2012 wordt nog niet gerekend met substantiële 
opbrengsten. 

De hoogte van de stelpost planningsoptimisme wordt analoog aan het FP2011 
bepaald door het verschil tussen de basis en het basisscenario die, i.c. € 454,6 mln. 
minus € 436,0 mln. is € 18,5 mln. (NCW, 1-1-2012). De uitkomsten van het 
basisscenario is in de vorige paragraaf toegelicht. In de najaarsactualisatie FP2011 
bedroeg de stelpost planningsoptimisme nog € 20,2 mln. (NCW, 2011). 

6.5 Stelpost overige risico’s

In de afzonderlijke grondexploitaties zijn geen specifieke budgetten opgenomen voor 
de gevolgen van mogelijk optredende risico’s. Hierbij dienen echter de volgende 
kanttekeningen te worden gemaakt:

 In de kostenramingen van de grondexploitaties wordt voor diverse 
kostensoorten standaard uitgegaan van een percentage onvoorzien van 5% 
als onderdeel van de raming;

 Onderzoek op basis van nacalculaties op het terrein van de verhardingen 
heeft aangetoond dat voor deze kostensoort wordt uitgegaan van te hoge 
eenheidsprijzen. In de najaarasactualisatie zal worden bezien met welke 
nieuwe eenheidsprijzen gaat worden gerekend. Dit impliceert wel dat in 
budgettaire zin in de grondexploitaties op dit moment ruimte aanwezig is om 
specifieke risico’s op te vangen. 

 Ten aanzien van de fasering wordt voor de deelexploitaties uitgegaan van 
een voor het project reële planning. Er wordt niet op voorhand rekening 
gehouden met mogelijke vertragingen. Deze fasering vormt vervolgens het 
vertrekpunt bij de voortgangsbesprekingen tussen directie en projectmanager. 
In financiële zin wordt op macroniveau voor de gehele Zuidas hiermee 
rekening gehouden (zie voorgaande paragraaf).

Wel zijn door de verschillende projectteams van de deelprojecten risicoanalyses 
uitgevoerd. Deze risicoanalyses hebben geleid tot een risicokaart, zie bijlage VI. Aan 
de hand van deze risicokaart is geïnventariseerd welke risico’s (met welke 
kwantificering) als projectspecifiek zijn aan te merken. Van projectspecifieke risico’s 
wordt verondersteld dat deze dienen (en kunnen) worden opgevangen binnen de 
budgetten voor onvoorzien in de verschillende grondexploitaties. Deze risico’s zijn 
aan de hand van een kwantificeringstabel op basis van kans maal gevolg door de 
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projectteams gekwantificeerd op € 44,1 mln. (nominaal). Dit bedrag komt overeen met 
circa 10,8% van de totale nog te maken kosten in de grondexploitaties.

De stelpost overige risico’s dient een tweeledig doel. Ten eerste dient deze de 
geïnventariseerde deelgebied overstijgende risico’s af te dekken. Deze risico’s zijn 
door de projectteams gekwantificeerd op € 13,6 mln. (nominaal). Dit is samengesteld 
uit alle meso- en macrorisico’s en 50% van de micro/mesorisico’s en 50% de 
micro/macrorisico’s. Ten tweede dient deze stelpost nog niet geïdentificeerde en 
gekwantificeerde risico’s af te dekken. Met ingang van dit FP wordt hiervoor het 
uitgangspunt gehanteerd van 5% van de nog te realiseren grondopbrengsten. 5% van 
de nog te realiseren grondopbrengsten van € 1.136 mln. is € 56,9 mln. (nominaal). 
Daarmee komt de stelpost voor overige risico’s op totaal € 70,5 mln. (nominaal). Op 
basis van de gehanteerde planning komt dit overeen met € 52,2 mln. (NCW, prijspeil 
1-1-2012).

Het uitgangspunt van 5% van de nog te realiseren grondopbrengsten is geen wet van
meden of persen, maar biedt wel een handvat om de risicostelpost aan te staven. Om 
de totale stelpost overige risico’s in een breder perspectief te plaatsen wordt 
hieronder de hoogte ervan gerelateerd aan andere uitgangspunten. De totale stelpost 
overige risico’s komt ook overeen met: 

 11,6% van alle nog beoogde te realiseren kosten;
 Een jaarlijkse opbrengstenstijging van 1,0% in plaats van 1,8%;

 Een jaarlijkse kostenstijging van 3,33% in plaats van 1,8%;

 Een gehanteerde discontovoet over de opbrengsten van 4,93% in plaats van 
4,5%;

 Een gehanteerde discontovoet over zowel de kosten als de opbrengsten van 
5,5% in plaats van 4,5%.

In hoofdstuk 7 en bijlage III wordt nader ingegaan op de verschillende Zuidas brede
en projectspecifieke risico’s. De belangrijkste risico’s die uit de inventarisatie naar 
voren zijn gekomen, zijn:

 Marktsituatie als geheel;
 Bouwoverlast vanuit de realisatie van het dok;

 Druk op de grondprijzen;

 Juridische procedures.
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6.6 Gevoeligheidsanalyse

Zoals reeds bij de uitkomsten van de resultaten uit het FP2012 is aangegeven, 
kenmerkt de ontwikkeling van de flanken zich door een lange looptijd en een grote 
mate van onzekerheid. Bij de actualisatie van de grondexploitaties en het opstellen 
van het FP2012 moet noodzakelijkerwijs worden uitgegaan van aannames, die in veel 
gevallen langjarig worden toegepast. In de realisatie van de plannen zal de 
werkelijkheid afwijken van deze aannames. Om zicht te hebben op invloed op de 
uitkomsten als gevolg van wijzigingen in de aannames is een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd. In de volgende tabel zijn de uitkomsten van deze analyse weergegeven.
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Gevoeligheidsanalyse
(* € 1 mln.)

