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Samenvatting 

De actualisatie van het MPG 2020 (AMPG 2020) is opgesteld om het bestuur inzicht te geven in de 

financiële stand van zaken van de grondexploitaties en van het Vereveningsfonds en de reserve 

Zuidas. Er worden geen besluiten voorgelegd bij dit document. Naast het rapporteren over de 

uitkomsten van de actualisatie op de grondexploitaties en de vereveningsruimte, wordt ingegaan 

op de mogelijke ontwikkelingen van de coronacrisis die van grote invloed zijn op de 

gebiedsontwikkeling. Andere ontwikkelingen zijn ondergeschikt maar nog steeds aanwezig, ook 

deze zullen worden aangestipt.  De rapportage geeft een vooruitblik naar het MPG 2021.  

 

Vereveningsruimte MPG 2020 

Bij het MPG 2020 was de vereveningsruimte, die beschikbaar is voor het vaststellen van nieuwe 

plannen, € 29 miljoen. Deze lage stand is grotendeels het gevolg van de uitnames die zijn gedaan 

ten gunste van de algemene middelen (conform de afspraken in het coalitieakkoord en bij de 

voorjaarsnota 2019). Ook de komende jaren worden er nog voor € 294 miljoen afdrachten uit het 

fonds gedaan in het kader van het coalitieakkoord en voorjaarsnota 2019. In 2020 bedraagt deze 

nog € 153 miljoen en in 2021/2022 in totaal € 141 miljoen. 

 

Bij het MPG 2020 was de verwachting dat met de gronduitgiften in 2020 en 2021 voldoende 

winstnemingen konden worden gedaan om de vereveningsruimte weer te laten toenemen tot een 

robuust niveau (€ 100 miljoen per jaar), waarmee er weer ruimte zou ontstaan voor het vaststellen 

van nieuwe plannen met een financieel tekort (ontwikkelbuurten en transformatieprojecten) of 

voor bijdragen aan bovenplanse investeringen ten behoeve van gebiedsontwikkeling.  

 

Actualisatie grondexploitaties 

Het startpunt van het opstellen van de AMPG 2020 is de actualisatie van alle gemeentelijke 

grondexploitaties.  

In de eerste helft van 2020 zijn 4 nieuwe investeringsbesluiten genomen; Klaprozenbuurt, 

Amstelkwartier 3e fase, een bovenwijkse voorziening (brug) die samenhangt met het 

Kauwgomballenkwartier en Fridtjof Nansen. Deze grondexploitaties zijn daarmee aan de 

portefeuille toegevoegd. 

 

Met de actualisatie zijn de kosten en opbrengsten van de huidige plannen aangepast en 

geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2020. Hierdoor is het saldo van een aantal tekort plannen 

verslechterd en is de voorziening, die wordt getroffen ten laste van de reserve, toegenomen. 

Met de komst van de corona crisis is een aantal gronduitgiften vertraagd. Deze vertragingen zijn 

verwerkt in de grondexploitaties waardoor de winstnemingen, die ten goede komen aan de 

reserve, voor dit jaar deels uitblijven. 
 

De optelling van alle actieve plannen laat zien dat er over de gehele looptijd van de portefeuille 

nog voor circa € 4,9 miljard aan opbrengsten wordt verwacht en voor circa € 3,3 miljard aan 

kosten. De toekomstige kasstromen zijn ten opzichte van de verwachting in het MPG 2020 lager 

geworden. De opgetelde saldi van de kasstromen van de huidige grondexploitaties zijn € 75 

miljoen lager (van 1,72  miljard naar 1,65 miljard).  De belangrijkste oorzaken hiervan zijn onder 

andere een hogere indexatie van de post verwervingen als gevolg van nog steeds sterk stijgende 
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grond- en opstalkosten en het toevoegen van nieuwe plannen met meer kosten dan opbrengsten. 

Bij de totale toekomstige kasstroom is nog geen rekening gehouden met project en generieke 

risico’s zoals lagere grondopbrengsten en planoptimisme. Op portefeuilleniveau wordt hiermee bij 

de ramingen van de jaarlijkse kasstromen en bij de waarde van de totale portefeuille van de 

actieve grondexploitaties wel rekening gehouden. Rekening houdend met deze risico’s is de 

inschatting van de waarde van de actieve portefeuille over de gehele looptijd € 0,8 miljard. Ten 

opzichte van het MPG 2020 betekent dit een daling van de waarde met € 0,2 miljard omdat de 

risico’s hoger worden geschat en rekening is gehouden met een (beperkte) grondprijsdaling. Bij 

deze prognose is een gelijkblijvende vraag naar uit te geven grond het uitgangspunt. 

 

Prognose MPG 2021 

Naast de actualisatie van de huidige stand van de grondexploitaties, wordt, naar aanleiding van de 

algemene ontwikkelingen, op portefeuilleniveau in beeld gebracht welke ontwikkeling van de 

vereveningsruimte voor de komende jaren wordt verwacht bij het MPG 2021. Deze ontwikkelingen 

zijn nu nog niet verwerkt in de afzonderlijke grondexploitaties, maar daar wordt op 

portefeuilleniveau wel rekening mee gehouden.   

In het najaar van 2020 zullen de residueel bepaalde grondprijzen worden geactualiseerd op basis 

van actuele en markconforme opbrengsten- en kostenniveaus. Dit wil zeggen, met aandacht voor 

de duurzaamheidsambities en referenties voor de stichtingskosten, maar ook voor de inzichten die 

er op dat moment zijn betreffende de effecten van de coronacrisis. Deze grondprijzen worden 

conform de bestendige gedragslijn bij het MPG 2021 verwerkt in de grondexploitaties. Op dit 

moment is onzeker welk effect de afspraken met beleggers, woningcorporaties en 

wooncoöperaties hebben op de grondopbrengsten voor de woningbouw, omdat de partijen hierin 

nog keuzemogelijkheden hebben en het effect afhankelijk is van de keus die ze maken.  

Daarnaast is er grote mate van onzekerheid ten aanzien van de ontwikkelingen op de 

kantorenmarkt en het effect op de grondopbrengsten. De geraamde grondopbrengsten 

behorende bij het geprognotiseerde kantorenprogramma vormen met een bedrag van € 1,5 

miljard een belangrijke pijler onder de prognoses van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas.  

Wat het effect is van de coronacrisis op de grondopbrengsten in de grondexploitaties, is nog 

onzeker. Er zijn grote risico’s op verdere vertragingen of zelfs uitval, al dan niet in combinatie met 

lagere grondprijzen of het omzetten naar een ander programma met minder grondopbrengsten.  

 

Omdat het risico van lagere grondprijzen reëel is en dit een aanzienlijk financieel effect heeft, 

wordt in deze actualisatie bij de prognose voor het MPG 2021 voorzichtigheidshalve gerekend met 

een afslag van de (nominale) grondopbrengsten van 5% per jaar voor de jaren 2020 t/m 2022. Dit 

heeft met name gevolg bij projecten met een negatief saldo; dit saldo zal nog negatiever worden, 

waardoor de voorziening voor tekortplannen toeneemt. Dit gaat direct ten koste van de 

vereveningsruimte. Voor projecten met een positief saldo zullen de lagere winstnemingen op de 

lange termijn ook effect hebben, echter zijn de verwachte winstnemingen op korte termijn 

grotendeels gebaseerd op bestaande afspraken. Daarom is het effect van de lagere 

grondopbrengsten nog niet meegenomen bij de winstnemingen in de komende jaren. 

Naast de bovengenoemde kasstroom van de huidige grondexploitaties is op portefeuilleniveau 

gecorrigeerd voor planningsoptimisme en vertraging van de (deels lagere) grondopbrengsten als 

gevolg van de coronacrisis. 
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Prognose kasstroom reserve 

Op basis van bovenstaande actualisatie en rekening houdend met de prognose, wordt verwacht 

dat de kasstroom van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas als geheel (het saldo van het 

geld dat het fonds binnenkomt en uitgaat) voor de eerste 5 jaar negatief zal zijn. De kasstromen 

op fondsniveau bestaan uit geraamde inkomsten en uitgaven van vastgestelde 

grondexploitatieplannen en kastromen die rechtstreeks ten gunste of ten laste van de reserve 

gaan. Belangrijk onderdeel van deze laatste categorie is de afdracht uit het Vereveningsfonds en 

de reserve Zuidas aan de algemene middelen, waartoe eerder is besloten maar waarvan in de 

periode 2020-2022 nog een bedrag van € 294 daadwerkelijk moet worden afgedragen. De 

ramingen op portefeuilleniveau van de vastgestelde plannen 2020-2024 in onderstaande tabel zijn 

aangepast en op basis van ervaringen en expert judgement vertaald naar meer reële schattingen 

waarbij het planoptimisme van de plannen op portefeuilleniveau is geëlimineerd. Individuele 

plannen zijn gebaseerd op een ambitieuze planning, de praktijk leert dat zowel de inkomsten als 

de uitgaven op portefeuilleniveau lager uitvallen omdat meerdere plannen te maken krijgen met 

vertragingen. Op portefeuilleniveau wordt ook rekening gehouden met licht dalende grondprijzen. 

 

Verschil geraamde kassaldi op fondsniveau in miljoenen euro's MPG2020 en AMPG2020 

  2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 -94 49 71 114 41 181 

Actualisatie MPG2020 -153 -36 -22 61 -51 -201 

Verschil -59 -85 -93 -53 -92 -382 

Tabel: : Verschil geraamde kassaldi op fondsniveau MPG2020 en AMPG2020 (x € 1 miljoen) 

 

Als gevolg van: 
- het indexeren van de kosten (met name de post verwervingen), 

- het toevoegen van nieuwe plannen met voorinvesteringen en 

- het vertragen van gronduitgiften in combinatie met een daling van de grondopbrengsten, 

betekent dit ten opzichte van het MPG 2020 een verslechtering van het kassaldo van € 382 miljoen 

in de eerste 5 jaar en een negatieve kasstroom van -/- €201 miljoen. Al in 2019 bleek dat 

vertragingen toe namen. De stikstofproblematiek die in 2019 is ontstaan, de toenemende 

economische onzekerheden van de coronacrises vanaf maart 2020 en de huidige markt van hoge 

huizenprijzen en commercieel vastgoed leidt tot aarzelingen bij ontwikkelaars en beleggers die 

zich tot nu vertalen in vertragingen waarbij we vooralsnog alleen uitgaan van uitstel en (nog) niet 

tot afstel. 

De te verwachten realisatie van de actieve plannen de komende jaren gaat minder snel dan tussen 

2014-2018 toen sprake was van een sterk stijgend groeiscenario, hogere prijzen en meer 

marktvraag.  De ramingen zijn aangepast naar een licht dalend scenario. Hoewel de geraamde 

inkomsten nog steeds hoog worden ingeschat blijkt uit 2019 en halverwege 2020 dat de hoge 

inkomsten van voor 2019 niet meer worden gehaald.   

 

De basis van het MPG wordt gevormd door de door de gemeenteraad bestuurlijk vastgestelde 

grondexploitaties. Hierbij is nog geen rekening gehouden met toekomstige nieuwe plannen, 

omdat hierover nog geen (definitieve) besluitvorming heeft plaatsgevonden. Er wordt gewerkt 

aan circa 50 plannen die in de voorbereidingsfase zitten, waarbij over het algemeen eerst moet 

worden geïnvesteerd om in een latere fase grondopbrengsten te realiseren. Door het toevoegen 

van plannen met veel voorinvesteringen zal de negatieve kasstroom de komende jaren naar 

verwachting nog verder toenemen. 
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Ontwikkeling vereveningsruimte 

De reserves Vereveningsfonds en Zuidas zijn op dit moment totaal bijna € 900 miljoen.  

De verslechtering van het kassaldo heeft een effect op de winstnemingen, de voorzieningen en het 

weerstandsvermogen, en daarmee als geheel op de vereveningsruimte die overblijft voor het 

vaststellen van nieuwe plannen.  

 
De belangrijkste voeding van de reserves zijn de winstnemingen en planafsluitingen. Als gevolg 

van de coronacrisis vertragen verschillende gronduitgiften (er zijn nog geen aanwijzingen van 

uitval) waardoor minder tussentijdse winstnemingen van € 65 miljoen in 2020 worden verwacht. 

De opbrengsten van diverse kavels van onder meer NDSM en Sloterdijk Centrum schuiven 

nagenoeg zeker door naar 2021. In 2021 stond een aantal gronduitgiften gepland die zijn 

doorgeschoven naar 2022. Daarom zijn de winstnemingen in 2020 en 2021 lager dan verwacht bij 

het MPG 2020. 

 

Winstnemingen en planafsluitingen 

  2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 191 182 162 136 97 768 

Actualisatie MPG2020 127 144 231 114 74 690 

Verschil -65 -38 69 -22 -23 -79 

Tabel: : Winstnemingen en planafsluitingen (x € 1 miljoen) 

 

Er wordt dit jaar, ondanks een aantal vertraagde grote gronduitgiften, toch € 127 miljoen aan 

winstnemingen verwacht.  
 

De voorziening plantekorten stijgt met de actualisatie met € 45 miljoen; € 24 miljoen door het 

toevoegen van nieuwe investeringsbesluiten met een tekort (Klaprozenbuurt) en € 21 miljoen voor 

de lopende plannen, vooral door lagere opbrengsten, hogere proceskosten(tarief) en de 

indexering van de verwervingskosten waardoor het tekort bij de plannen Sloterdijk Zuid en 

Weespertrekvaart Oost is toegenomen. Bij het Foodcenter worden meer kosten geraamd in 

verband met de toegankelijkheid van het gebied.  

Daarbij wordt, door rekening te houden met een afslag van de grondopbrengsten van 5% per jaar 

in de jaren 2020 t/m 2022, verwacht dat de voorziening in deze periode ieder jaar met € 20 miljoen 

toeneemt. 

In totaal stijgt door deze aanpassingen volgens de meerjaren prognose de voorziening 

plantekorten met € 105 miljoen in de periode 2021-2023. Bij het MPG 2020 was in 2019  een 

onttrekking aan de reserve nodig voor de actualisatie van de voorziening plantekorten van € 35 

miljoen.  

 

Het weerstandsvermogen stijgt per saldo met € 13 miljoen, met name door de toevoeging van 

Klaprozenbuurt. Ook stijgt deze post door een verwacht hoger risicoprofiel.  

 

Onder de reserveringen is op basis van eerdere besluitvorming een nieuwe reservering gevormd 

voor de onderdoorgang van de Kabelweg/Contactweg van € 8 miljoen. 