Saldo Verschil
met basis

%

Basis  454,7 
Grondprijs flanken -20%  286,4 -168,3 -37%
Grondprijs flanken +10%  538,8 84,1 19%
Grondproductiekosten +10%  399,3 -55,4 -12%
Grondproductiekosten -10%  509,5 54,8 12%
Disconteringsvoet + 1%-punt  419,6 -35,1 -8%
Disconteringsvoet - 1%-punt  494,4 39,7 9%
Index kosten + 1%-punt  420,1 -34,6 -8%
Index kosten - 1%-punt 486,0 31,3 7%
Index opbrengsten + 1%-punt  532,1 77,4 17%
Index opbrengsten - 1%-punt  384,9 -69,8 -15%
2 jaar opbrengsten index 0%  425,2 -29,5 -6%
2 jaar kosten index 0%  468,9 14,2 3%
2 jaar kosten index en opbrengsten index 0%  439,5  439,5 -3%
Realisatie kosten en opbrengsten gelijk verdeeld over 20 jaar  465,0  465,0 2%
Realisatie kosten en opbrengsten gelijk verdeeld over 30 jaar  423,9  423,9 -7%
2 jaar geen kosten en opbrengsten en gelijk verdeeld over 15 jaar  499,3  499,3 10%

Tabel 17. Uitkomsten gevoeligheidsanalyse

De gevoeligheidsanalyse en de nog volgende scenarioanalyses zijn gebaseerd op het 
in het kader van de Business Case Zuidas ontwikkelde instrumentarium. De 
bovenstaande tabel is opgesteld naar aanleiding van het doorrekenen van afwijkende 
parameters ten opzichte van de basis uitgangspunten waarvoor geldt dat de overige 
factoren gelijk blijven (oftewel ceteris paribus). De resultaten van deze 
gevoeligheidsanalyse laten zien dat aannames ten aanzien van de opbrengsten 
(grondprijs, programmatisch volume en index) de grootste gevoeligheid met zich 
meebrengen. Ook het niveau van de kosten heeft een grote invloed op het 
geprognosticeerde saldo. De gevolgen van een tijdelijk lagere opbrengstenstijging, 
een langere uitgifteperiode en tijdelijk geen inkomsten en uitgaven hebben een 
aanzienlijk geringere invloed op het saldo van de ontwikkeling van de flanken. Het niet 
kunnen realiseren van de gronduitgiften tegen de geraamde grondprijzen vormt het 
belangrijkste financiële risico voor de ontwikkeling van Zuidas.

6.7 Gedifferentieerde waardering van toekomstige kosten en 
opbrengsten

Veel aandacht in dit FP en in de sturing op het resultaat van grondexploitaties richt 
zich op de ontwikkeling van de NCW van het gehele project. De contante waarde van 
de ontwikkeling wordt bepaald door toekomstige kasstromen te waarderen op basis 
van een discontovoet. Hiermee wordt de intrinsieke marktonzekerheid van 
toekomstige kasstromen meegewogen in de waarde en resultaatbepaling van de 
ontwikkeling. In de geldende systematiek wordt een discontovoet van 4,5% 
gehanteerd voor de kasstromen van zowel de kosten als de opbrengsten. Vanuit 
gemeentelijke wet- en regelgeving (i.c. BBV) en het gegeven dat niet op voorhand in 
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grondexploitaties wordt gestuurd op een financieel rendement is dit correct. Immers, 
de 4,5% komt overeen met de langjarige rente in het leningenfonds, waardoor bij een 
NCW van € 0,- in ieder geval voldoende rendement wordt gemaakt om de 
financieringslasten van het project te kunnen dragen.

Echter, de systematiek gaat voorbij aan het gegeven dat bij gebiedsontwikkeling de 
kosten veel beter te beheersen en bij te sturen zijn, dan de opbrengsten. Immers, 
men kan tot op zekere hoogte zelf besluiten wanneer kosten gaan dan wel moeten 
worden gemaakt. Dit terwijl de opbrengsten afhankelijk zijn van de markt en derhalve 
per definitie met meer onzekerheid zijn omgeven. Om de invloed van 
gedifferentieerde waardering van toekomstige kosten en opbrengsten in kaart te 
brengen is het basisscenario uit de paragrafen 6.2 en 6.3 doorgerekend met 
alternatieve discontovoeten voor de opbrengsten. De kosten zijn in alle gevallen 
doorgerekend met 4,5% aangezien dit conform de OEIf-leidraad overeenkomt met de 
risicovrije discontovoet bestaande uit een deel compensatie voor doelinflatie conform 
ECB (i.c. 2%) plus de langjarige risicovrije rentevoet (i.c. 2,5%).

Discontovoeten

Kosten Opbrengsten
Saldo NCW
(pp 2012)

4,5% 4,5%  436,0 
4,5% 6,0%  317,9 
4,5% 7,5%  224,7 
4,5% 9,0%  150,4 

Tabel 18 Invloed van gedifferentieerde discontovoeten voor opbrengsten op NCW saldo.

In de bovenstaande tabel is af te lezen dat de invloed van de discontovoet op het 
NCW saldo van de totale ontwikkeling aanzienlijk is. De onderliggende kasstromen 
zijn echter identiek. Het betreft derhalve niets anders dan een andere waardering van 
de systematische marktrisico’s van de grondopbrengsten.

Indien een dergelijke systematiek in de toekomst wordt overwogen om toe te passen 
voor de waardebepaling van de ontwikkeling van Zuidas moet er wel voor worden 
gewaakt dat in combinatie met de andere manieren van het verwerken en beprijzen 
van risico’s geen dubbeltellingen gaan ontstaan.

                                                     

f OEI: Overzicht Effecten Infrastructuur



43

7 Risicomanagement

7.1 Algemeen

Voor de beheersing van gebiedsontwikkelingsprojecten is risicomanagement een van 
de belangrijkste pijlers. Dit geldt, gegeven de omvang en complexiteit, zeker voor de 
ontwikkeling van de flanken van Zuidas. Het jaar 2009 is voor Zuidas een keerpunt op 
het gebied van risicomanagement. Voor 2009 werd het risicomanagement 
voornamelijk vormgegeven door de projectteams van de verschillende 
grondexploitaties. Sinds 2009 is het risicomanagement bij directiebesluit verder 
geïnstitutionaliseerd en geprofessionaliseerd. Dit is onder andere gedaan door de 
aanstelling van een risicocoördinator. Deze heeft de taak gekregen om de volgende 
zaken te organiseren:

 Structureren en uniformeren van het risicomanagement binnen de 
projectteams en binnen Dienst Zuidas;

 Aanspreekpunt op het gebied van risico’s en risicomanagement;

 Toegankelijk maken, bijhouden en actualiseren van risicolijsten;

 Verhogen van de bewustwording omtrent risico’s en risicomanagement;

 Het signaleren van risico’s op meso- (tussen projecten) en macroniveau 
(Zuidas breed) en het agenderen van deze risico’s in de juiste gremia;

 Vanuit de gemeente Amsterdam participeren in de werkgroep 
risicomanagement voor ZuidasDok.

Ultimo 2011 bedraagt de reserve grondexploitaties Zuidas € 99,6 mln. Deze reserve 
kan vooralsnog (zolang er geen definitief besluit is genomen over de bijdrage aan 
ZuidasDok) worden aangemerkt weerstandsvermogen en in die hoedanigheid als 
buffer dienen voor het opvangen van eventuele toekomstige tekorten. Daarnaast is de 
verwachting dat de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden –ondanks de 
huidige negatieve stand van het onderhanden werk van € 25,5 mln. tot een positief 
resultaat zal leiden. Dit neemt niet weg dat ook bij de ontwikkeling van de flanken veel
aandacht wordt geschonken aan het uitvoeren van risicoanalyses en het toepassen 
van risicomanagement, oftewel hoe de geïdentificeerde risico’s kunnen worden 
gemitigeerd.