 

Ten opzichte van het MPG 2020 zal de vereveningsruimte de eerste 5 jaar afgerond € 220 miljoen 

afnemen, er zal daardoor minder te besteden zijn voor nieuwe plannen ten behoeve van de 

gebiedsontwikkeling. De vereveningsruimte (zonder nieuwe toekomstige plannen) wordt in 2020 

negatief ( -/- 46 miljoen) en bedraagt in 2021 slechts € 19 miljoen. Om de negatieve en lage 

vereveningsruimte in 2020 en 2021 te voorkomen wordt voorgesteld om bij de actualisatie voor 
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het MPG 2021 de grondexploitaties van Strandeiland en Centrumeiland samen te voegen. Op deze 

manier kan de getroffen separate reservering van afgerond € 90 miljoen voor het landmaken van 

Strandeiland vervallen en daarmee worden toegevoegd aan algemene reserve. De reeds 

gerealiseerde en op korte termijn nog te realiseren grondopbrengsten van het Centrumeiland 

vormen voldoende garantie dat de kosten van het landmaken van Strandeiland worden 

terugverdiend, wat maakt dat deze maatregel verantwoord is.  

Wel betekent dit dat de komende jaren minder winst genomen kan worden bij het Centrumeiland.  

Door deze ingreep komt de vereveningsruimte in 2020 naar verwachting uit op € 43 miljoen en in 

2021 € 106 miljoen. In de jaren daarna loopt de vereveningsruimte op waardoor de verwachting is 

dat jaarlijks € 100 miljoen beschikbaar komt voor nieuwe tekortplannen maar deze prognose is 

onder de huidige onvoorspelbare omstandigheden zeer onzeker. 

 
Verwachte vereveningsruimte Vereveningsfonds en Zuidas (x € 1 miljoen) 

  2020 2021 

MPG 2020 101 228 

AMPG 2020 zonder ingreep -46 19 

AMPG 2020 na ingreep 43 106 

Tabel: : Verwachte vereveningsruimte Vereveningsfonds en Zuidas (x € 1 miljoen) 

 

Totaal ziet de ontwikkeling van de reserve er na de actualisatie en het samenvoegen van de 2 

plannen als volgt uit: 

 
Ontwikkeling reserve en vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe 

plannen 
      

Omschrijving van onderverdeelde posten stand eind 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 januari   898 776 747 869 914 

Dotaties (o.a. winstnemingen)   154 167 254,9 134 96 

Aanwending reserveringen   -25 -54 -27 -56 -60 

Uitnames Coalitieakkoord/Voorjaarsnota 2019   -153 -88 -53     

Voorziening   -65 -20 -20     

Overige uitgaven   -33 -33 -33 -33 -33 

Afname (-) of Toename (+) reserves   -123 -28 122 45 3 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 898 776 747 869 914 917 

Weerstandsvermogen -136 -149 -152 -155 -158 -161 

Reserveringen -582 -484 -440 -421 -371 -316 

Coalitie akkoord uitnames  -150 -100 -50       

Bestemde delen  -869 -733 -641 -576 -529 -477 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 43 106 293 385 440 

Nieuwe plannen en bovenwijkse voorzieningen  
  -25 -125 -225 -325 -425 

(€ 100 miljoen per jaar, cumulatief)[1]  

Indexatie van nieuwe plannen   0 0 -2 -6 -12 

Inschatting vereveningsruimte 29 18 -19 66 54 3 

Tabel: : Ontwikkeling vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe plannen met 

samenvoegen Strandeiland en Centrumeiland  (x € 1 miljoen) 

 

De vereveningsruimte, zoals weergegeven in bovenstaande tabel is gebaseerd op de huidige 

economische omstandigheden en moet nog worden verdiend. Op dit moment is rekening 

gehouden met: 
- het samenvoegen van Centrumeiland en Strandeiland 

- een afslag van de grondopbrengsten met 5% per jaar in de jaren 2020 t/m 2022 

- € 100 miljoen per jaar benodigd voor nieuwe plannen  

 

file:///C:/Users/munnik001/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DD136F5C.xlsx%23RANGE!A21
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Door deze ingreep is het probleem van een negatieve vereveningsruimte in 2020 opgelost. En in 

2021 komt weer ruimte beschikbaar voor het vaststellen van nieuw plannen. Hierbij zullen wel 

scherpe keuzen nodig zijn. Er is met deze maatregel naar verwachting € 106 miljoen beschikbaar 

voor 2020 en 2021. Onderstaande grote tekortplannen worden aankomend jaar verwacht, het 

betreffen indicatieve bedragen op basis van de huidige inzichten: 

 Hamerkwartier een beslag van € 50 miljoen 

 Amsteloever een beslag van € 20 miljoen 

 Ontwikkelbuurten € 10 - € 30 miljoen; tekorten grondexploitaties (fysieke deel) 

 IJburg Buiteneiland € 10 - € 15 miljoen; 

 Bijdragen aan bovenplanse investeringen in bereikbaarheid en groen € 20 miljoen; 

 Strategische verwervingen, vooruitlopend op het vaststellen van investeringsbesluiten, 

hiervoor wordt een reservering getroffen voor het risico, afhankelijk van het tijdstip van 

verwerven tussen de € 20-30 miljoen.  

 Extra bijdrage Zuidas dok: Rijk en regio zijn in gesprek om de meerkosten te harden en 

over de invulling van het advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten 

de Bestuursovereenkomst uit 2012 om. Vanwege de lange looptijd van het project is de 

verwachting dat de vereveningsruimte in de looptijd van deze AMPG (2020-2024) niet 

wordt geraakt. Op lange termijn zal dit wel financieel effect hebben op de 

vereveningsruimte.  

 

Escalatiescenario 

De AMPG 2020 geeft een actueel inzicht maar het is een momentopname. De ontwikkelingen zijn 

dynamisch en de impact op de vereveningsruimte is groot. Om die reden zal continue de aandacht 

uitgaan naar onder meer de ramingen van de opbrengsten van de omvangrijke plannen, zie 

hiervoor bijlage 2.  

Bij een verdieping en verlenging van de coronacrisis komt steeds meer het escalatie scenario in 

beeld. De gemeente hanteert bij de coronacrisis het CPB-model, dat onder meer is onderverdeeld 

in een basisscenario en een escalatiescenario. Dit zijn scenario’s die gaan over de gehele 

Nederlandse economie vertaald in het bruto binnenlands product (BBP). 

In dit escalatie scenario vallen de meeste opbrengsten langdurig weg en zijn de tussentijdse 

winstnemingen grotendeels uit beeld. Lopende financieel tekort plannen of plannen met een laag 

saldo zullen een groter financieel beslag leggen op de vereveningsruimte omdat deze (extra) 

tekorten moeten worden voorzien. Na 2021 kunnen dan geen nieuwe toekomstige plannen met 

een financieel tekort of hoge risicovolle voorinvesteringen meer worden vastgesteld, ook is er in 

dat geval geen ruimte meer voor bovenplanse investeringen.    

 

In onderstaande grafiek wordt weergegeven wat er de komende jaren ten opzichte van de 

verwachting bij het MPG 2020 zal gebeuren met de vereveningsruimte volgens de huidige 

inzichten in deze AMPG (met en zonder samenvoegen van Strandeiland en Centrumeiland) en als 

er sprake is van een escalatiescenario. 
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Grafiek: Ontwikkeling vereveningsruimte, rekening houdend met vaststellen van toekomstige plannen (x € 1 

miljoen) 

 

Vooruitblik 

Duidelijk is dat de effecten van de coronacrisis hun impact op de stad en de gebiedsontwikkeling 

hebben. Hoe en in welke omvang is minder duidelijk en zal de komende periode nauwgezet 

worden gevolgd. In deze AMPG wordt rekening gehouden met een aantal scenario’s die een 

indicatie geven van de mogelijke ontwikkeling in de komende jaren. 

In principe is er op dit moment voldoende geld beschikbaar voor de uitvoering van de huidig 

vastgestelde plannen.  

Het risico van vertraging van de reeds geplande gronduitgiften kan binnen de huidige 

portefeuille worden opgevangen. Het betekent dat de opbrengsten later worden ontvangen, 

maar de voorinvesteringen worden op een zeker moment weer terugverdiend. Vertragingen 

hebben echter wel een negatief effect op de winstnemingen die de komende jaren worden 

verwacht. Als het risico optreedt van sterker dalende grondprijzen of het omzetten naar een 

programma dat minder opbrengt, resulteert dit direct in het treffen van een grotere 

voorziening en op een later moment ook in lagere winstnemingen. Indien, als gevolg van deze 

risico’s de beschikbare vereveningsruimte negatief dreigt te worden, is het mogelijk en 

noodzakelijk om bij te sturen. 

 

Ondanks dat de vereveningsruimte op dit moment onder druk staat, zit in de portefeuille als 

geheel nog voldoende onbenutte waarde die op termijn tot nieuwe vereveningsruimte zal leiden. 

De waarde van de portefeuille is nog steeds aanzienlijk positief. De optelsom van alle 

grondexploitaties bedraagt op 1 januari 2020 circa € 1,9 miljard. Rekening houdend met de risico’s 

is de waarde van de portefeuille € 0,8 miljard. In financiële zin is hierbij al rekening gehouden met 

de bestaande plannen met een negatief saldo door middel van een voorziening en met 

reserveringen ter dekking van voorinvesteringen. Aan winstnemingen en planafsluitingen in de 

totale portefeuille voor de gehele looptijd wordt nog € 1,6 miljard verwacht. Hiervan wordt € 0,7 

miljard verwacht in de eerste 5 jaar. 



10 
 

Vanwege de wens om door te gaan met investeren in de stad is het belangrijk dat de 

uitvoering van de vastgestelde plannen zoveel mogelijk gecontinueerd wordt. En dat kan ook, 

al zullen scherpere keuzes onvermijdelijk zijn en zullen niet alle ambities onverkort kunnen 

worden gerealiseerd. Extra vereveningsruimte verdienen om nieuwe plannen met een tekort 

te kunnen toevoegen en tegelijkertijd het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas robuust te 

houden zal lastig worden als de crisis lang aanhoudt. 
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1 Inleiding 

De gemeentelijke grondexploitaties worden sterk beïnvloed door externe marktomstandigheden. 

Om goed te kunnen monitoren hoe de grondexploitaties en de reserves van het Vereveningsfonds 

en Zuidas zich in financiële zin ontwikkelen, worden de ramingen tweemaal per jaar 

geactualiseerd. Bij het woningbouwplan 2018-2025 (vastgesteld door het college op 20 november 

2018) is afgesproken dat het college tweemaal per jaar rapporteert over de financiële stand van 

zaken van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. Dit gebeurt in het voorjaar bij het 

Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en in het najaar bij de actualisatie van het MPG 

(AMPG).  

 

Het MPG 2020 is op 19 mei 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het MPG zijn ook de 

geactualiseerde saldi van de grondexploitaties, gebaseerd op de actualisatie van de 

grondexploitaties eind 2019, opnieuw door de gemeenteraad vastgesteld. Het MPG 2020 is 

daarnaast de basis voor de verantwoording over de grondexploitaties en de reserves van het 

Vereveningsfonds en Zuidas bij het jaarverslag 2019.  

Dit document bevat de uitkomsten van de AMPG 2020, gebaseerd op de actualisatie van de 

grondexploitaties in het voorjaar van 2020 en de prognoses voor de portefeuille als geheel. De 

prognose wordt gedomineerd door de coronacrisis en de onzekerheid van de duur en diepgang 

van deze crisis. Doel van dit document is om het bestuur inzicht te geven in de financiële 

ontwikkelingen binnen het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. Tevens wordt een vooruitblik 

gegeven naar het volgende MPG dat in het voorjaar van 2021 naar de raad gaat. De AMPG wordt 

ter kennisname en ter bespreking aan de raadscommissie aangeboden. Bij de AMPG worden geen 

wijzigingen of besluiten voorgelegd. Dit gebeurt in het voorjaar bij het MPG 2021. 

De analyse vindt plaats op portefeuilleniveau en is gebaseerd op de actualisatie van alle 

onderliggende actieve grondexploitaties. De focus van deze actualisatie richt zich met name op de 

ontwikkeling van de vereveningsruimte in de eerste vijf jaar. Dit is immers de belangrijkste 

indicator voor de financiële ruimte in het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. 

Alle bedragen in deze rapportage nominaal, tenzij anders vermeld. 

 

Dit document is als volgt opgebouwd: 

 Hoofdstuk 2 gaat in op de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op het 

Vereveningsfonds en de reserve Zuidas.  

 Hoofdstuk 3 beschrijft de werking van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. 

 Hoofdstuk 4 gaat in op de actualisatie van de grondexploitaties, de kosten, de 

grondopbrengsten en de fasering. 

 Hoofdstuk 5 bevat de uitkomsten van de actualisatie van de ramingen van de reserves 

Vereveningsfonds en Zuidas en de prognose voor het MPG 2021. Dit leidt tot een 

bijgestelde ontwikkeling van de vereveningsruimte. Ook zijn de verwachte toekomstige 

aanspraken op de vereveningsruimte in beeld gebracht. 

 Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 een vooruitblik gegeven richting het MPG 2021. Hierbij is 

aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen die effect zullen hebben op de 

actualisatie van de grondexploitaties bij het MPG 2021.  
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2 Algemene ontwikkelingen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op de 

gebiedsontwikkelingsprojecten van de gemeente Amsterdam en de financiële situatie van het 

Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. Het gaat dan zowel om externe factoren als om de invloed 

van gemeentelijk beleid die beide invloed hebben op de grondexploitaties en de reserves van het 

Vereveningsfonds en Zuidas.  

 

Coronacrisis 

De coronacrisis is in eerste aanleg een medische crisis. De economische gevolgen hangen in grote 

mate samen met de beheersing en het herstel van de pandemie. Door de grote onzekerheid over 

deze pandemie is het ramen van de toekomstige economische ontwikkelingen zeer onzeker, om 

die reden hanteren alle expertbureaus als het CPB, de Nederlandse Bank en de ECB meerdere 

scenario’s; van mild naar zwaar. De crisis kan leiden tot: 

 Minder consumenten vertrouwen 

 Hogere werkloosheid 

 Hogere (hypotheekrente) en strengere eisen bij het nemen van een hypotheek 

 Minder vertrouwen bij beleggers 

 

Op dit moment variëren de scenario’s voor de gebiedsontwikkeling van een beperkte vertraging  

tot stilstand en een meer of mindere prijsdaling. De woningbouw en de realisatie van het 

commercieel vastgoed binnen Amsterdam hebben op dit moment te maken met vertraging. 

Inmiddels voorspellen meerdere expertbureau een lichte terugval in de prijzen van woningen, 

maar daarbij geven ze allen aan dat door de schaarste aan woningen sprake zal zijn van tijdelijke 

terugval. Commercieel vastgoed wordt naar verwachting harder geraakt.  

De diepgang en de duur van de economische crisis zal uiteindelijk bepalen hoe groot de impact zal 

zijn op de woningbouw en de realisatie van commercieel vastgoed en op de gebiedsontwikkeling 

als geheel. 

Tot op heden is er alleen nog sprake geweest van vertragingen. Deze zijn verwerkt in de fasering 

van grondexploitaties, en daarmee in de aanpassing van de winstnemingen. 

In deze rapportage wordt aangegeven welke effecten de coronacrisis de komende jaren kan 

hebben op het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas, in de vorm van scenario’s. 

 

PFAS, Japanse duizendknoop & Stikstof 

In het MPG 2020 is al aangegeven dat het nieuwe beleid ten aanzien van PFAS en de Japanse 

duizendknoop en de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

leiden (mogelijk) tot vertragingen en hogere kosten bij nieuwbouwprojecten. Het kabinet heeft de 

norm voor de waarden PFAS die grond mag bevatten bij grondverzet aanvankelijk flink 

aangescherpt, waardoor vrijwel alle grond nu als ‘vervuild’ beschouwd moet worden. Dit heeft  

kostbare (en vertragende) onderzoeken en hoge ontgravings- en stortkosten tot gevolg. Doordat 

Amsterdam in 2018 al eigen PFAS-beleid had vastgesteld en de beschikking heeft over een eigen 

grondbank, zijn de gevolgen in Amsterdam beperkt gebleven. Het PFAS-beleid is in januari 2020 

geactualiseerd. Ook de stikstofuitspraak  van de Raad van State heeft bij enkele projecten tot 
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vertraging geleid. Projecten die eerder op basis van de PAS een stikstofbeoordeling hebben gehad 

moeten opnieuw worden beoordeeld. Dit kan tot vertragingen leiden. In Amsterdam gaat het tot 

op heden om een beperkt aantal projecten. En de nieuwe gemeentelijke richtlijn ten aanzien van 

de Japanse duizendknoop (grond met resten van de Japanse duizendknoop moet apart en 

gecontroleerd worden verwerkt) leidt bij meerdere projecten tot hogere kosten en vertragingen bij 

ontgravingswerkzaamheden. Daar waar deze risico’s bekend zijn worden deze door de projecten 

verwerkt in de project specifieke risico’s. 

 

Beleidsaanpassingen volgend uit de intentieverklaring over betaalbare woningen 

Het college heeft ingestemd met beleidsaanpassingen die voortvloeien uit de afspraken en 

maatregelen die de gemeente op 3 februari 2020 in een intentieverklaring is overeengekomen met 

de leden van IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers Vastgoed, Nederland), Vastgoed 

Belang (Vereniging van particuliere beleggers in vastgoed) en de NEPROM (Nederlandse 

Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen). De afspraken dienen om de productie van 

nieuwe en het behoud van bestaande betaalbare woningen te verbeteren. De beleidsaanpassingen 

hebben betrekking op voorwaarden en uitpondtermijnen voor middeldure huurwoningen en 

private sociale huurwoningen en de programmatische verdeling bij transformatieprojecten. 

Dit heeft een effect op de grondopbrengsten. In de afspraken is een aantal keuzemogelijkheden 

opgenomen. De belegger kan kiezen tussen uitponden na 25 jaar of eeuwigdurend. In het eerste 

geval zal de grondprijs hoger worden omdat er een hogere huurindexatie is afgesproken. In het 

tweede geval zal er sprake zijn van een lagere grondprijs. Voor sociale huurwoningen bij 

transformatieprojecten geldt dat een erfpachter kan kiezen tussen 40% particuliere sociale huur of 

30% sociale huur door een woningcorporatie. Als de erfpachter voor het eerste kiest, zal er sprake 

zijn van lagere grondprijzen, omdat de uitpondtermijn van deze woningen is opgerekt van 15 naar 

25 jaar. Als de erfpachter kiest voor 30% sociale huur, geldt de afgesproken grondprijs conform de 

samenwerkingsafspraken met de corporaties, daarentegen mag er 10% meer in de vrije sector 

worden gerealiseerd. Kortom, het effect van deze afspraken op de grondopbrengsten wordt pas 

duidelijk als de keuze van de belegger duidelijk wordt. Vooralsnog zijn de grondopbrengsten niet 

aangepast als gevolg van de afspraken. 
 

Wooncoöperaties 

Het College van B&W heeft 17 september 2019 het Actieplan Wooncoöperaties vastgesteld en 30 

oktober 2019 is het behandeld in de raadscommissie Wonen en Bouwen en 27/28 november 2019 

in de raad. 

De uitwerking van het eerder door het college vastgestelde Actieplan Wooncoöperaties, heeft 

geleid tot het eindrapport ‘Aan de slag met wooncoöperaties!’. Het college heeft ingestemd met 

de voorstellen uit het eindrapport. De voorstellen betreffen: het bijstellen van de eerdere ambities, 

het beschikbaar stellen van kavels voor wooncoöperaties, het starten van een drietal 

ontwikkelprojecten, het inrichten van een gemeentelijke financieringsregeling voor 

wooncoöperaties, aanpassingen voor de Huisvestingsverordening, het ontwikkelen van een 

keurmerk, het regelen van ondersteuning van initiatieven en het starten van een gemeentelijk 

programma Wooncoöperaties.  

Naast de lijst met 13 locaties wordt voorgesteld om een drietal ontwikkelprojecten te ontwikkelen.  

De bedoeling van een ontwikkelproject is om wooncoöperaties op een grotere schaal te realiseren 

en tegelijk te onderzoeken op welke manier de wooncoöperatie ook een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de specifieke gebiedsopgave voor de plek in kwestie. Twee ontwikkelprojecten zijn 
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nieuwbouwprojecten: Strandeiland en Buikslotermeerplein. Voor een derde ontwikkelproject zijn 

kansen in een ontwikkelbuurt.  

Voor de projecten op deze locaties geldt een grondprijs die hoort bij eeuwigdurende sociale of  

middeldure huur voor wooncoöperaties. Deze projecten zullen worden verwerkt in de 

grondexploitaties op het moment dat dit product aan de orde is. Het plan met de bijbehorende 

grondexploitatie voor de Jacob Geelbuurt Oost is inmiddels aangepast met het programma voor 

de wooncoöperatie. 
 

Nieuwe prestatieafspraken met woningcorporaties 

Gemeente Amsterdam, de woningcorporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepel 

(verenigd in de FAH) hebben eind 2019 nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt voor de periode 

2020-2023. Afspraken die de grondexploitaties direct raken hebben betrekking op de gemiddelde 

omvang van sociale huurwoningen (gemiddeld 60 m2 gbo), een vaste lage grondprijs voor sociale 

huurwoningen van minimaal 70 m2 gbo (€ 16.000 per woning, prijspeil 2019). In deze 

samenwerkingsafspraken is ook overeengekomen dat minder sociale woningen worden verkocht; 

de raming van de bijdrage in het Vereveningsfonds is hierop aangepast.  

 

Samenstelling portefeuille verandert 

De portefeuille bestond tot voor kort met name uit plannen die voor of in crisistijd van 2008-2013 

bouwrijp waren gemaakt en waar de juridisch-planologische procedures al waren afgerond. De 

afgelopen jaren zijn de gronden in deze plannen in een snel tempo uitgegeven door de grote vraag 

naar vastgoed in Amsterdam met hoge opbrengsten en winstnemingen tot gevolg. Deze plannen 

zitten inmiddels in de afrondende fase (bv. Houthavens, Amstelkwartier, Gershwin). Er worden 

inmiddels steeds meer grote nieuwe plannen toegevoegd die nog in het beginstadium zitten en 

waar alles nog moet gebeuren (bv. Sluisbuurt, Strandeiland, Verdi Deelpan 1 en Klaprozenbuurt). 

Deze plannen hebben een looptijd van 15 tot 20 jaar en in het begin zijn de risico’s vaak het 

grootst. De samenstelling van de portefeuille verandert daarmee van vooral projecten waar alleen 

nog de grond uitgegeven moest worden, naar meer en meer projecten die nog helemaal aan het 

begin van de ontwikkeling staan. Op korte termijn worden plannen verwacht als Hamerkwartier, 

Amsteloever, De Nieuwe Kern Zuid en de eerste ontwikkelbuurten. 

 

Daarnaast hebben de plannen uit het verleden veelal een programma met overwegend 

marktwoningen. Vroeger was het programmatische uitgangspunt voor woningen in de regel 70% 

markt en 30% sociaal. De oudere plannen hebben daarom over het algemeen relatief hoge 

grondopbrengsten. De nieuwe plannen gaan doorgaans uit van 40% sociaal, 40% middelduur en 

20% duur. Hierdoor liggen de opbrengsten in deze plannen in verhouding (veel) lager. Sommige 

nieuwe plannen hebben hierdoor een negatief financieel resultaat. 

 

Transformatie wordt steeds belangrijker 

Om voldoende woningbouwlocaties te hebben, worden bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

getransformeerd tot woningbouwgebieden. De transformatieplannen gaan de komende jaren een 

steeds groter deel van de portefeuille uitmaken. Denk aan de gebieden Hamerkwartier, Sloterdijk I 

Zuid, Amstel III, Verdi en Schinkelkwartier. De transformatie van een werklocatie naar een 

woonlocatie is veel complexer dan gebiedsontwikkeling in een gebied zonder bebouwing 

(uitleggebied). In de regel zal de gemeente eerst moeten investeren om een gebied geschikt te 
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maken voor woningbouw. De opbrengsten die nodig zijn om de investeringen terug te verdienen, 

zijn afhankelijk van de bereidheid van de zittende erfpachters om vervolgens te transformeren. De 

gemeente heeft hierdoor minder grip op (het tempo van) de gebiedsontwikkeling, en is er vaak 

ook onzekerheid over de volgorde van de inrichting van de openbare ruimte. Ook zijn de risico’s 

groter, omdat de kans bestaat dat erfpachters hun kavel niet gaan transformeren. Het is mogelijk 

dat ze niet kunnen of willen ontwikkelen als gevolg van door de gemeente gestelde 

programmatische en duurzaamheidseisen of als gevolg van  een economisch neergang.  

 

Een ander belangrijk knelpunt bij transformatie is de inpassing van maatschappelijke 

voorzieningen, zoals scholen. Als gevolg van de hoge mate van verdichting en de faciliterende rol 

van de gemeente is het lastig om een locatie te vinden voor de maatschappelijke voorzieningen, 

omdat ontwikkelende partijen hier geen winst op kunnen maken. Het kan betekenen dat de 

gemeente locaties zal moeten verwerven om er voor te zorgen dat de maatschappelijke 

voorzieningen een plek krijgen in het gebied. Ook kan het voorkomen dat commercieel vastgoed 

en/of woningen gecombineerd met maatschappelijke voorzieningen wordt gebouwd, waardoor de 

bouwkosten hoger zijn dan de normbedragen die beschikbaar zijn voor de realisatie van 

maatschappelijke voorzieningen. Vaak wordt besloten om deze kosten te dekken vanuit het 

Vereveningsfonds.  

 

Investeringsruimte woningcorporaties steeds beperkter  

In het woningbouwplan 2018-2025 is de doelstelling neergelegd om 2.500 woningen per jaar door 

woningcorporaties te laten bouwen. Om dit te halen zullen de woningcorporaties veel meer 

woningen moeten gaan bouwen dan voorheen. Door de verhuurdersheffing en andere fiscale 

maatregelen van het Rijk is de investeringsruimte van woningcorporaties echter beperkt. Als 

woningcorporaties ook geen woningen meer mogen verkopen, wordt de investeringsruimte nog 

kleiner. Het wordt daardoor steeds lastiger om de aan de woningcorporaties toebedeelde locaties 

te ontwikkelen. Ook kan dit effect hebben op het realiseren van de programmatische 

doelstellingen in de transformatiegebieden. Het financiële effect van het realiseren van minder 

sociale woningen is relatief beperkt, maar het kan wel zorgen voor vertraging in de 

gebiedsontwikkeling en het niet halen van de programmatische doelstellingen. 

 

Ontwikkelingen met grote onzekerheden die elkaar kunnen versterken 

De mogelijke algemene ontwikkelingen worden gedomineerd door de coronacrisis. De 

verwachtingen zijn ongewis. Onder deze crisis is ook nog sprake van andere ontwikkelingen die 

wellicht minder in beeld zijn zoals het beleid ten aanzien van Stikstof en PFAS. Voorts is een aantal 

samenwerkingsafspraken, zoals met de IVBN en de woningcorporaties, en beleidsaanpassingen 

doorgevoerd, zoals eeuwigdurende middeldure huur en wooncoöperaties, die in de huidige 

portefeuille nog niet zijn meegerekend. 

De effecten die de ontwikkelingen hebben op het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas zijn 

onzeker, bovendien kunnen ze elkaar versterken. Er zijn ontwikkelingen waar de gemeente wel 

invloed op heeft, maar ook ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft: 

 Verwachte dalende grondprijzen als gevolg van de coronacrisis en hogere 

stichtingskosten (hoogbouw, duurzaamheidsmaatregelen). 
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 Uitval of vertraging als gevolg van de coronacrisis en landelijk beleid ten aanzien van PFAS 

en stikstof. Dit leidt tot vertraging van de opbrengsten, maar ook tot meer proceskosten. 

 Steeds hogere kosten openbare ruimte als gevolg van duurzaamheids- en kwaliteitseisen 

en complexere bouw. Bovendien zijn de prijzen gestegen als gevolg van schaarste van 

aannemers. 

 Hogere kosten voor maatschappelijke voorzieningen als gevolg van strengere eisen 

(ruimtelijke normen, kwaliteit, duurzaamheid), maar ook doordat binnenstedelijk 

compacter moet worden gebouwd (kleinere kavel en menging met andere functies). 

 Afspraken IVBN en woningcorporaties hebben een effect op de grondprijzen. 

 De woningen mogen niet te klein worden met als gevolg dat er steeds vaker sprake is van 

marktcontraire woningen waardoor de grondopbrengsten per m2 lager zijn. 

 Transformatie wordt steeds belangrijker en daarmee is de gebiedsontwikkeling  

afhankelijk van deze  partijen (1 op 1). Als gemeente hebben we weinig invloed op het 

tempo. Het woningbouwprogramma 40-40-20 zorgt dat projecten soms lastig van de 

grond komen. Hoge proceskosten. Complexe realisatie openbare ruimte. 