In dit hoofdstuk wordt op verschillende aspecten van het risicomanagement en de 
actuele stand van zaken daarbij ingegaan. Het FP2012 vervult hierbij ook de rol van 
voortgangsrapportage in het kader van de regeling risicovolle projecten. Dienst Zuidas
is immers aangemerkt als risicovol project.
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7.2 Proces

In het plan van aanpak Risicomanagement zoals deze door de directie van Dienst 
Zuidas in 2009 is vastgesteld, is het periodiek te doorlopen proces vastgelegd. Hierbij 
wordt het volgende proces gevolgd:

Figuur 8. Risicomanagement proces

Dit proces start bij de in het projectbesluit geformuleerde doelstellingen. Vervolgens 
worden op basis van het projectbesluit de potentiële risico’s geïdentificeerd. Vanaf de 
identificatie van de risico’s vindt monitoring plaats en worden beheersmaatregelen 
gekozen en uitgevoerd. Vervolgens worden de uitkomsten van de 
beheersmaatregelen geëvalueerd, waarna ofwel de doelstellingen dienen te worden 
aangepast ofwel risico’s worden geactualiseerd. Dit proces wordt periodiek (minimaal 
jaarlijks) doorlopen.

7.3 Methodiek

Het risicomanagement bij Dienst Zuidas is op diverse niveaus georganiseerd op 
dusdanige wijze dat zij elkaar aanvullen en complementeren. De verbindende schakel 
tussen deze niveaus wordt gevormd door de risicocoördinator, zodat risico’s tijdig 
kunnen worden gesignaleerd en beheersmaatregelen worden geformuleerd en ten 
uitvoer kunnen worden gebracht.

Microniveau (deelprojecten)

De ontwikkeling van de flanken bestaat uit een groot aantal deelexploitaties. Voor elke 
deelexploitatie is een afzonderlijke projectmanager verantwoordelijk. Hieronder valt 
ook de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het resultaat van de 
grondexploitatie, het inventariseren van de risico’s en vervolgens het beheersen van 
de risico’s in het desbetreffende deelgebied. De basis voor het risicomanagement 
binnen de projecten wordt gelegd in de projectteams. Goed risicomanagement is ook 
een vereiste in het kader van de bestuurlijke besluitvorming omtrent projecten. Bij 
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vaststelling van een uitvoeringsbesluit wordt de grondexploitatie vergezeld van de 
verplichte risicoparagraaf. 

Het risicomanagement binnen de projecten bestaat uit diverse onderdelen. Enerzijds 
zijn er de meer kwantitatieve analyses die worden uitgevoerd. Deze kwantitatieve 
analyses betreffen gevoeligheidsanalyses (het inzichtelijk maken welke aannames en 
parameters de grootste invloed op het geprognosticeerde resultaat van de 
grondexploitatie hebben) en zogeheten Monte Carlo-analyses (op basis van 
aannames over variaties in gehanteerde parameters en normaalverdelingen wordt 
aangegeven binnen welke bandbreedte het saldo van de grondexploitatie zich met 
een bepaalde zekerheid zal bevinden). Een aandachtspunt hierbij is de interpretatie 
van de uitkomsten uit dergelijke analyses. Vaak komt het voor dat ze slechts worden 
uitgevoerd zonder er gevolg aan te geven. De risicocoördinator zorgt ervoor dat ook 
op basis van deze kwantitatieve analyses beheersmaatregelen worden geformuleerd 
en eigenaren hiervan worden benoemd.

Anderzijds worden de veelal projectspecifieke risico’s periodiek geïnventariseerd en 
geactualiseerd. Bij deze inventarisatie en actualisatie worden tevens 
beheersmaatregelen benoemd. Ieder kwartaal wordt hierover in de 
kwartaalrapportages gerapporteerd en jaarlijks (tenzij de noodzaak aanwezig is om 
het vaker te doen) wordt een uitgebreide risicoanalyse gedaan.

Mesoniveau (tussen de deelprojecten)

Niet alleen de interdependentie tussen de verschillende projecten is aanzienlijk ook 
de kans op onderlinge concurrentie is aanzienlijk. Zowel interdependentie als 
concurrentie levert risico’s op in relatie tot het projectresultaat van verschillende 
deelprojecten. Het managen van deze risico’s kan niet specifiek worden belegd bij de 
projecten en de projectteams, maar moeten worden gesignaleerd door de 
risicocoördinator. Deze heeft immers zicht op hetgeen wat er binnen de verschillende 
deelprojecten speelt. Vanuit deze rol kan de risicocoördinator ofwel het managen 
ervan bij de betrokken projectmanagers neerleggen (of het bespreekbaar maken in 
het Projectmanagers Overleg) of escaleren naar de directie die vanuit hun visie op de 
totale ontwikkeling van Zuidas acties kunnen formuleren en uitvoeren om deze risico’s 
te mitigeren. Thema’s die in risicoanalyses makkelijk tussen wal en schip belanden 
zijn bijvoorbeeld risico’s omtrent watercompensatie, verkeer en geluid. Risico’s rond 
dergelijke thema’s worden ook geschaard onder het mesoniveau.

Macroniveau (Zuidas breed)

De som van het risicomanagement van de deelexploitaties komt niet overeen met het 
risicomanagement dat voor de ontwikkeling van de flanken van Zuidas als geheel zou 
moeten worden gevoerd. Immers, risico’s kunnen in diverse deelprojecten worden 
gesignaleerd, terwijl er slechts op het niveau van Zuidas als geheel op kan worden 
gestuurd. Onder andere om deze reden worden bij het opstellen van de 
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kwartaalrapportages de belangrijkste risico’s per deelproject geïnventariseerd. Mede 
op basis hiervan wordt door de risicocoördinator geanalyseerd of er risico’s zijn die 
zich Zuidas breed manifesteren. Indien dit het geval is worden beheersmaatregelen 
benoemd en kan tot beheersing van de risico’s worden overgegaan. Actuele 
macrorisico’s betreffen onder andere (in willekeurige volgorde):

 Het risico bestaat dat de uitgifteplanning niet wordt gehaald;
 Het risico bestaat dat de geraamde grondopbrengsten niet worden 

gerealiseerd;
 Het risico bestaat dat een deel van het kantorenprogramma niet kan worden 

omgezet naar woningprogramma;
 Het risico bestaat dat de realisatie van de ontwikkeling van de Flanken 

stagneert als gevolg van trend dat grootschalige ontwikkelingen moeilijk van 
de grond komen;

 Het risico bestaat dat het kantorenprogramma als gevolg van gemeentebrede 
consensus over de nieuwe Amsterdamse kantorenstrategie verder zal moeten 
worden beperkt.

Kwantificering

Bij de inventarisatie en actualisatie van de risico’s zijn deze ook voorzien van een 
inschatting van de kans van optreden, de verwachte financiële impact bij het zich 
voordoen van het risico, alsmede de verwachting omtrent de daarmee op te lopen 
tijdvertraging. Voor de kwantificering van de risico’s zijn de uitgangspunten uit een 
kwantificeringstabel (bijlage V) gehanteerd. Het gehanteerde basis principe bij de 
bepaling van de kans van optreden is dat alle risico’s met een kans groter dan 50% 
onderdeel van de ramingen/plannen zouden moeten zijn. In bijlage VI is een 
toelichting opgenomen voor weergegeven scores bij Kans, Tijd, Geld, Risico in tijd, 
Risico in geld en Totaal score.

Iedere grondexploitatie binnen Zuidas wordt opgesteld vanuit zijn eigen kracht en 
hanteert daarbij een (voor het desbetreffende project) realistische, maar uitdagende 
planning, die pas binnen de kaders die gelden voor Zuidas. Gevolg hiervan is dat de 
optelling van de grondexploitaties niet precies overeenkomt met de verwachting 
omtrent de daadwerkelijke uitgiften dan wel de marktabsorptie. Om onder andere 
deze gevolgen in financiële zin te kunnen opvangen zijn voor een tweetal stelposten 
gecreëerd (zie hoofdstuk 6). Zuidas breed worden uiteraard ook
gevoeligheidsanalyses en scenarioanalyses uitgevoerd, zoals in hoofdstuk 6 van dit
FP is terug te lezen.

Hoewel in dit FP de ontwikkeling van de flanken centraal staat, mag niet onvermeld 
blijven dat bij het aangaan van verplichtingen in het kader van de ontwikkeling van de 
Dokzone risico’s te allen tijde een belangrijk aandachtspunt zijn. Ontwikkelingen met 
betrekking tot het kunnen voldoen van de aangegane verplichtingen hieromtrent 
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dienen continu gemonitord te worden en als risico actief te worden beheerst en/of 
gemitigeerd. 

7.4 Resultaten van de risicoanalyses

Nu de risicoanalyses wederom zijn uitgevoerd kunnen de meest opvallende zaken 
weer onder de aandacht worden gebracht.

 De risicolijst 2012 bestaat nog uit 182 risico’s. Dit waren er in 2011 nog 390. 
De reden hiervoor is dat alle projectteams ook de opdracht hadden 
meegekregen om de risico’s van 2011 kritisch te bekijken, zodat alle 
dubbelingen eruit konden worden gehaald. De zoektocht is immers naar 
unieke risico’s;

 Voor alle deelgebieden (met uitzondering van Roeskestraat en Mahler) zijn de 
projectteams ca. 20 risico’s (range van 18 tot 24) geïdentificeerd.

 Alle risico’s in totaal zijn op basis van kans maal gevolg gekwantificeerd op 
€ 57,7 mln. In 2011 was dit nog € 90,7 mln., waarbij moet worden opgemerkt 
dat er toen tweemaal zoveel risico’s geïdentificeerd waren. Dit betekent dat 
de risico’s in 2012 gemiddeld iets hoger zijn gekwantificeerd, i.c. € 317.000 
ten opzichte van € 233.000;

 Van de 182 risico’s zijn 137 risico’s aangemerkt als micro, oftewel ca. 75%. 
Deze zijn gekwantificeerd op € 38,6 mln.;

 De projecten Ravel, Roeskestraat en Kenniskwartier hebben hun risico’s 
gemiddeld de hoogste scores gegeven. 

 De meeste risico’s worden geschaard onder de categorieën 
Projectmanagement en Ruimtelijk/fysiek. De totale gekwantificeerde 
financiële omvang zijn echter voor Financieel/economisch en Ruimtelijk/fysiek 
het hoogst. Het is niet opvallend is dat de gemiddelde kosten per risico voor 
de categorie Financieel/economisch het hoogste gekwantificeerd is, i.c. bijna 
€ 700.00. Wel is opvallend dat de zes risico’s die vallen onder de categorie 
Politiek/bestuurlijk gemiddeld met € 675.000 bijna net zo hoog zijn
gekwantificeerd;

7.5 Deelproject specifieke risico’s

De belangrijkste risico’s van de afzonderlijke deelprojecten worden in bijlage VI
weergegeven. De eerder in hoofdstuk 6 toegelichte stelposten zijn onder andere 
bedoeld om de hierin genoemde risico’s in financiële zin te kunnen opvangen. Van 
grote invloed hierop is of en wanneer de economie weer op gang komt en daarmee 
ook weer voor dynamiek op de vastgoedmarkt zorgt. Tot die tijd is het nog onzeker of 
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alle gronden afgezet kunnen worden en of dit tegen de in de grondexploitaties 
opgenomen grondprijzen kan gebeuren. Het risico dat uitgiften tegen de geraamde 
grondprijzen in het beoogde tempo niet kunnen worden gerealiseerd vormt feitelijk het 
grootste risico in alle projecten (zie ook de gevoeligheidsanalyse in paragraaf 6.6).

Iedere projectmanager heeft in het kader van het opstellen van dit FP2012 een 
actualisatie van de risicoanalyses voor zijn/haar project uitgevoerd. De belangrijkste 
risico’s binnen de projecten die bij deze inventarisatie naar voren kwamen zijn (dit 
betreffen de risico’s die het hoogste op de combinatie van kans, impact op tijd en 
impact op geld gescoord zijn):

 Beethoven:
De kans bestaat dat kavel 6 en 7 voor de ontwikkeling van de Dokzone 
worden geclaimd als bouwterreinen, waardoor de ontwikkeling van fase 2 kan 
pas na realisatie van A10 noord tunnel plaatsvinden.

 Fred. Roeskestraat:
De kans bestaat dat vanuit de ontwikkeling van de Dokzone een 
hoofddrinkwaterleiding dwars door het gebied moet worden aangelegd, terwijl 
de aanpassing van de openbare ruimte in het gebied pas veel later wordt 
voorzien, waardoor straten meerdere malen moeten worden opengebroken 
en de inrichting niet toekomst vast kan worden aangelegd.

 Gershwin:
De kans bestaat dat als gevolg van aanwezig leegstand in woningen en het 
ontbreken van 24-uurs voorzieningen, het straat beeld levendigheid ontbeert, 
waardoor het vestigingsklimaat en daarmee ook de grondprijzen onder druk 
komen te staan

 Kenniskwartier: 
De kans bestaat dat de VU gaat afwijken van de afgesproken planning, 
waardoor vertraging gaat ontstaan en inkomsten uit de rest van de 
ontwikkeling van het deelproject later dan nu voorzien kunnen worden 
gerealiseerd.