 Investeringsruimte van woningcorporaties is beperkt. Ongewis waar deze wordt ingezet. 

 Wooncoöperaties moeten nog worden ingevoerd in projecten en dit leidt tot minder 

opbrengsten. 

 De BTW is steeds vaker kostenverhogend, waardoor projecten duurder worden. 

Een aantal ontwikkelingen hebben we als gemeente niet zelf in de hand, zoals de 

marktontwikkeling. Er zijn keuzes mogelijk en noodzakelijk om zo goed mogelijk te kunnen 

inspelen op deze ontwikkelingen.  
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3 Werking Vereveningsfonds en reserve Zuidas 

In het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas worden de resultaten van de Amsterdamse 

grondexploitaties met elkaar verevend. Het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas vormen in 

financiële zin een gesloten systeem. De financiële resultaten van alle aan de gebiedsontwikkeling 

verbonden inkomsten en uitgaven worden binnen dit systeem verrekend. Administratief en 

organisatorisch zijn het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas gescheiden. Ze bestaan beide uit 

de verzameling van reserves, voorzieningen en grondexploitaties die samenhangen met de 

gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is dynamisch en onvoorspelbaar en gaat daarom 

gepaard met grote risico’s. Doordat het Vereveningsfonds een afgescheiden financieel systeem is, 

kunnen deze risico’s beter worden beheerst. 

In grondexploitaties worden per plan/gebied de grondkosten en opbrengsten opgenomen. De 

grondkosten bestaan  onder meer uit verwerven van bestaande locatie en bouw- en woonrijp 

maken. De opbrengsten bestaan voornamelijk uit erfpachtuitgifte van locaties voor de realisatie 

van woningen, kantoren en/of ander vastgoed. Deze kosten en opbrengsten worden vervolgens in 

de tijd geplaatst (gefaseerd), waardoor ook de invloed van tijd (indexatie, rente) wordt 

meegenomen in de grondexploitatie. Voorts worden ook investeringen toegerekend buiten de 

plangebieden die samenhangen met de grondexploitaties. Er mogen volgens het Besluit, 

Begroting en Verantwoording (BBV) alléén grondkosten worden opgenomen in de 

grondexploitatie, en géén vastgoedkosten. Veelal vinden er eerst voorinvesteringen plaats 

voordat de opbrengsten binnenkomen. Hierdoor ontstaat een ‘badkuipeffect’. 

 

 
Grafiek: Voorbeeld ‘badkuip-effect’ cashflow grondexploitatie 

 

Voor grote voorinvesteringen wordt een reservering getroffen in het fonds om het risico af te 

dekken voor het geval de grondopbrengsten gaan tegenvallen of niet gerealiseerd worden.  

Bij verlieslatende nieuwe plannen of bij lopende negatief geraamde plannen die verslechteren 

door bijvoorbeeld lagere grondprijzen en/of hogere kosten dient direct bij vaststelling van dit 

(extra) verlies uit de reserve een (extra) bedrag te worden onttrokken die moet worden voorzien. 

Dit gaat direct ten laste van de vereveningsruimte.  

 

De reserve wordt gevoed door winstnemingen uit grondexploitaties. Tussentijdse winstnemingen 

bij financiële positieve plannen zijn verplicht en worden toegevoegd aan de reservepositie 

waardoor de vereveningsruimte wordt verhoogd. Het systeem van winstneming is prudent, de 

winst mag pas worden genomen op basis van realisatie en voorzichtigheid. Dit betekent dat 
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naarmate een positief plan meer is voltooid en het risicoprofiel afneemt (meer) winst mag worden 

genomen. Veelal wordt bij omvangrijke positieve plannen in de eerste vijf jaar geen of beperkte 

winst genomen. Als dit jaar en de komende jaren een aantal nieuwe financieel positieve en 

negatieve plannen worden vastgesteld door de gemeenteraad dan dient meteen rekening te 

worden gehouden met de tekorten die beslag leggen op de vereveningsruimte. De winsten van 

deze nieuwe plannen worden pas op termijn genomen.  

 

Behalve door de grondexploitaties worden de reserves van het Vereveningsfonds en Zuidas ook 

rechtstreeks beïnvloed door inkomsten en onttrekkingen. Onttrekkingen vinden plaats op basis 

van bijvoorbeeld afspraken in het kader van het Coalitieakkoord. Directe inkomsten volgen uit 

onder meer de afspraken met woningcorporaties en indexatievergoedingen op de reserves.  

 

De reserve kent drie delen: een deel dat dient om risico’s te dragen (weerstandsvermogen), delen 

die bestemd zijn als voorfinanciering van grote investeringen zoals het opspuiten van 

Strandeiland, de aanleg van het Zuidasdok (gereserveerde delen) en vereveningsruimte die 

besteed kan worden aan voorfinanciering van nieuwe plannen of tekorten op nieuwe plannen. 

De ontwikkeling van de vereveningsruimte bepaalt de ruimte die er is om ook in de toekomst te 

kunnen investeren in nieuwe plannen en infrastructuur in relatie tot de gebiedsontwikkeling. De 

inzet van de ruimte is een bevoegdheid van de raad.  

De volgende figuur geeft de werking van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas schematisch 

weer.  

 

 

Figuur: Werking Vereveningsfonds en de reserve Zuidas 
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4 Ontwikkeling actieve portefeuille  

In dit hoofdstuk wordt het effect van de actualisatie van de grondexploitaties op de actieve 

portefeuille behandeld. Bepalende factoren voor de saldo-ontwikkeling van lopende 

grondexploitaties zijn de omvang en samenstelling van het (woningbouw)programma, de 

ontwikkeling van de grondkosten en de grondprijzen, tempo en fasering van te realiseren 

vastgoed en de daarbij behorende cash-flow. De uitkomsten van de berekeningen zijn vanwege de 

lange looptijd in sterke mate afhankelijk van de gehanteerde aannames. Dit houdt in dat bij de 

interpretatie van de bedragen rekening moet worden gehouden met substantiële 

onzekerheidsmarges. 

 Werkwijze actualisatie actieve plannen 4.1

De portefeuille bestaat per 1 mei 2020 uit 164 actieve grondexploitatieplannen en circa 50 

toekomstige grondexploitaties in voorbereiding. Ten opzichte van het MPG 2020 zijn voor vier 

plannen (Klaprozenbuurt, Amstelkwartier fase 3, een bovenwijkse voorziening (brug) die 

samenhangt met het Kauwgomballenkwartier en Fridtjof Nansen) investeringsbesluiten genomen 

waardoor deze aan de actieve portefeuille zijn toegevoegd. Alle 164 plannen zijn medio 2020 

geactualiseerd (peildatum mei 2020). Dit heeft geleid tot zowel positieve als negatieve 

aanpassingen. Hierop wordt in de volgende paragraaf op hoofdlijnen ingegaan. 

 

Bij de actualisatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

Stand van zaken mei 2020 

De actualisatie geeft de stand van zaken weer in mei 2020. Dit houdt in dat alle kosten en 

opbrengsten zijn geïndexeerd naar prijspeil 1-1-2020. De kosten, opbrengsten en fasering zijn 

aangepast naar de inzichten van dat moment. De effecten van de coronacrisis zijn in de cijfers van 

mei nog gering; er is sprake van vertragingen, maar het effect dat de crisis kan hebben op de 

langere termijn is niet in de grondexploitaties verwerkt. Deze komen later in deze rapportage aan 

de orde bij de prognose voor het MPG 2021 en het doorrekenen van toekomstige scenario’s. 

 

Programmatische uitgangspunten 

Bij de actieve plannen is het vastgestelde programma bij het investeringsbesluit leidend (spelregel 

2 bij de uitwerking van 40-40-20). Voor oudere plannen wijkt de woningbouwsegmentering veelal 

af van de 40-40-20 die bij nieuwe plannen geldt. In het verleden was in de regel de 

programmatische verdeling voor woningen 70% marktwoningen en 30% sociaal. De in het 

verleden vastgestelde plannen hebben daardoor een hoger aandeel marktwoningen dan nieuwe 

plannen. In de ramingen van de opbrengsten is dit dan ook het uitgangspunt. In het kader van de 

IVBN afspraken zijn meer varianten op 40-40-20 afgesproken. 
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Beleidsaanpassingen volgend uit de intentieverklaring over betaalbare woningen 

Aanpassingen van programma en grondprijzen in lopende grondexploitaties door de afspraken 

met de  IVBN en woningcorporaties en over wooncoöperaties hebben nog niet plaatsgevonden, 

omdat het effect op de grondopbrengsten nog onzeker is. In de afspraken is een aantal 

keuzemogelijkheden opgenomen (zie hoofdstuk 2 over de algemene ontwikkelingen). Op dit 

moment is nog onduidelijk welke keuzes beleggers gaan maken. 

Mochten tijdens de uitvoering aanpassingen in het programma plaatsvinden (bijvoorbeeld meer 

sociaal of middeldure huur), dan heeft dit een effect op de opbrengsten van de grondexploitatie en 

daarmee de geraamde winstnemingen en de ontwikkeling van de vereveningsruimte.  

 

Transformatieprojecten 

Bij transformatieprojecten bestaan de opbrengsten voor een groot deel uit meerwaarde erfpacht 

die ontstaat door het aanpassen van het erfpachtcontract (bijvoorbeeld bedrijventerrein omzetten 

naar woningen). De meerwaarde die de gemeente berekend is sterk afhankelijk van het bestaande 

erfpachtcontract en de omvang van het nieuwe programma dat een erfpachter wil realiseren op 

een kavel. De berekening van de meerwaarde betreft maatwerk per kavel en is daarom lastig te 

ramen aan de voorkant. Of de door de gemeente berekende meerwaarde ook wordt gerealiseerd, 

is afhankelijk van de bereidheid van de erfpachter om de transformatie onder de gemeentelijke 

condities te realiseren. Hieruit blijkt namelijk of de business case van de erfpachter haalbaar en 

financierbaar is. Deze categorie van opbrengsten in de grondexploitaties zijn als gevolg hiervan 

veel meer onzeker dan reguliere gronduitgiften. Dat geldt voor zowel de hoogte als de timing. Het 

uitgangspunt is dat een meerwaarde alleen als opbrengst in de grondexploitatie wordt 

meegenomen als er voldoende zekerheid is over het realiseren ervan. Een meerwaarde wordt als 

kans meegenomen in de risicoanalyse bij een grondexploitatie als die zekerheid onvoldoende 

aanwezig is. De kosten in de openbare ruimte worden zoveel als mogelijk pas gemaakt op het 

moment dat ook de kans op transformatie voldoende zeker is. 

 

Bovenplanse investeringen 

De specifiek aan één grondexploitatie gekoppeld kosten voor infrastructurele werken en 

groenvoorzieningen zijn onderdeel van de kostenraming in een grondexploitatie. Voor 

toekomstige infrastructurele werken en groenvoorzieningen waar zowel grondexploitaties als de 

bestaande stad profijt van hebben (bovenplanse infrastructuur), wordt op basis van profijt en 

proportionaliteit uitgegaan van een globale verdeling van de kosten over het Stedelijk 

Mobiliteitsfonds, de Vervoersregio en het Vereveningsfonds c.q reserve Zuidas (in de regel, bij 

gelijke belangen, geldt: 1/3-1/3-1/3). Bij het Stedelijk Mobiliteitsfonds en de Vervoersregio is er 

echter grote druk op de budgetten voor nieuwe investeringen. Het risico bestaat dat voor de 

ontwikkeling van de stad noodzakelijke bovenplanse infrastructuur niet kan worden gerealiseerd 

door een tekort aan middelen of dat een grotere bijdrage uit het Vereveningsfonds nodig is wat 

weer effect heeft op de vereveningsruimte. 

 

Rente, discontovoet en inflatieparameters 

Alle bedragen gepresenteerd in deze rapportage zijn nominaal, tenzij anders vermeld.  

Voor het bepalen van de netto contante waarde wordt er binnen gemeente Amsterdam gerekend 

met een discontovoet van 2%. De rente is 0,64% en de langetermijnprognoses voor de 

inflatieparameters in de grondexploitaties bedragen 2% voor zowel kosten als opbrengsten.  

 



21 
 

 Uitkomsten actualisatie actieve plannen 4.2

Zoals aangegeven, is bij de actualisatie gekeken naar de kosten en opbrengsten in de 

grondexploitaties en de planning hiervan en zijn deze elementen waar nodig aangepast aan de 

laatste inzichten.  

 

Als de prognoses van opbrengsten en kosten van alle individuele grondexploitaties voor de 

resterende looptijd (10-20 jaar) bij elkaar worden opgeteld, telt dit op tot aanzienlijke bedragen. 

De optelling van alle nog te realiseren opbrengsten bedraagt na de actualisatie € 4,9 miljard (dit 

was € 4,6 miljard bij het MPG2020) en bestaat voor een groot deel uit verwachte opbrengsten uit 

gronduitgiften ten behoeve van woningbouw (€ 3 miljard) en commerciële bestemmingen (€ 1,5 

miljard). De toename van de opbrengsten met € 0,3 miljard is als volgt opgebouwd: 

 

Geraamde opbrengsten hoger (+) of lager dan (-) dan MPG 2020 verschil > 2miljoen 

Plannr. Plannaam Bedragen Toelichting 

527.01 Klaprozenbuurt 133,3  Nieuw plan 

579.90 Amstelkwartier 3e fase 79,8  Nieuw plan 

503.89 Amstel III Urban District 28,3  Meerdere transformaties 

526.70 Buiksloterham 14,3  Transformatie toegevoegd 

260.36 Inrichting Strandeiland 1e fase 12,7  Indexering 

518.03 Sloterdijk Centrum 12,0  Transformatie  

783.04 Houthaven West 4,8  cluster 2 

580.39 Strawinsky 4,1  Transformatie 

579.96 Ondertunneling Bijlmerbajes 3,4  Hogere bijdrage Weespertrekvaart Oost en Midden 

285.08 Sluisbuurt 3,2  Indexatie 

579.55 Weespertrekvaart Midden 3,1  o.m. blok 2 

580.38 Ravel 2,4  Indexatie 

579.80 Amstelkwartier 2e fase 2,2  o.m. optievergoeding 5 mln 

503.86 Restplan bedrijvenstrook Amstel III 2,2  o.m. transf. Kuiperberweg 17-19 

270.03 Bakemabuurt Geuzenveld-Slotermeer 2,0  Optievergoeding + hogere grondwaarde 

580.30 Verdi Deelplan 1  -2,5  Grondprijsverlaging 

580.08 Vivaldi  -2,7  Grondprijsverlaging 

534.08 NDSM-werf West Fase 1 -2,9    

214.31 Jacob Geelbuurt Oost -3,8  Wooncoöperatie 

503.06 Arenapoort-West -6,3  Lagere opbrengst kavel 15 

580.29 Kenniskwartier  -14,8  Minder programma 

  Overige plannen  21,3    

  Toename geraamde opbrengsten 296,1    

Tabel: : Grootste verschillen geraamde opbrengsten tussen AMPG2020 en MPG 2020 (x € 1 miljoen) 

 

In plannen waar sprake is van transformatie zijn de aanvullende meerwaardes erfpacht vaak nog 

niet in de grondexploitaties opgenomen, omdat daar te weinig zekerheid over is. Inmiddels zijn 

binnen een aantal projecten aanvullende afspraken gemaakt met erfpachters, waardoor er wel 

voldoende zekerheid is over deze opbrengsten om ze ook in de grondexploitatie te ramen. Aan de 

kostenkant worden bij Amstel III Urban District tegelijkertijd ook meer kosten opgenomen voor de 

aanleg van de openbare ruimte (zie onderstaande tabel). 