 Kop Zuidas: 
De kans bestaat de ontwikkeling van grote openbare (commerciële) 
voorzieningen geen doorgang vindt, waardoor dit gedeelte van het plan moet 
worden herontwikkeld, met alle gevolgen van dien voor de planning, kosten 
en opbrengsten.

 RAI:
De kans bestaat dat onenigheid ontstaat over de invulling van de groene 
zone, waardoor de vaststelling van het bestemmingsplan vertraagt en 
daarmee ook de uitgifte van gronden.
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 Ravel:
De kans bestaat dat geen overeenstemming wordt bereikt met AFC ten 
behoeve van het nieuwe ontwikkelingsmodel, waardoor vertraging kan gaan 
ontstaan of het ontwikkelingsmodel dient te worden aangepast.

 Vivaldi:
De kans bestaat dat de bouwweg voor de Dokzone een aanzienlijke 
negatieve invloed heeft op de ontwikkelbaarheid van het gebied, waardoor 
grondopbrengsten pas later kunnen worden gerealiseerd.

In bijlage VI de risicokaart weergegeven om een indruk te geven van de soorten
risico’s per deelproject. Let wel: dit betreft een moment opname, de importantie van 
risico’s hangt nauw samen met het moment waarop de inventarisatie heeft 
plaatsgevonden. Periodiek wordt een nieuwe inventarisatie van de risico’s en de 
beheersmaatregelen uitgevoerd. Tevens wordt daarbij specifiek ingegaan op de 
beheersmaatregelen die zijn/worden getroffen om de risico’s te mitigeren/beheersen.
Daarnaast zijn deze risico’s vanuit het perspectief van de verschillende deelprojecten 
uitgevoerd. Hierdoor ligt de nadruk op met name projectspecifieke risico’s. Dit blijkt 
ook uit het feit dat de meeste risico’s als microrisico’s zijn gekwalificeerd.

Om een indicatie te krijgen van de omvang van de risico’s is een voor alle projecten 
gelijk gehanteerde kwantificeringsmatrix gebruikt om ook daadwerkelijk objectiever 
onderscheid tussen de beoogde impact van de verschillende risico’s te krijgen. Wat 
echter in volgende risicoanalyses meer aandacht behoeft betreft de factor tijd. Immers 
niet alle geïdentificeerde risico’s zullen en kunnen zich op korte termijn voordoen. Het 
is wel belangrijk om de risico’s voor de langere termijn in het oog te houden, maar 
belangrijk is om met name de urgente risico’s te beheersen en tijdig 
beheersmaatregelen te treffen voor de risico’s op de langere termijn.

7.6 Inpassing in P&C

Risicomanagement is niet iets wat je ad hoc moet doen, maar moet meer worden 
gezien als een ‘way of life’, anders gezegd risicomanagement is geen foto maar een 
film. De uitvoering het risicomanagement moet er voor gaan zorgen dat de losse 
foto’s steeds meer als een film kunnen worden gezien. Belangrijke momenten hierbij 
zijn de momenten dat producten uit de P&C-cyclus moeten worden gevoed met 
informatie betreffende het risicomanagement. De risicocoördinator heeft de 
verantwoordelijkheid dat alle benodigde informatie tijdig beschikbaar en van 
voldoende kwaliteit is voor het opstellen van de P&C-producten. Daarnaast 
risicolijsten opgesteld aan de hand waarvan de projectteams hun risico’s kunnen 
monitoren. 
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8 Relatie tussen het FP en de Dokzone

8.1 Relatie ontwikkeling flanken en Dokzone

Dit FP2012 beschrijft de ontwikkeling van de flanken zoals dit in de vastgestelde 
plannen wordt voorzien. Hierbij vormen de grondexploitaties van de verschillende 
deelgebieden en functionele deelplannen de basis voor de verdere becijferingen en 
beschouwingen. Alle ontwikkelvisies voor de verschillende deelplannen kunnen 
onafhankelijk van eventuele besluitvorming rond de realisatie van de Dokzone worden 
gerealiseerd. Op dit moment wordt besluitvorming door Rijk en regio (gemeente, 
stadsregio en provincie) voorbereid over een middellange termijn alternatief voor de 
ontwikkeling van de Dokzone. Zolang de besluitvorming nog niet definitief is, wordt 
hierop in dit FP niet geanticipeerd. Dit houdt in dat de verschillende voorzieningen die 
in grondexploitaties zijn opgenomen voor bijvoorbeeld geluidswerende maatregelen 
nog blijven gehandhaafd. Ook wordt nog niet geanticipeerd op de invloed van het 
wegvallen van geluidsmaatregelen op de grondwaarde van woningen. In de volgende 
paragraaf wordt separaat ingegaan op de bovenstaande zaken.

8.2 Implicaties van huidige situatie (o.a. A10 op dijk)

Gegeven het feit dat de huidige situatie voor alle deelexploitaties het uitgangspunt is, 
wordt onderstaand een toelichting gegeven op de (financiële) implicaties hiervan.

 Geluidsmaatregelen en woningbouw
De realisatie van woningbouw in de flanken wordt in de huidige situatie 
ernstig belemmerd door het geluid en de uitstoot van het autoverkeer op de 
A10. Om deze reden worden in diverse grondexploitaties (zoals Beethoven 
en Kenniskwartier) de kosten voor geluidswerende maatregelen, zoals 
geluidsschermen, voorzien. Tevens is er een functioneel deelplan waaruit 
aanvullende kosten voor geluidswerende maatregelen kunnen worden 
bekostigd, die nog niet in de grondexploitaties zijn voorzien. Op basis van het
voorzichtigheidsprincipe blijven deze budgetten voorlopig in de 
grondexploitaties opgenomen.

 Grondwaarde woningbouw
Om ondanks de overlast van de A10 toch woningbouw in de flanken te 
kunnen realiseren, volstaat op diverse locaties het realiseren van bijvoorbeeld 
dove gevels. Een dergelijke voorziening brengt aanvullende kosten (ten 
opzichte van een gebouw zonder deze voorziening) met zich mee. Dit is niet 
de enige factor met een drukkende werking op de residuele grondwaarde 
voor woningen. Ook de commerciële waarde van een woning nabij de 
bovengrondse A10 is lager dan wanneer de A10 ondergronds zou liggen. 
Tevens zal ook het gebied en de openbare ruimte rond de woning aan 
aantrekkelijkheid winnen wanneer de A10 onder de grond ligt, zodat de 
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woningen eenvoudiger, sneller of misschien zelfs voor een betere prijs 
kunnen worden afgezet.

8.3 Implicaties van een A10 ondergronds

Met de beoogde voorkeursbeslissing voor ZuidasDok MLT wordt ingezet op het 
realiseren van de ontwikkeling van de Dokzone met een ondergrondse ligging van de 
A10. Daarmee wordt een belangrijke voorwaarde voor een verdere ontwikkeling van 
de Zuidas als toplocatie gerealiseerd. In financiële zin kunnen de kansen, zoals 
beschreven in de vorige paragraaf, zich manifesteren. Anderzijds zullen bij de aanleg 
van een ondergrondse A10 zich ook andere situaties voordoen die van grote invloed 
kunnen zijn op de ontwikkeling van de flanken, maar nauwelijks te kwantificeren zijn.
Onderstaand worden een tweetal voorbeelden kwalitatief toegelicht:

 Bouwhinder/overlast
De realisatie van de tunnels voor de A10 zal leiden tot 
bouwhinder/bouwoverlast en tijdelijke maatregelen. De (negatieve) invloed
hiervan op de ontwikkeling van de flanken is op dit moment niet te bepalen. 
Immers, het effect is afhankelijk van waar de bouwhinder/bouwoverlast en 
tijdelijke maatregelen worden voorzien en in welke mate dit verenigbaar is 
met de beoogde ontwikkeling van kavels en het functioneren van bestaande 
gebouwen. In het voorliggende FP zijn deze effecten derhalve niet 
gekwantificeerd. 

 Bouwterrein
Het kan voorkomen (hoewel er uiteraard alles aan wordt gedaan om dit te 
voorkomen) dat bouwrijpe kavels (tijdelijk) worden aangewend als 
bouwterrein voor de A10. Dit kan van invloed zijn op de ontwikkelpotentie van 
het desbetreffende deelgebied. Daarnaast kan dit tot vertraging leiden bij een 
eventuele uitgifte omdat de kavel bijvoorbeeld niet tijdig weer beschikbaar is.

8.4 Confrontatie kasstromen en bijdrage gemeente 
Amsterdam

Zoals eerder aangegeven wordt in dit FP2012 uitgegaan van een positief 
Voorkeursbesluit voor de ontwikkeling van ZuidasDok. Uitgangspunt hierbij is dat 
Amsterdam een bedrag van € 201 mln. (nominaal, prijspeil 01-01-2011) bijdraagt aan 
de gezamenlijke dokontwikkeling, waarvan € 180 mln. gedekt moet worden uit de 
ontwikkeling van de bestaande grondexploitaties in de flanken. Dit bedrag van € 180
mln. komt overeen met een NCW van € 158 mln. (prijspeil 01-01-2012). Uit de in 
hoofdstuk 6.3 weergeven NCW saldi valt te verwachten dat zowel in het basisscenario 
inclusief stelpost overige risico’s (NCW € 384 mln.) als in het negatieve scenario 
(NCW € 216 mln.) de ontwikkeling van de grondexploitaties in de flanken over de 
gehele looptijd voldoende ruimte biedt om de bijdrage te dekken.
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Gemeentebreed is er echter, naast de vraag of de bijdrage aan de ontwikkeling van 
de Dokzone over de gehele looptijd van de ontwikkeling van de flanken kan worden
gedekt, ook een sterke focus op de kasstromen in de verschillende jaren en daarmee 
op de vraag of deze bijdrage ook gefinancierd kan worden uit de tot dan toe 
gerealiseerde saldi uit de ontwikkeling van de flanken.

Met een ophanden zijnde voorkeursbesluit over de ontwikkeling van de Dokzone en 
de financiële bijdrage daaraan van de gemeente Amsterdam is het van belang om 
deze bijdrage en de bijbehorende kasreeks te spiegelen aan de kasreeksen van de 
scenario’s. 

8.4.1 Bijdrage gemeente Amsterdam

Op basis van de huidige beoogde afspraken wordt de bijdrage van de gemeente 
Amsterdam als volgt voorzien en wordt onder de tabel toegelicht.

Totaal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Toelichting
6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bi jdrage ui t reservering (6 mln.)

180 3 4 21 29 22 26 32 13 0 10 10 10 0 Bas is  toezegging (180 ml n)
15 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 Rechtbank (15 ml n)

201 3 10 21 29 22 26 32 18 10 10 10 10 0 Totaal

Tabel 19. Bijdrage gemeente Amsterdam (excl. inflatie)

 Bijdrage uit reservering in Quotum Onrendabele Investeringen bij de 
Concerncontroller.
De gemeente heeft een reservering voor de kapitaallasten behorende bij een 
investering ter grootte van € 6 mln. (nominaal, prijspeil 1-1-2011) in de 
begroting opgenomen voor de realisatie van de ondergrondse 
Amstelveenboog. Conform de besluitvorming in februari 2012 in B&W kan 
deze worden aangewend ter dekking van een bijdrage van € 6 mln. in 2013 
aan de ontwikkeling van de Dokzone.
Deze reserve staat niet op de balans van Dienst Zuidas en kan derhalve bij 
de confrontatie van de bijdragen met kasstromen uit de ontwikkeling van de 
flanken buiten beschouwing worden gelaten.

 Basis toezegging
De basis toezegging van € 180 mln. (nominaal, prijspeil 1-1-2011) wordt 
voorzien om gedekt te worden vanuit de ontwikkeling van de flanken. De 
beoogde kasstroom is gebaseerd op de huidige inzichten omtrent de te 
maken kosten in de Dokzone en het verhoudingsgewijze aandeel van de 
gemeente Amsterdam hierin, waarbij de laatste € 30 mln. na 2020 zullen 
worden bijgedragen. Hiervoor is vooralsnog aangenomen dat dit in drie 
jaarlijkse tranches van jaarlijks € 10 mln. in de jaren 2021 tot en met 2023 
geschiedt.

 Grondtransactie Rechtbank
Toegezegd is dat eventuele opbrengsten (i.c. geschat op € 15 mln. (nominaal, 
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prijspeil 1-1-2012) als gevolg van de vernieuwing en uitbreiding van de 
rechtbank aan de Parnassusweg toekomen aan de ontwikkeling van de 
Dokzone. In dit FP2012 is geen grondexploitatie voor de Rechtbank 
opgenomen. Dit is in de toekomst wel de bedoeling, echter tot die tijd, kan 
deze bijdrage voor de confrontatie met de kasstromen van de flanken buiten 
beschouwing worden gelaten.

Totaal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Toelichting
202 3 4 23 31 25 29 36 15 0 12 12 13 0 Bas is  toezegging (180 mln)

Tabel 20. Bijdrage gemeente Amsterdam uit ontwikkeling flanken (incl. inflatie)

De bovenstaande tabel bevat de bijdragen van de gemeente Amsterdam aan de 
Dokzone die relevant zijn voor de kasstromen van de flanken. De bijdrage wordt 
jaarlijks geïndexeerd met de IBOI. Conform de aannames van de gezamenlijke 
ZuidasDok organisatie is hiervoor een jaarlijkse indexatie van 1,9% met ingang van 
2011 toegepast.