 

De optelling van alle nog te realiseren kosten in alle actieve grondexploitaties bedraagt na de 

actualisatie € 3,3 miljard (dit was € 2,94 miljard bij het MPG 2020). De stijging van € 0,34 miljard 

ten opzichte van het MPG 2020 is als volgt opgebouwd:   
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Verschillen tussen AMPG2020 en MPG 2020 in miljoenen euro's 

Geraamde kosten  hoger (-) of lager dan (+) dan MPG 2020 verschil > 2miljoen 

Plannr. Plannaam Bedragen Toelichting 

527.01 Klaprozenbuurt -158,4  Nieuw plan 

579.90 Amstelkwartier 3e fase -53,4  Nieuw plan 

579.91 Brug AK3-Kauwgomballenkwartier -2,8  Nieuwe bovenwijkse voorzieningen - brug  

503.89 Amstel III Urban District -27,0  Transformatie toevoegen openbare ruimte 

260.36 Inrichting Strandeiland 1e fase -11,8  Vnl indexering 

526.70 Buiksloterham -11,6  Sanering, bouwrijp en exploitatiebijdrage 

508.06 Sloterdijk I Zuid -9,6  Verwerving 

579.65 Weespertrekvaart Oost -7,4  Verwerving 

204.75 Foodcenter Amsterdam -5,6  Van Galenstraat toegang 

580.01 Zuidas Projectbudget -4,5  Vnl indexatie 

518.03 Sloterdijk Centrum -3,6  Kavel L bijdrage Sok en fietsparkeren 

285.10 ZBE Overige kosten -3,4  Indexering 

579.96 Ondertunneling Bijlmerbajes -3,3  Afkoop beheer Prorail, kosten in en uitdienstnemen spoor 

260.31 IJburg 1e fase -2,9  Herstel bruggen en Wim Noordhoekade 

503.06 Arenapoort-West -2,9  Bouwrijp maken UID 

285.08 Sluisbuurt -2,7  Indexering 

579.80 Amstelkwartier 2e fase -2,6  Brug Duivendrechtse Vaart 

503.33 Arenapoort Oost -2,5  Verlies op transformatie 

260.34 Centrumeiland -2,2  Indexering 

783.98 Houthaven Infrastructuur 2,7  Vrijval Meerwerk tunnel en minder V&T 

580.06 Rechtbankkavel 2,7 Aantal begrotingsposten geschrapt, worden later 
overgeheveld naar nieuwe op te stellen grex Parnas II 

  Overige plannen -29,2  Onder andere indexering 2 procent 

  Toename geraamde kosten -341,9    

Tabel: : Grootste verschillen geraamde kosten tussen AMPG2020 en MPG 2020 (x € 1 miljoen) 

 

De optelsom van de kosten en opbrengsten van de afzonderlijke plannen zoals opgenomen in het 

grondexploitatiesysteem Planex, resulteert in totale kasstromen.  

 

Geraamde nominale kasstromen actieve plannen in miljoenen euro's   

Kasstroom   periode            Totaal  

  Rubriek 2020 2021 2022 2023 2024 2025ev   

Opbrengsten Wonen 240 378 391 353 355 1.297 3.014 

  Commercieel 174 299 236 281 72 481 1.542 

  Meerwaarde erfpacht 0 4 31 13 0 2 50 

  overige grondopbrengsten 26 38 17 17 19 49 166 

  overige opbrengsten 45 36 14 12 25 28 159 

  Grondbedrijfvreemd 1 1 1 0 0 8 11 

Totaal opbrengsten 485 754 689 677 471 1.864 4.942 

Kosten Bodemsanering -14 -16 -10 -11 -9 -26 -88 

  bouwrijp maken -63 -67 -40 -26 -28 -41 -264 

  civiele constructies -61 -54 -75 -71 -67 -121 -450 

  Grondbedrijfvreemd -1 -6 -6 0 -1 0 -14 

  openbare werken -118 -108 -88 -83 -72 -202 -671 

  overige kosten -56 -57 -61 -75 -73 -424 -745 

  Proceskosten -89 -61 -53 -44 -33 -142 -422 

  V&T -64 -41 -38 -34 -29 -73 -280 

  Verwervingen -78 -58 -45 -31 -23 -126 -362 

Totaal Kosten -544 -468 -417 -375 -336 -1.156 -3.296 

Eindtotaal   -59 286 272 302 135 709 1.646 

Tabel: : Geraamde nominale kasstromen actieve plannen (x € 1 miljoen) 
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Verschil geraamde nominale kasstromen actieve plannen MPG 2020 en AMPG 2020 in miljoenen euro's   

Kasstroom periode           
   2020 2021 2022 2023 2024 2025ev  Totaal 

MPG 2020 50 219 348 209 145 750 1.721 

AMPG 2020 -59 286 272 302 135 709 1.646 

Verschil -109 67 -76 93 -10 -41 -75 

Tabel: : Verschil geraamde nominale kasstromen actieve plannen MPG 2020 en AMPG 2020 (x € 1 miljoen) 

 

De kasstromen zijn ten opzichte van de verwachting in het MPG 2020 negatiever geworden. Er 

wordt € 75 miljoen minder aan kassaldo verwacht. De kasstromen zijn ook weergegeven in 

onderstaande grafiek: 

 

 

Grafiek: Geraamde kasstromen actieve plannen (grondexploitaties) (x € 1 miljoen) 
 

In deze kasstromen zijn de vertragingen als gevolg van de coronacrisis die tot mei 2020 zijn 

opgetreden verwerkt. Deze gronduitgiften zijn veelal doorgeschoven naar 2021. 

 

Daarna wordt bij het in de tijd zetten van kosten en opbrengsten een haalbare, maar ambitieuze 

planning gehanteerd en wordt niet bij voorbaat uitgegaan van vertragingen. Vertragingen treden 

echter met grote regelmaat op, bijvoorbeeld door (veranderende) wetgeving en juridische eisen, 

door wijzigingen in de afspraken tussen partijen of wanneer partijen zich terugtrekken uit een 

ontwikkeling. Op voorhand is echter niet aan te geven in welke plannen vertraging gaat optreden. 

Om deze redenen worden de kasstromen op portefeuilleniveau . Hierbij  wordt rekening gehouden 

met vertragingen in verband met planoptimisme en als gevolg van de coronacrisis. Op deze 

manier kan op portefeuilleniveau tot een meer realistische inschatting worden gemaakt van de 

opbrengsten en kosten in een bepaald jaar. Hierdoor wordt gecorrigeerd voor de boeggolf uit de 

vorige grafiek.  

De grondexploitaties kennen een (zeer) lange horizon en zijn daardoor erg gevoelig voor 

conjuncturele ontwikkelingen. Daarom beperken we in de meerjarenraming op portefeuilleniveau 

de periode tot vijf jaar. Dit sluit tevens aan op de gemeentelijke begrotingscyclus. 

 

De gecorrigeerde kasstromen zijn in onderstaande grafiek weergegeven. 
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Grafiek: Gecorrigeerde kasstromen actieve plannen (grondexploitaties) (x € 1 miljoen) 
 

De verwachting is dat de opbrengsten, als alleen vertraging optreedt, zich de komende jaren 

beweegt rondom € 400 miljoen. Dit is relatief hoog ten opzichte van het langdurig gemiddelde van 

circa € 200 miljoen per jaar in de periode 2000 tot en met 2019. In deze grafiek zijn alleen de 

huidige actieve plannen opgenomen. Ook aan de kostenkant is gecorrigeerd voor 

planningsoptimisme.  

 

Op dit moment zijn veel nieuwe grondexploitaties in voorbereiding. Deze toekomstige plannen 

zullen de komende jaren actief worden en een belangrijke invloed hebben op de toekomstige 

ramingen. Met de huidige plannen blijft de kasstroom van de grondexploitaties de komende jaren 

positief. 

 Actualisatie van de waarde van de portefeuille 4.1

De gemeente Amsterdam heeft daarmee in mei 2020 164 grondexploitaties in uitvoering waarin 

gerekend is met de uitgifte van nog circa 47.000 woningen.. In onderstaande tabel is een 

inschatting gemaakt van de indicatieve waarde van de portefeuille. Vertrekpunt is de cumulatieve 

nominale waarde van alle actieve plannen, inclusief de reeds gerealiseerde kosten en opbrengsten 

in deze plannen (onderhanden werk).  

 

Opbouw waarde portefeuille met stelposten in miljoenen euro's 

Waarde portefeuille  
optelsom plannen 

MPG 
2020 

toelichting 
AMPG  
2020 

toelichting 

Bruto waarde plannen  1.945    1.899    

Daling grondopbrengsten -450  10% -450  3 jaar x 5% afslag = 15% marktwon./commercieel 

Hogere proces- en V&T kosten  -30    -150  vertraging en 2 % indexering  

Hogere uitvoeringskosten -200  10% -260  indexering 2 % per jaar 

Projectspecifieke risico's  -190    -204    

Totaal daling  -870    -1.064    

Netto waarde plannen   1.075    835    

Tabel: : Opbouw waarde portefeuille met stelposten (x € 1 miljoen) 
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De cumulatieve nominale waarde bedraagt op 1 januari 2020 circa € 1,9 miljard. Vervolgens zijn op 

portefeuilleniveau stelposten aangehouden om in financiële zin rekening te houden met de 

risico’s. 

 

Het effect van de risico’s wordt op basis van de huidige inzichten ingeschat op € 1 miljard. De 

indicatieve financiële waarde van de huidige actieve portefeuille bedraagt daarmee € 835 miljoen. 

Dit was bij het MPG 2020 € 1,1 miljard. De lagere inschatting van de waarde wordt vooral 

veroorzaakt doordat de risico’s nu hoger worden ingeschat door onder andere de coronacrisis. 

 

In het escalatie scenario (zie hoofdstuk 5) zal de waarde van de portefeuille verder afnemen.  

 

Zoals in het volgende hoofdstuk wordt beschreven, is in financiële zin al rekening gehouden met 

de bestaande plannen met een negatief saldo door middel van voorzieningen van in totaal € 248 

miljoen. Daarnaast zijn er reserveringen gedaan ter dekking van voorinvesteringen ter hoogte van 

€ 484 miljoen, waarvan de kosten ook meetellen in de optelsom van de plannen. In de praktijk 

zullen deze kosten ten laste van de reserveringen in de reserve komen en niet in het plansaldo tot 

uiting komen. Aan winstnemingen en planafsluitingen in de hele portefeuille voor de gehele 

looptijd wordt daarom nog € 1,6 miljard. Hiervan wordt € 0,7 miljard verwacht in de eerste 5 jaar, 

waarbij is aangenomen dat in de jaren 2020 en 2021 circa € 100 miljoen vertraagt (zie tabel 

“winstnemingen en planafsluitingen” in paragraaf 5.2). 
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5 Ontwikkeling vereveningsruimte 

Het startpunt van de actualisatie van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas is de actualisatie 

van alle individuele grondexploitaties. Daarbij wordt per grondexploitatie gekeken naar de 

ramingen en de planning van de opbrengsten en kosten. De uitkomsten van de actualisatie van de 

individuele grondexploitaties zijn in het voorgaande hoofdstuk behandeld. Dit hoofdstuk gaat in 

op de belangrijkste financiële indicator: de ontwikkeling van de vereveningsruimte in de komende 

vijf jaar. Vervolgens is ook gekeken naar de verwachte aanspraken op de vereveningsruimte de 

komende jaren. Welke investeringen en nieuwe plannen komen eraan waar een beroep zal worden 

gedaan op de vereveningsruimte. 

 Actualisatie van de kasstromen op portefeuilleniveau 5.1

Als de verwachte gecorrigeerde kasstromen uit de grondexploitaties (zie hoofdstuk 4) en de 

verwachte kasstromen ten opzichte van de reserves en voorzieningen onder elkaar worden 

gezet, ontstaat een beeld van de verwachte kasstromen voor het geheel van het 

Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. Dit is opgenomen in onderstaande tabel. 

 

Kasstroomramingen AMPG 2020 Vereveningsfonds en reserve Zuidas in miljoenen euro's 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  realisatie           

Inkomsten             

Totale grondopbrengsten grondexploitaties en overige projecten 269 406 459 414 449 336 

Indexatie vergoeding over reserves en voorzieningen 22 21 18 17 20 21 

Bijdragen van woningcorporaties 16 13 13 14 8 9 

Inkomsten onderhanden werk rente 2 1 1 1 1 1 

Totaal opbrengsten 309 441 491 446 478 367 

Uitgaven              

Totale kosten grondexploitaties en overige projecten -322 -382 -358 -358 -346 -337 

Plannen in voorbereiding voor investeringsbesluit   -15 -15 -15 -15 -15 

Uitgaven rechtstreeks uit de reserves VEF -22 -28 -28 -28 -28 -28 

Uitgaven rechtstreeks uit de reserve Zuidas  -9 -11 -11 -11 -26 -38 

Reserveringen uitgaven aan bestemde delen 0 -7 -27 0 0 0 

Afdracht aan algemene middelen  -106 -153 -88 -53 0 0 

Afwikkeling uitgaven corporaties en andere derden   -4   -3 -2   

Overdracht aan andere onderdelen -16 5 0 0 0 0 

Totale kosten  -474 -595 -527 -468 -417 -418 

Totaal van de kasstromen -165 -153 -36 -22 61 -51 

Tabel: : Kasstroomramingen AMPG 2020 Vereveningsfonds en reserve Zuidas (x € 1 miljoen) 

 

De kasstomen van de jaarschijven 2020 tot en met 2024  zijn over het algemeen negatief. Dit komt 

voornamelijk door de combinatie van: 

- Het toevoegen van nieuwe plannen met hoge voorinvesteringen, zoals de 

Klaprozenbuurt. 