8.4.2 Basisscenario

Allereerst wordt de bijdrage aan de Dokzone gespiegeld aan het basisscenario. 
Aangezien het basisscenario eigenlijk alleen rekening houdt met projectspecifieke 
risico’s en planningsoptimisme is voor een goede vergelijking ook de stelpost overige 
risico’s in de onderstaande kasstromen verwerkt.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Toelichting
74 48 76 87 90 101 108 110 133 154 164 175 187 212 239 268 300 Saldo begin jaa r

-26 29 30 31 31 32 33 33 15 15 16 16 17 18 19 20 21 Kasstroom uit ontwikkel ing
-3 -4 -23 -31 -25 -29 -36 -15 0 -12 -12 -13 0 0 0 0 0 Bi jdrage aan Dokzone
3 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 8 10 11 12 13 Rente over s aldo ul timo vorig jaar

48 76 87 90 101 108 110 133 154 164 175 187 212 239 268 300 334 Saldo eind ja ar

Tabel 21. Bijdrage i.r.t. het basisscenario

Op basis van de bovenstaande tabel mag worden geconcludeerd dat indien de 
ontwikkeling van de Flanken zich volgens het basisscenario (inclusief stelpost overige 
risico’s) voltrekt er naar huidige verwachting te allen tijde voldoende middelen 
beschikbaar zijn om de bijdragen uit eigen middelen te kunnen dekken. Ook voor de 
eventuele benodigde extra bijdrage als gevolg van kostenoverschrijdingen zijn 
voldoende middelen aanwezig.

8.4.3 Negatief scenario

Ten tweede wordt de bijdrage aan de Dokzone gespiegeld aan het negatieve 
scenario. In dit negatieve scenario zijn in de aannames reeds marges aangehouden 
waardoor de overige risico’s reeds in de kasstromen zijn verwerkt. Om dubbeltelling 
van risicovoorzieningen te voorkomen mag voor dit scenario de stelpost overige 
risico’s niet separaat worden toegepast. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Toelichting
74 55 34 31 18 12 1 -17 -15 -6 -7 -10 -12 -2 9 22 37 Saldo begin jaa r

-19 -19 17 17 18 18 18 18 11 11 10 10 10 11 12 13 14 Kasstroom uit ontwikkel ing

-3 -4 -23 -31 -25 -29 -36 -15 0 -12 -12 -13 0 0 0 0 0 Bi jdra ge aan Dokzone

3 2 2 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 2 Rente over saldo ul timo vorig jaar
55 34 31 18 12 1 -17 -15 -6 -7 -10 -12 -2 9 22 37 53 Saldo ei nd jaar

Tabel 22. Bijdrage i.r.t. het negatieve scenario

Op basis van de bovenstaande tabel mag worden geconcludeerd dat indien de 
ontwikkeling van de Flanken zich volgens het negatieve scenario voltrekt naar huidige 
verwachting in de periode 2018 tot en met 2024 de beschikbare middelen 
ontoereikend zijn, maar dat richting de verdere toekomst de middelen weer van 
voldoende niveau zijn om deze (en de bijkomende rentekosten) te kunnen dekken. Dit 
geldt ook voor de eventuele benodigde extra bijdrage als gevolg van 
kostenoverschrijdingen.
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9 Projectbudget 2013

De gemeenteraad heeft ingestemd met een begrotingsbedrag aan proceskosten voor 
de flanken van € 10,0 mln. voor het jaar 2012. Hiervan is € 0,9 mln. voorwaardelijk 
beschikbaar gesteld, afhankelijk van het wel of niet doorgaan van vooraf benoemde 
marktinitiatieven. Daarnaast is nog € 2,5 mln. gereserveerd als Amsterdamse bijdrage 
aan het projectteam ZuidasDok. Deze bedragen zijn onderdeel van de raming van het
projectbudget zoals opgenomen in het functionele deelplan (580.01).

Parallel aan het FP 2012 is in het kader van de gemeentelijke begrotingscyclus ook 
een opgave gedaan voor het projectbudget van 2013 tot en met 2016. Voor het jaar 
2013 wordt voor de flanken uitgegaan van een budget van € 10 mln. aan 
proceskosten; over de hele linie is in de ontwikkeling van de flanken sprake van een 
hoog activiteitenniveau. De initiatieven uit de markt in diverse deelplannen 
(Beethoven, Kop Zuidas, Roekestraat, Kenniskwartier, Gershwin) leiden op dit 
moment tot een verhoogde capaciteitsinzet en richten zich mede op de realisatie van 
forse grondopbrengsten in de jaren 2013 en 2014. In totaliteit betreft het projecten 
met een grondwaarde van in totaal meer dan € 150 mln., waarvan een groot deel ook 
in deze jaren daadwerkelijk tot een uitgifte zullen leiden. Daarnaast vraagt ook de 
uitvoering van het actieprogramma verkeer, de begeleiding van (bouw)initiatieven van 
de VU, VU/MC en de RAI en de verplichting voor het opstellen van 
bestemmingsplannen om aanzienlijke inzet van de Dienst Zuidas. 

In overleg met het OGA wordt momenteel bezien hoe het door Fakton opgestelde 
plankostenmodel een handvat kan bieden bij de onderbouwing voor het jaarlijkse 
projectbudget. Uit gesprekken hierover met het OGA gesprekken is gebleken dat ook 
dit plankostenmodel geen compleet antwoord geeft. Zo richt het plankostenmodel zich 
slechts op de totale proceskosten tot einde project en niet op de afzonderlijke 
werkzaamheden dan wel kosten in de jaarschijven. Bovendien beperkt het 
plankostenmodel zich tot de kosten verbonden aan grondproductie in enge zin en 
geeft het expliciet aan, dat de activiteiten op het punt van de stedelijke (bovenplanse) 
infrastructuur/bereikbaarheid en het begeleiden van particuliere initiatieven (zoals de 
VU en VU/MC en wellicht de Goldstar kavel) separaat inzichtelijk gemaakt en 
geraamd dienen te worden.