- Het indexeren van de kosten (met name verwervingen). 

- Het vertragen van gronduitgiften en lager geraamde opbrengsten. 



27 
 

- De afdrachten aan de algemene middelen tot en met 2022 (conform de afspraken in het 

coalitieakkoord en bij de voorjaarsnota 2019).  

- De hoge omvang van de investeringen in 2020 en verder. Deze investeringen worden voor 

circa 75 % gedaan ten behoeve van relatief nieuw (herziene) plannen van 4 jaar en jonger,  

waarvoor in de komende jaren nog in beperkte mate opbrengsten zijn geraamd. Dit 

betreft onder meer: het landmaken en inrichten van IJburg Strandeiland, Sloterdijk 1 Zuid, 

Weespertrekvaart Oost, Klaprozenbuurt enzovoort. Het duurt over het algemeen enkele 

jaren voordat de eerste opbrengsten worden behaald. De meest geraamde opbrengsten 

komen voort uit plannen waar in het verleden fors is geïnvesteerd. Jaarlijks hoeft minder 

dan € 100 miljoen te worden geïnvesteerd in deze plannen. Door deze opbouw is bij de 

plannen sprake van een relatief laag jaarlijks positief saldo van de grondexploitaties, en is 

het saldo op fondsniveau over het algemeen negatief.  

 

In de tabel is geen rekening gehouden met toekomstige nieuwe plannen. Er wordt gewerkt aan 

circa 50 plannen die in de voorbereidingsfase zitten, waarbij over het algemeen eerst moet 

worden geïnvesteerd om in een latere fase grondopbrengsten te realiseren. Hierdoor zal de 

negatieve kasstroom de komende jaren naar verwachting verder toenemen, zodra de nieuwe 

plannen aan de portefeuille worden toegevoegd. 
 

Verschil kasstromen op fondsniveau MPG 2020 en AMPG2020 

In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven van de geraamde jaarlijkse opbrengsten per 

jaar in de periode 2020-2024 en is gebaseerd op de AMPG 2020 en de MPG 2020 eind 2019. 
 

Verschil geraamde opbrengsten op fondsniveau in miljoenen euro's MPG2020 en AMPG2020 

  2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 533 579 507 497 428           2.544  

AMPG2020 441 491 446 478 367           2.223  

Verschil -92 -88 -61 -19 -61            -321  

Tabel: : Verschil geraamde opbrengsten op fondsniveau MPG2020 en AMPG2020 (x € 1 miljoen) 

 

De daling van de geraamde opbrengsten in 2020 en 2021 heeft vooral te maken met vertragingen. 

Binnen Zuidas wordt in 2020 en 2021 naar verwachting een beperkt aantal hoge opbrengsten 

behaald. De opbrengsten binnen het Vereveningsfonds kwamen de afgelopen jaren niet boven de 

€ 300 miljoen.  

 

In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven van de geraamde jaarlijkse kosten per jaar 

in de periode 2020-2024 en is gebaseerd op de actualisatie van het MPG 2020 en de opgestelde 

MPG 2020 eind 2019. 

 

Verschil geraamde uitgaven op fondsniveau in miljoenen euro's MPG2020 en AMPG2020 

  2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 -627 -529 -437 -383 -387 -2.363 

AMPG2020 -595 -527 -468 -417 -418 -2.424 

Verschil 32 2 -31 -34 -31 -61 

Tabel: : Verschil geraamde uitgaven op fondsniveau MPG2020 en AMPG2020 (x € 1 miljoen) 

 

De lichte stijging van de kosten  heeft te maken met het toevoegen van 3 nieuwe 

investeringsbesluiten en de hogere indexering van de verwervingskosten; 8% (nacalculatorisch) in 
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plaats van 2% (voorcalculatorisch). Bij Amstel III urbandistrict  is meer openbare ruimte (€ 27 

miljoen) toegevoegd. In 2020 zal de bijdrage aan de Gaasperdammerweg niet worden afgewikkeld 

deze is verschoven naar 2021. 

 

Kassaldi 

In onderstaande tabel zijn de verschillen weergegeven van het geraamde jaarlijkse kassaldo in de 

periode 2020-2024 per jaar en is gebaseerd op de actualisatie van het MPG 2020 en het opgestelde 

MPG 2020 eind 2019.  

 

Verschil geraamde kassaldi op fondsniveau in miljoenen euro's MPG2020 en AMPG2020 

  2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 -94 49 71 114 41 181 

AMPG2020 -153 -36 -22 61 -51 -201 

Verschil -59 -85 -93 -53 -92 -382 

Tabel: : Verschil geraamde kassaldi op fondsniveau MPG2020 en AMPG2020 (x € 1 miljoen) 

 

De prognose van de toekomstige kasstromen voor het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas 

voor de komende 5 jaar verslechtert ten opzichte van het MPG 2020 met circa € 380 miljoen en is 

voor deze periode (2020 t/m 2024)  negatief (-/- € 201 miljoen). 

 Actualisatie ramingen reserves Vereveningsfonds en Zuidas 5.2

Bij de AMPG 2020 is opnieuw gekeken naar alle kasstromen die worden verrekend met de reserve 

Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. Ten opzichte van het MPG 2020 zijn de ramingen van 

vooral de inkomsten (winstnemingen uit de grondexploitaties) door vertragingen als gevolg van de 

coronacrisis aangepast. De wijzigingen worden hierna toegelicht. 

 

Winstnemingen en planafsluitingen dalen sterk vooral in 2020 en 2021 

De belangrijkste voeding van de reserves zijn de winstnemingen en planafsluitingen. De geraamde 

winstnemingen zijn gebaseerd op de prognose op fondsniveau van de verwachte kasstromen uit 

de grondexploitaties.  

Deze kasstromen zijn sterk neerwaarts aangepast op basis van de laatste actualisatie van de 

grondexploitaties (zie hoofdstuk 4). In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de geraamde 

winstnemingen en planafsluitingen van het MPG2020 en de AMPG202o weergegeven. De afname 

komt door vertragingen in de gronduitgiften.  

 

Winstnemingen en planafsluitingen 

  2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 191 182 162 136 97 768 

AMPG2020 127 144 231 114 74 690 

Verschil -65 -38 69 -22 -23 -79 

Tabel: : Winstnemingen en planafsluitingen (x € 1 miljoen) 

 

De geraamde winstnemingen en planafsluitingen voor de komende vijf jaar zijn opgenomen in 

bijlage 1.  
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Verschillende gronduitgiften vertragen waardoor dit jaar minder tussentijdse winstnemingen van 

€ 65 miljoen worden verwacht. Er zijn nog geen aanwijzingen van uitval. De opbrengsten van 

verschillende kavels van onder meer NDSM en Sloterdijk Centrum schuiven nagenoeg zeker door 

naar 2021. Er wordt ook rekening gehouden met een verschuiving van enkele gronduitgiften van 

2021 naar 2022. 

Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is de haalbaarheid van een nieuwe vestiging 

van de OBA op de Zuidas onderzocht. Bij de Voorjaarsnota van 2019 heef de gemeenteraad 

positief besloten over het vervolg. De intentie is om de grondexploitatie aan te passen gelijktijdig 

met de behandeling van het investeringskrediet voor de huisvesting voor OBA Next door de 

gemeenteraad (eind 2020). Dit zal betekenen dat het resultaat van de grondexploitatie van 

Kenniskwartier Zuidas met circa € 38 miljoen verslechtert. Conform de regels van de BBV is 

hiermee nog geen rekening gehouden in de grondexploitatie. Echter is er, in afstemming met de 

ACAM, al wel rekening gehouden met  € 27 miljoen minder grondopbrengsten bij het vaststellen 

van de winstnemingen. 

 

Voorziening plantekorten neemt sterk toe 

Naast de verwachte verslechtering van de winstnemingen stijgt ook de omvang van de 

voorziening plantekorten.   

 De voorziening stijgt met € 24 miljoen door het toevoegen van nieuwe 

investeringsbesluiten met een negatief saldo (vooral Klaprozenbuurt). 

 De voorziening voor actieve plannen stijgt € 21 miljoen, vooral door de hogere 

proceskosten(tarief) en de indexering van de verwervingskosten waardoor het tekort bij 

de plannen Sloterdijk Zuid en Weespertrekvaart Oost is toegenomen. Bij het Foodcenter 

worden meer kosten geraamd in verband met de toegankelijkheid van het gebied.  

 

Plannen met het meest omvangrijke verschil - toename voorziening in miljoenen euro's 

Plannr. Plannaam  Bedrag   Opmerking  

527.01 Klaprozenbuurt 23,8 nieuw plan 

508.06 Sloterdijk I Zuid 7,5 hogere verwervingskosten (indexering) 

579.65 Weespertrekvaart Oost 5,1 hogere verwervingskosten (indexering) 

204.75 Foodcenter 4,3 Extra kosten ivm toegang - van Galenstraat 

503.87 Paalbergweggebied/AMC campus 4,2 Lagere opbrengsten  

211.71 De Punt – Dijkgraafplein 1,9 Lagere opbrengsten  

503.33 Arenapoort Oost 1,3 Lagere opbrengsten  

  Overige plannen per saldo verbetering -2,8   

  Totaal  45,4   

Tabel: : Plannen met het meest omvangrijke verschil - toename voorziening (x € 1 miljoen) 

 

Bij het MPG 2020 was in 2019 een onttrekking aan de reserve nodig voor de actualisatie van de 

voorziening plantekorten  van € 35 miljoen. 

Totaal neemt de voorziening als gevolg van de actualisatie van de grondexploitaties in 2020 met € 

45 miljoen toe. In het MPG 2021 zal  de stijging van de voorziening definitief worden vastgesteld 

op basis van de inzichten eind 2020.   

 

Prognose voor het MPG 2021 

In deze actualisatie wordt bij de prognose voor het MPG 2021 voorzichtigheidshalve gerekend met 

het scenario van een daling  van de grondopbrengsten van 5% per jaar voor de jaren 2020 t/m 

2022, omdat het risico  van lagere grondprijzen reëel is en dit een aanzienlijk financieel effect 
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heeft. Dit heeft met name gevolg bij projecten met een negatiefsaldo; dit saldo zal nog negatiever 

worden, waardoor de voorziening voor tekortplannen toeneemt.  Dit gaat direct ten koste van de 

vereveningsruimte. Voor projecten met een positief saldo zullen de lagere winstnemingen op de 

lange termijn ook effect hebben, echter zijn de verwachte winstnemingen op korte termijn 

grotendeels gebaseerd op bestaande afspraken. Daarom is het effect van de lagere 

grondopbrengsten niet meegenomen bij de winstnemingen. 
 

Totaal wordt hiermee de voorziening voor de eerste 3  jaar € 105 miljoen hoger gebaseerd op de 

actualisatie van het AMPG2020. 
 

Stijging weerstandsvermogen en reserveringen 

Het weerstandsvermogen stijgt per saldo met € 10 miljoen met name door de toevoeging van 

Klaprozenbuurt. Ook stijgt deze post door een verwacht hoger risico profiel. Tevens is op basis van 

eerdere besluitvorming een nieuwe reservering gevormd voor de onderdoorgang van de 

Kabelweg/Contactweg van € 8 miljoen. 

 Actualisatie ontwikkeling vereveningsruimte 5.3

In onderstaande tabel is de geactualiseerde verwachte van de reservepositie voor het totaal van de 

reserves Vereveningsfonds en Zuidas weergegeven. Hierin is de prognose van een afslag van de 

grondopbrengsten van 5% per jaar in de periode 2020 t/m 2022 verwerkt in de voorziening 

plantekorten. 

 
Ontwikkeling reserve en vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe plannen 

  stand eind 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 januari   898 727 670 785 834 

Inkomsten (o.a. winstnemingen)   158 171 258 137 99 

Aanwending reserveringen   -78 -86 -37 -56 -60 

Uitnames Coalitieakkoord/Voorjaarsnota 2019   -153 -88 -53     

Voorziening   -65 -20 -20     

Overige uitgaven   -33 -33 -33 -33 -33 

Afname (-) of Toename (+) reserves   -172 -56 115 48 6 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 898 727 670 785 834 840 

Weerstandsvermogen -136 -149 -152 -155 -158 -161 

Reserveringen -582 -524 -450 -421 -371 -316 

Coalitie akkoord uitnames  -150 -100 -50       

Bestemde delen  -869 -773 -651 -576 -529 -477 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 -46 19 210 305 363 

Nieuwe plannen en bovenwijkse voorzieningen  
  -25 -125 -225 -325 -425 

(€ 100 miljoen per jaar, cumulatief)[1]  

Indexatie van nieuwe plannen   0 0 -2 -6 -12 

Inschatting vereveningsruimte 29 -71 -106 -17 -26 -74 

Tabel: : Ontwikkeling vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe plannen (x € 1 miljoen) 

 

De vereveningsruimte, zoals weergegeven in bovenstaande tabel is gebaseerd op de huidige 

economische omstandigheden en moet nog worden verdiend. Op dit moment is rekening 

gehouden met: 
- een afslag van de nominale grondopbrengsten met 5% per jaar in de jaren 2020 t/m 2022 

- € 100 miljoen per jaar benodigd  voor nieuwe plannen  

file:///C:/Users/munnik001/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/DD136F5C.xlsx%23RANGE!A21
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In het MPG 2020 werd aangegeven dat € 100 miljoen per jaar nodig zou zijn voor het vaststellen 

van nieuwe plannen.  

Rekening houdend met de verwachte inzichten die voornamelijk in 2020 en naar verwachting ook 

in 2021 tot een grote verslechtering leiden, zal de vereveningsruimte na deze actualisatie zonder 

ingrepen aanzienlijk negatief worden in 2020 en in 2021 zal er nauwelijks ruimte zijn voor het 

vaststellen van nieuwe plannen.  

 

Voorgestelde ingreep om negatieve vereveningsruimte af te wenden 

Om een negatieve stand van de vereveningsruimte af te wenden wordt voorgesteld om de 

reserveringen van landmaken Strandeiland (restant fase 1 en fase 2) á € 91 miljoen in te zetten 

voor toekomstige financieel tekort plannen, waaronder ontwikkelbuurten, en de reserveringen 

over te hevelen naar de vrije ruimte.  
Als de reserveringen voor IJburg Strandeiland vrij vallen met ingang van 2020 worden de 

geraamde uitgaven landmaken met ingang van 2020 toegevoegd aan de inrichting van 

Strandeilanden vervolgens geclusterd met het plan van het Centrumeiland. Er blijft dan sprake van 

een financieel beheersbare situatie. Er zal de komende jaren een badkuip (het laagste punt in de 

cashflow van cumulatieve opbrengsten  minus investeringen) van -/- € 120 miljoen optreden,  maar 

met de toekomstige gronduitgiften van Centrumeiland en Strandeiland zullen de opbrengsten 

langzamerhand de investeringen gaan overtreffen. In bijlage 3 is een financieel overzicht 

weergegeven van de voorgestelde samenvoeging en clustering van Strandeiland en 

Centrumeiland.  