De situatie rond de ontwikkeling van de proceskosten en de raming van de plankosten 
voor 2013 is complex vanwege de voorgenomen voorkeursbeslissing voor de 
realisatie van ZuidasDok MLT. Deze complexiteit kent diverse aspecten die van 
invloed zijn op de beoogde planbegeleidingskosten voor 2013. 1) ZuidasDok gaat 
werkzaamheden uitvoeren (bij aanvang veelal in of aan de rand van deelgebieden in 
de flanken) waarbij onder andere de kennis en kunde van medewerkers van dienst 
Zuidas en informatie en resultaten uit onderzoeksrapporten van Dienst Zuidas 
gewenst en benodigd zijn om dit succesvol te kunnen doen. 2) Onderwerpen als 
communicatie, omgevingsmanagement en een aanspreekpunt vormen voor alle 
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stakeholders in het gehele gebied, zullen in gezamenlijkheid worden vormgegeven, 
waarbij ook de huidige daarvoor aanwezige capaciteit en bemensing van Dienst 
Zuidas zal worden ingezet. 3) Wel zullen aanvullend kosten worden gemaakt voor de 
begeleiding van het project vanuit de gemeente Amsterdam en het ”laten landen” van 
verschillende infrastructurele projecten in de Dokzone en het managen van 
raakvlakprojecten. Het gaat dan onder andere om de projecten OV SAAL, Noord-
Zuidlijn en de Amstelveenlijn. Deze aspecten kunnen van (aanzienlijke) invloed zijn op 
de hoogte van de beoogde projectbudget in 2013. Met de overgang van de 
ontwikkeling van ZuidasDok naar de planvoorbereidingsfase komen daar budgetten 
beschikbaar waar ook dienst Zuidas een deel van de door haar te maken kosten 
gedekt kan krijgen en tevens zal de samenwerking met ZuidasDok leiden tot 
efficiency verbeteringen, wat ook zijn weerslag zal hebben in de hoogte van de 
proceskosten in 2013. Voorzien wordt dat naast het projectbudget voor de flanken van
€ 10 mln. een aanvullend budget voor de inpassing van het Dok van € 0,5 mln.
benodigd is. In 2012 was hiervoor in de gemeentebegroting nog een bedrag van € 2,5 
mln. opgenomen. 

Als gevolg hiervan kan het totale budget aan proceskosten met € 2 mln. afnemen van 
€ 12,5 mln. in de gemeentebegroting 2012 tot € 10,5 mln. in 2013. Ter referentie, in 
2008 bedroeg het projectbudget voor de flanken nog € 16,3 mln. 

Om voldoende grip te houden op de proceskosten wordt aan het eind van ieder jaar 
door Dienst Zuidas een werkplan opgesteld en aan het bestuur voorgelegd. Op dat 
moment is er een concreet werkprogramma voor het komende jaar beschikbaar en 
kan op basis hiervan in het werkplan een gespecificeerde raming voor de 
proceskosten worden gemaakt. Voor het werkplan 2013 zal hierbij ook gebruik 
worden gemaakt van de inzichten die uit het plankostenmodel voor de Zuidas naar 
voren komen. Eind 2012 zal daarom in het werkplan 2013 een nadere specificatie en
uitgebreide onderbouwing voor het projectbudget 2013 aan het bestuur worden 
voorgelegd. 
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10 Bestuurlijke besluitvorming

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bestuurlijke besluitvorming over de 
gebiedsgebonden en de niet gebiedsgebonden grondexploitaties. Daarnaast wordt 
nader ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de grondexploitaties en de 
functionele deelplannen.

10.1 Bestuurlijke vaststelling grondexploitaties

Als gevolg van actualisatie zijn een aantal vastgestelde gebiedsgebonden 
grondexploitaties qua saldo zodanig gewijzigd dat herziene vaststelling noodzakelijk is 
geworden. In hoofdstuk 4 en bijlage I zijn deze wijzigingen toegelicht. 

Voorgesteld wordt om de gebiedsgebonden grondexploitaties (m.u.v. het deelgebied 
Ravel), via het FP2012 door het College opnieuw vast te laten stellen als 
referentiebegroting. In de onderstaande tabel zijn de betreffende grondexploitaties 
weergegeven. 

Saldo 
grondexploitaties

FP2011 Act. FP2011 Act. FP2011 FP2012

(* € 1 mln.) NCW 2011 NCW 2011 NCW 2012 NCW 2012

Verschil

Beethoven 5,0 8,9 9,3 2,1 -7,3
Fred. Roeskestraat 9,5 13,2 13,8 17,2 3,4
Gershwin 132,9 131,8 137,8 129,2 -8,5
Kenniskwartier 129,4 164,0 171,4 171,9 0,4
Kop Zuidas 29,2 20,8 21,8 26,6 4,8
Mahler 13,6 14,4 15,1 15,3 0,2
RAI 1,5 2,4 2,6 12,3 9,7
Ravel 214,8 141,2 147,5 107,8 -39,8
Vivaldi 55,9 68,3 71,4 69,1 -2,3

Tabel 23. Overzicht ontwikkeling saldi vast te stellen grondexploitaties

Voor het deelgebied Ravel is er een nieuw ontwikkelingsmodel opgesteld met een 
bijbehorende grondexploitatie. Bestuurlijke vaststelling van de geactualiseerde 
grondexploitatie als nieuwe referentie is op dit moment niet opportuun. 

Naast de normale (geografisch gebonden) grondexploitaties zijn er op dit moment ook 
nog zeven zogenaamde functionele grondexploitaties actief. In de volgende tabel zijn 
deze grondexploitaties weergegeven. 
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Saldo functioneel deelplan FP2011 Act. FP2011 Act. FP2011 FP2012 Verschil
(* € 1 mln.) NCW 2011 NCW 2011 NCW 2012 NCW 2012
580.01 Projectbudget -121,2 -143,1 -149,6 -142,8 6,7
580.12 Kunstkrediet -5,3 -5,3 -5,5 -9,5 -4,0
580.13 Herstructurering stedelijke
 infrastructuur

-29,8 -29,4 -30,7 -29,7 1,1

580.51 Groen Zuidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580.52 Kwaliteitsmaatregelen Zuidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
580.53 Kabels en leidingen (MENZ) -13,4 -13,4 -14,0 -4,2 9,7
580.57 Geluidsmaatregelen Zuidas -11,3 -11,2 -11,7 -10,1 1,6

Tabel 24. Functionele grondexploitaties

In deze functionele grondexploitaties zijn kosten opgenomen die of 
gebiedsoverstijgend zijn of nog niet aan een specifiek plan kunnen worden
toegewezen. Voorgesteld wordt om de in de bovenstaande tabel genoemde 
grondexploitaties via het FP2012 als referentiekader door het College vast te laten 
stellen.

10.2 Projectbudget

In hoofdstuk 9 wordt een voorstel gedaan voor het projectbudget 2013. Voorgesteld 
wordt uit te gaan van een budget van € 10,5 mln., bestaande uit € 10 mln. voor 
planbegeleidingskosten in de flanken en € 0,5 mln. voor de Dokzone. Ten opzichte 
van de gemeenbegroting 2012 wordt hiermee een besparing van € 2 mln. bereikt. In 
het najaar 2012 zal op basis van de dan aanwezige inzichten een nader onderbouwd 
voorstel voor 2013 aan het College worden voorgelegd.
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