In onderstaande tabel is het effect van de vrijval van de reserveringen landmaken op de 

vereveningsruimte weergegeven. (De geel gemarkeerde cijfers zijn aangepast ten opzichte van de 

vorige tabel). 

 
Ontwikkeling reserve en vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe plannen 

Omschrijving van onderverdeelde posten stand eind 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 januari   898 776 747 869 914 

Inkomsten (o.a. winstnemingen)   154 167 254,9 134 96 

Aanwending reserveringen   -25 -54 -27 -56 -60 

Uitnames Coalitieakkoord/Voorjaarsnota 2019   -153 -88 -53     

Voorziening   -65 -20 -20     

Overige uitgaven   -33 -33 -33 -33 -33 

Afname (-) of Toename (+) reserves   -123 -28 122 45 3 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 898 776 747 869 914 917 

Weerstandsvermogen -136 -149 -152 -155 -158 -161 

Reserveringen -582 -484 -440 -421 -371 -316 

Coalitie akkoord uitnames  -150 -100 -50       

Bestemde delen  -869 -733 -641 -576 -529 -477 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 43 106 293 385 440 

Nieuwe plannen en bovenwijkse voorzieningen  
  -25 -125 -225 -325 -425 

(€ 100 miljoen per jaar, cumulatief)[1]  

Indexatie van nieuwe plannen   0 0 -2 -6 -12 

Inschatting vereveningsruimte 29 18 -19 66 54 3 

Tabel: : Ontwikkeling vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe plannen met 

samenvoegen Strandeiland en Centrumeiland  (x € 1 miljoen) 

 

In bovenstaande tabel is rekening houdend met: 
- het clusteren van Centrumeiland en Strandeiland 

- een afslag van de grondopbrengsten met 5% per jaar in de jaren 2020 t/m 2022 

- € 100 miljoen per jaar beschikbaar  voor nieuwe plannen  
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Door deze ingreep is het probleem van een negatieve vereveningsruimte in 2020 opgelost.  

 

In onderstaande tabel is inzicht gegeven in de geraamde ontwikkeling van de vereveningsruimte 

bij het MPG2020, de actualisatie van het MPG2020 voor en na de financiële ingreep bij IJburg 

Strandeiland. Het laat zien wat er na de ingreep beschikbaar is voor het vaststellen van nieuwe 

plannen. 

 
Verwachte vereveningsruimte Vereveningsfonds en Zuidas (x € 1 miljoen) 

  2020 2021 

MPG 2020 101 228 

AMPG 2020 zonder ingreep -46 19 

AMPG 2020 na ingreep 43 106 

Tabel: : Verwachte vereveningsruimte Vereveningsfonds en Zuidas (x € 1 miljoen) 

 
Nieuwe plannen zijn nodig om de planvoorraad aan te vullen. In de periode 2018 tot 2025 staat de 

gemeente Amsterdam voor de uitdaging om 52.500 nieuwe woningen te realiseren. In 2018 en 

2019 zijn daarvan 15.764 woningen gerealiseerd. Daarnaast verkleurt de actieve portefeuille 

langzaam naar 40-40-20 door het toevoegen van de nieuwe en herziene plannen. De toekomstige 

nieuwe plannen en ontwikkelbuurten, Amsteloever, Reigersbos, Ontwikkelbuurten Geuzenveld 

Slotermeer en Banne Noord zijn gebaseerd op 40-40-20. Rekening houdend met project 

specifieke risico’s zijn deze grondexploitaties financieel overwegend negatief. Naar verwachting 

zullen deze plannen, vergelijkbaar met 2019, de komende 5 jaar gemiddeld € 100 miljoen per jaar 

beslag leggen op de vereveningsruimte. In bijlage 4 zijn de meest omvangrijke toekomstige 

plannen opgenomen die de komende jaren actief zullen worden, de investeringen in deze 

toekomstige plannen zullen volledig beslag leggen op nog te verdienen vereveningsruimte.  

 

Escalatie scenario 

De AMPG 2020 geeft actueel inzicht, maar het is een momentopname. De ontwikkelingen zijn 

dynamisch en de impact op de vereveningsruimte is groot. Om die reden zal continue de aandacht 

uitgaan naar onder meer de ramingen van de opbrengsten van de omvangrijke plannen, zie hier 

voor bijlage 2.  

 

Bij een verdieping en verlenging van de coronacrisis komt steeds meer het escalatie scenario in 

beeld. De gemeente hanteert bij de coronacrisis het CPB-model, dat onder meer is onderverdeeld 

in een basisscenario en een escalatiescenario. Dit zijn scenario’s die gaan over de gehele 

Nederlandse economie vertaald in het bruto binnenlands product (BBP). 

 

In onderstaande grafiek wordt weergegeven wat de komende jaren zal gebeuren met de 

vereveningsruimte als sprake is van dit scenario. 
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Grafiek: Ontwikkeling vereveningsruimte bij een scenario van herstel en het escalatiescenario (x € 1 miljoen) 
 

In het escalatie scenario vallen de meeste opbrengsten langdurig weg en zijn de tussentijdse 

winstnemingen grotendeels uit beeld. Actieve plannen met een negatief saldo of plannen met een 

laag positief saldo zullen meer financieel beslag leggen op de vereveningsruimte omdat deze 

(extra) tekorten moeten worden voorzien. Na 2021 kunnen dan geen nieuwe toekomstige plannen 

met een negatief saldo of hoge risicovolle voorinvesteringen meer worden vastgesteld, ook is er in 

dat geval geen ruimte meer voor bovenwijkse voorzieningen.    

 Verwacht beslag op vereveningsruimte 5.4

De vereveningsruimte is bedoeld voor nieuwe (voor)investeringen en om nieuwe plannen met een 

negatief saldo vast te kunnen stellen.  

In totaliteit wordt aan meer dan 50 toekomstige plannen gewerkt tussen fase 1 na een principe 

besluit en voor een investeringsbesluit. In bijlage 4 zijn de meest omvangrijke toekomstige 

plannen weergegeven waaraan wordt gewerkt. De ramingen zijn nog indicatief maar geven wel 

een beeld van de omvang van de toekomstige investeringen en veelal later te verkrijgen geraamde 

opbrengsten.  

Er wordt circa € 700 miljoen aan tekort plannen verwacht. De plannen die de komende jaren het 

grootste beslag zullen leggen op de vereveningsruimte zijn de bereikbaarheid van de Oostflank, 

het Buiteneiland, het Hamerkwartier, Amsteloever, de Jan Evertsenstraat , de ontwikkeling van 

Sloterdijk II Noord en de ontwikkelbuurten. 

 

Zuidas dok, Rijk en regio zijn in gesprek om de meerkosten te harden en over de invulling van het 

advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten de Bestuursovereenkomst uit 2012 

om. Vanwege de lange looptijd van het project is de verwachting dat de vereveningsruimte in de 

looptijd van dit AMPG (2020-2024) niet wordt geraakt. 
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 Conclusie vereveningsruimte 5.5

De verwachte ontwikkeling van de vereveningsruimte staat onder druk.  

 

In het afgelopen jaar 2019 is op basis van besluitvorming medio 2019 meer onttrokken uit het 

Vereveningsfonds waardoor de vereveningsruimte eind 2019 nog maar € 29 miljoen bedroeg. Dit 

bedrag is lager dan de gewenste ruimte van € 100 miljoen (robuust). Voornamelijk de komende 

twee jaar moeten nog forse bedragen aan de algemene middelen worden afgedragen, in 2020 € 

153 miljoen en in 2021 € 88 miljoen. Dit betekent dat vooral de tussentijdse winstnemingen in 2020 

en 2021 ruim boven deze jaarlijkse onttrekkingen moeten uitkomen om de vereveningsruimte te 

doen laten stijgen. Vanaf 2022 zijn de onttrekkingen beperkt. Bij de bestuurlijke behandeling van 

de actualisatie van het MPG 2019 en MPG2020 is duidelijk gemaakt dat er geen vereveningsruimte 

meer beschikbaar is voor andere zaken dan de gebiedsontwikkeling.  

 

In het MPG2020 werd rekening gehouden met gemiddeld € 100 miljoen voor nieuwe of herziene 

plannen, voor 5 jaar dus cumulatief oplopend tot € 500 miljoen. In 2020 en 2021 (en ook in latere 

jaren) moet de vereveningsruimte eerst nog worden verdiend om deze nieuwe of aangepaste 

plannen (financieel negatieve plannen of plannen waar voorfinanciering vereist is) toe te laten 

zodat deze plannen beroep kunnen doen op de vereveningsruimte. Het plan Klaprozenbuurt is 

inmiddels al vastgesteld en heeft de vereveningsruimte begin 2020 geheel opgesoupeerd. In 

voorgaande jaren was jaarlijks aan het begin van het jaar een beduidend hogere verdiende 

vereveningsruimte beschikbaar; eind 2018 € 112 miljoen en eind 2017 € 85 miljoen. In de loop van 

een jaar werd middels nieuwe plannen beroep gedaan op de gerealiseerde vereveningsruimte 

waarna vervolgens de vereveningsruimte weer groeide in hetzelfde jaar als gevolg van 

gronduitgiften met hoge opbrengsten en tussentijdse winstnemingen. Het is nu andersom; we 

moeten de vereveningsruimte nog verdienen terwijl we al nieuwe plannen met tekorten 

vaststellen. 
 

Zonder ingreep waarbij de reserveringen vrijvallen bij landmaken Strandeiland is er geen 

vereveningsruimte voor 2020 en 2021 meer beschikbaar. De ingreep is financieel verantwoord en 

past binnen de prudentie die het BBV aanhoudt. De verwachting is dat de investeringen in 

Strandeiland worden terugverdiend.  

 

Na deze ingreep, ook al zijn de opbrengsten en de winstnemingen minder, wordt verwacht dat het 

mogelijk blijft om in nieuwe plannen te investeren. Het wordt wel passen en meten. Als de situatie 

verslechtert naar een escalatieniveau dan verslechtert de nog te verdienen vereveningsruimte 

aanzienlijk door minder winstnemingen en door toename van plantekorten waardoor hogere 

voorzieningen nodig zijn ten laste van de reservepositie. Onder dat scenario is het maken van 

keuzes onvermijdelijk en is investeren in nieuwe plannen (voor meerdere jaren) waarschijnlijk niet 

mogelijk tot weer sprake zal zijn van herstel.  
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Grafiek: Ontwikkeling vereveningsruimte (x € 1 miljoen) 
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6 Vooruitblik naar het MPG 2021 

Dit hoofdstuk bevat de vooruitblik naar het MPG 2021. Het MPG 2021 wordt in het voorjaar aan 

college en raad voorgelegd en bevat naast de terugblik op de realisatie in 2020 de uitkomsten van 

de actualisatie van de grondexploitaties die in het najaar van 2020 plaatsvindt. Bij het MPG 2021 

worden ook de saldi van alle grondexploitaties opnieuw vastgelegd en daarmee ook alle 

wijzigingen in de grondexploitaties formeel bekrachtigd.  

 Zaken die worden verwerkt bij het MPG 2021 6.1

 

Toevoegen jaarschijf 2025 

In de ramingen van de vereveningsruimte wordt standaard vijf jaar vooruit gekeken. Dit sluit aan 

op de periode die in de gemeentelijke begroting wordt gehanteerd. Bij de Voorjaarsnota 2020 

wordt gemeentebreed de jaarschijf 2025 toegevoegd aan de begroting. Aansluitend hierop zal bij 

het MPG 2021 ook de jaarschijf 2025 worden toegevoegd aan het meerjarenbeeld.  

 

Nieuwe ontwikkelingen 

In de actualisatie van de grondexploitaties bij het MPG 2021 zullen de volgende zaken worden 

verwerkt: 

 Mogelijke lagere grondopbrengsten door de crisis, meer vertraging en uitval. 

 Mogelijk lagere grondprijzen bij corporatiewoningen door de nieuwe 

samenwerkingsafspraken. 

 Actualisatie residueel bepaalde grondprijzen op basis van actuele en markconforme 

opbrengsten- en kosten niveaus. Dit wil zeggen met aandacht voor de 

duurzaamheidsambities en referenties voor de stichtingskosten. 

 Wijzigingen op basis van IVBN afspraken; lagere grondprijzen bij particulier sociaal van 15 

jaar naar 25 jaar, hogere grondprijzen middeldure huur met 25 jaar uitpondtermijn en, 

eventueel 30% sociale huur bij transformatieprojecten.  

 Lagere grondopbrengsten door omzetting van aangewezen projecten naar 

wooncoöperaties. 

 Indien er gekozen wordt voor eeuwigdurende middeldure huur, wordt dit verwerkt in de 

grondopbrengsten, deze worden naar beneden bijgesteld. 

 Ontwikkeling van inkoopkosten en inkoopprijzen. 

 Maatregel clusteren Strandeiland en Centrumeiland. 

 Eventueel veranderende inzichten in ambities en bezuinigingsmaatregelen, wanneer die 

aan de orde zijn in het najaar. 
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Vennootschapsbelasting  

In de 2e helft van 2020 starten de gesprekken met de Rijksbelastingdienst over de 

vennootschapsbelastingaangifte van het gemeentelijk grondbedrijf. Uitgangspunt voor de 

aangifte van het Amsterdams grondbedrijf is dat we in principe aansluiten bij de 

vaststellingsovereenkomst grondbedrijven (VSO) die overeengekomen is tussen de 

Belastingdienst en een aantal gemeenten. Aangezien deze VSO gebaseerd is op 1 januari 2016 en 

de gemeente Amsterdam per 1 januari 2019 vennootschapsbelastingplichtig wordt kan de VSO 

niet één op één overgenomen worden, maar zal op hoofdlijnen wel als uitgangspunt zijn. Uit de 

voorlopige VPB-berekeningen over 2019 blijkt dat fiscale resultaat 2019 negatief is.  
 

Stichtingskosten maatschappelijke voorzieningen 

Vanuit de ambities van projecten worden er vaak specifieke eisen aan maatschappelijk vastgoed 

gesteld die geen onderdeel zijn van de normbedragen voor de realisatie van maatschappelijk 

vastgoed. 

 Dat kan verband houden met kenmerken van de locatie waar het maatschappelijk vastgoed wordt 

gerealiseerd, maar ook met gemeentelijke ambities die wel zijn geformuleerd maar waar nog geen 

dekkingsbron voor is aangewezen. Voor zover deze eisen tot extra kosten leiden werden deze 

veelal gedragen door de grondexploitatie. Dit is echter niet toegestaan volgens het Besluit 

Begroting en Verantwoording: de stichtingskosten van vastgoed behoren niet tot de uitputtende 

kostensoortenlijst die onderdeel uitmaakt van dit besluit. In de Nota financiële verantwoording 

grondexploitaties en erfpachtuitgifte die dit voorjaar door de raad is vastgesteld is daarop 

aangesloten. Om toch deze extra kosten te kunnen dekken zal waarschijnlijk het 

Vereveningsfonds/reserve Zuidas  aangesproken worden. In welke vorm dat gebeurt wordt nog 

nader bepaald. Ook worden de financiële consequenties nader in beeld gebracht. Indien er in de 

grondexploitaties nog geen rekening werd gehouden met deze kosten, en wordt besloten dat de 

kosten worden gedekt door het Vereveningsfonds/reserve Zuidas, zal dit direct ten laste zal gaan 

van de vereveningsruimte. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Toelichting meerjarenraming reservepositie 

In hoofdstuk 5 is ingegaan op de actualisatie van de meerjarenraming. Hier is alleen ingegaan op 

de wijzigingen ten opzichte van het MPG 2020. In deze bijlage worden de posten in de tabel 

toegelicht. 

 

Ontwikkeling reserve en vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe plannen 

Omschrijving van onderverdeelde posten stand eind 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 januari   898 727 670 785 834 

Dotaties (o.a. winstnemingen)   158 171 258 137 99 

Aanwending reserveringen   -78 -86 -37 -56 -60 

Uitnames Coalitieakkoord/Voorjaarsnota 2019   -153 -88 -53     

Voorziening   -65 -20 -20     

Overige uitgaven   -33 -33 -33 -33 -33 

Afname (-) of Toename (+) reserves   -172 -56 115 48 6 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 898 727 670 785 834 840 

Weerstandsvermogen -136 -149 -152 -155 -158 -161 

Reserveringen -582 -524 -450 -421 -371 -316 

Coalitie akkoord uitnames  -150 -100 -50       

Bestemde delen  -869 -773 -651 -576 -529 -477 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 -46 19 210 305 363 

Nieuwe plannen en bovenwijkse voorzieningen  
  -25 -125 -225 -325 -425 

(€ 100 miljoen per jaar, cumulatief)[1]  

Indexatie van nieuwe plannen   0 0 -2 -6 -12 

Inschatting vereveningsruimte 29 -71 -106 -17 -26 -74 

Tabel: : Ontwikkeling vereveningsruimte met ingeschatte besluitvorming over nieuwe plannen (x € 1 miljoen) 

 

Planafsluitingen en winstnemingen 

De belangrijkste voedingsbron van de reserve bestaat uit de verwachte winstnemingen en 

planafsluitingen. In de tabellen hierna zijn de geraamde winstnemingen en de geraamde 

planafsluitingen opgenomen. Het exacte moment van een planafsluiting is altijd lastig te 

voorspellen, daarom wordt voor de planafsluitingen maar drie jaar vooruit gekeken. Omdat door 

middel van winstnemingen de positieve plannen tussentijd al worden “afgeroomd”, resteert er 

doorgaans niet veel winst meer bij planafsluiting en hebben de planafsluitingen in de komende 

jaren geen groot effect op de ontwikkeling van de vereveningsruimte. 
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Winstnemingen en planafsluitingen 

Positieve plannen met geraamde winstnemingen  

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

Zuidas zonder DOK 43 57 76 46 18 240 

NDSM-werf West Fase 1 0 20 10 5 5 40 

Arenapoort-West 5 20 10 10 5 50 

Amstelkwartier 2e fase 8   10 10 5 33 

Bedrijvenstrook Amstel 3     55     55 

Centrumeiland 4 5 5 5 5 24 

Amstelstation en omgeving 27         27 

Cruquiusgebied 4 5 5 5 5 24 

Elzenhagen Zuid      5 5 5 15 

Houthaven   3 3 3 3 12 

Sloterdijk III 3 3 3 3 3 15 

Podiumlocatie fase 1   2 8 3 3 16 

IJburg 1e fase     3 2 2 7 

Sporthelden buurt (RI-Oost) 8 1 3     12 

Sloterdijk Centrum  6 6       12 

Overhoeks     6     6 

Bredius e.o.     7 1 1 9 

CAN Stationsgebied   4 2 1   7 

Lutkemeer deelgebied 1 SADC 50 %   1 1 1   3 

De Bongerd 2   0 2 1 5 

E-Buurt Oost     4   2 6 

ABP / Pieter Braaijweg West     5     5 

de Heining 1 1 1 1 1 5 

restplan Corn Douwes 3 1       4 

Overige winstnemingen 7 5 4 8 4 28 

Planafsluitingen 6 10 5 3 6 30 

  127 144 231 114 74 690 

Tabel: : Positieve plannen met geraamde winstnemingen (x € 1 miljoen) 

NB  

In deze tabel zijn de geraamde winstnemingen van Centrumeiland nog opgenomen. Op basis 

van het voorstel om de reserveringen van het landmaken Strandeiland op te heffen en 

Centrumeiland te clusteren met Strandeiland komen deze geraamde winstnemingen te 

vervallen.   

Bijdragen woningcorporaties 

In de samenwerkingsafspraken met de Amsterdamse woningcorporaties uit 2019 zijn afspraken 

gemaakt over bijdragen aan het Vereveningsfonds vanuit de woningcorporaties. De ramingen van 

het Vereveningsfonds zijn gebaseerd op deze afspraken en worden hieronder toegelicht.  

 

Erfpachtherzieningen 

Een erfpachtherziening vindt plaats bij einde tijdvak (dit wordt ook wel canonherziening einde 

tijdvak genoemd (CHET)), bij splitsingen en kan vervroegd zijn (bv. bij sloop/nieuwbouw). De 

afkoopsom die de gemeente ontvangt uit deze erfpachtherzieningen van corporatiebezit worden 

afgedragen aan het Vereveningsfonds. De CHET-momenten kunnen redelijk nauwkeurig worden 

geraamd, omdat bekend is wanneer de tijdvakken aflopen van erfpachtrechten van 

woningcorporaties. De opbrengsten vanuit de splitsingen en vervroegde herzieningen zijn vooraf 

lastig te ramen, omdat deze incidenteel plaatsvinden op verzoek van een woningcorporatie.  
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Verkoop van sociale huurwoningen 

Een verkoop van een sociale corporatiewoning betreft zowel verkoop aan een bewoner als 

complexgewijze verkoop aan (bijvoorbeeld) een belegger. Corporaties betalen per verkochte 

sociale woning een vaste erfpachtbijdrage per m2 bvo aan de gemeente.  

 

Huurliberalisatie van sociale woningen 

Er is sprake van huurliberalisatie indien, na mutatie, de aanvangshuur hoger is dan de door het rijk 

vastgestelde huurliberalisatiegrens. Corporaties betalen bij een huurliberalisatie aan de gemeente 

een aanvullende erfpachtbijdrage van het extra huurbedrag, zolang de huurliberalisering 

voortduurt.  

 

Kosten rechtstreeks ten laste van de reserve Vereveningsfonds 

Deze kosten zijn onder te verdelen in doorlopende uitgaven, incidentele uitgaven en onvoorziene 

uitgaven. Doorlopende uitgaven betreffen bijvoorbeeld directe en indirect doorberekende 

apparaatskosten. Meerjarig incidentele uitgaven bestaan uit bestuurlijk vastgestelde afspraken 

zoals voor proceskosten voor fase 1 voor de stadsdelen, basiskwaliteit wonen en subsidieregeling 

duurzaam bouwen. In de kostenraming wordt ook rekening gehouden met een post onvoorzien. 

 

Kosten rechtstreeks ten laste van de reserve Zuidas 

De jaarlijkse bijdrage aan het Zuidasdok wordt direct verrekend met de reserve Zuidas. Een deel 

van de proceskosten die niet worden toegerekend aan de plannen van Zuidas worden verrekend 

met de reserve Zuidas. Daarnaast worden grondbedrijfvreemde activiteiten direct verrekend met 

de reserve Zuidas. 

 

Aanwending reserveringen  

De meeste reserveringen worden binnen enkele jaren grotendeels afgewikkeld. Uitzonderingen 

zijn de Oostflank met betrekking tot de Sluisbuurt en de bijdrage van de gemeente aan het 

Zuidasdok. Deze uitgaven lopen langer door. De meeste reserveringen hangen samen met actieve 

plannen van het Vereveningsfonds, zoals Strandeiland en Weespertrekvaart Oost. De uitgaven zijn 

opgenomen in de plannen. Bij een aantal reserveringen worden de kosten rechtstreeks met de 

reserve verrekend. Dit zijn reserveringen zoals de bijdrage Gaasperdammerweg, 

(voorbereidings)kosten Mobiliteitsmaatregelen Oostflank en de voorbereidingskosten Javabrug.  

 

Onderstaande tabel bevat de reserveringen en de inschatting van de aanwending. 
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Geraamde aanwendingen reserveringen in miljoenen euro's 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Aanwending Strandeiland IJburg fase 1 -49 -27 -12       

Aanwening Strandeiland IJburg fase 2   -26 -20 -10     

Aanwending Gaasperdammerweg     -27       

Aanwending Weespertrekvaart Oost -2 -5 -5 -5 -5 -5 

Aanwending Sloterdijk 1 Zuid     -10 -10 -10 -2 

Aanwending Oostflank -1 -4 -6 -6 -20 -20 

Aanwending Grondbedrijfvreemd -1 -1 -1 -0,3 -6 -6 

Aanwending Javabrug -1 -5         

Toename Marineterrein 1           

Aanwending Plazadek   -1         

Aanwending Haarlemmerweg   -4         

Aanwending Zuidasdok -4 -5 -5 -6 -15 -27 

Aanwending IJsprong  -4           

Totaal -61 -78 -86 -37 -56 -60 

Tabel: : Geraamde aanwendingen reserveringen (x € 1 miljoen) 

 

Geraamde ontwikkeling en opbouw reservepositie en vereveningsruimte  

Omschrijving van onderverdeelde posten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas per 31 december  898 727 670 785 834 840 

Weerstandvermogen 136 149 152 155 158 161 

Reservering Grondbedrijfvreemd geen BRO- kosten 14 13 13 12 6 0 

Reservering Zuidasdok 259 259 259 259 248 224 

Reservering Sluisbuurt/Bovenwijks 103 101 97 93 74 56 

Reservering Sloterdijk 1 Zuid en bovenwijks 52 53 44 35 26 24 

Reservering landmaken Strandeiland IJburg fase 2 54 29 10       

Reservering landmaken Strandeiland IJburg fase 1 37 11         

Reservering Weespertrekvaart Oost 24 19 15 10 5 0,3 

Reservering Gaasperdammerweg  27 27         

Reservering Haarlemmerweg 4           

Reservering Plaza Arena 1           

Reservering Lightrail 0,1           

Reservering Marineterrein  4 4 4 4 4 4 

Reservering voorbereidingskosten Sprong over het IJ 5 0 0 0 0   

Coalitie akkoord uitnames 150 100 50       

Reservering contactweg   8 8 8 8 8 

Bestemde delen  869 773 651 576 529 477 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 -46 19 210 305 363 

Tabel: : Geraamde ontwikkeling en opbouw reservepositie en vereveningsruimte (x € 1 miljoen) 

NB  

In deze tabel zijn de geraamde winstnemingen van Centrumeiland nog opgenomen. Op basis 

van het voorstel om de reserveringen van het landmaken Strandeiland op te heffen en 

Centrumeiland te clusteren met Strandeiland komen deze geraamde winstnemingen te 

vervallen.   

 

Actualisatie voorzieningen  

De voorziening in 2019 was € 204 miljoen bij het MPG 2020. Als gevolg van de actualisatie zijn de 

saldi van de negatieve plannen verslechterd met € 45 miljoen.  

- € 24 miljoen voor de Klaprozenbuurt 

- € 21 miljoen voor de lopende plannen 
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Uitnames Coalitieakkoord en Voorjaarsnota 2019  

De uitnames conform de afspraken in het coalitieakkoord en bij de voorjaarsnota 2019 lopen door 

tot 2022 en zijn niet gewijzigd. De Voorjaarsnota 2020 of brief is uitgesteld naar het najaar. 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen stijgt per saldo met € 10 miljoen met name door de toevoeging van 

Klaprozenbuurt. Ook stijgt deze post door een verwacht hoger risico profiel. Tevens is op basis van 

eerdere besluitvorming een nieuwe reservering gevormd voor de onderdoorgang van de 

Kabelweg/Contactweg van € 8 miljoen. 
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Bijlage 2: Omvangrijke plannen met hoge potentiele opbrengsten 2020-2023 

 
Opbrengsten potentials in miljoenen euro's 

plannr PROJECT 2020 2021 2022 2023 totaal 

58029 Kenniskwartier Noord zonder OBA-Next      0,9   48,3       3,5     96,9      249,6  

58008 Vivaldi      4,1         -       49,3     99,6      153,0  

58030 Verdi    92,8       1,1     15,2     14,0      123,1  

26034 Centrumeiland GREX    22,5     26,8     47,4     20,7      117,3  

52670 Buiksloterham    40,9       5,3       5,7     58,2      110,1  

50306 Arenapoort-West    14,5     26,7     17,0     50,5      108,8  

58003 Kop Zuidas      9,6     32,6     66,1       0,1      108,4  

57980 Amstelkwartier 2e fase    36,8       5,2     28,9     32,0      103,0  

45351 Elzenhagen Zuid Investeringsbesluit      1,0     31,7     30,3     36,4        99,4  

53408 NDSM-werf West Fase 1      0,5     66,7     20,4         -          87,6  

78304 Houthaven West    44,4         -       38,0         -          82,4  

50386 Restplan bedrijvenstrook Amstel III      2,2     40,1     38,5         -          80,8  

22304 Amstelstation en omgeving    49,3         -       11,3     11,9        72,5  

58018 Beethoven        -       34,2     38,2         -          72,4  

28508 Sluisbuurt      0,0     10,7     16,2     44,6        71,4  

50389 Amstel III Urban District    14,7     50,9       5,3         -          70,8  

51803 Sloterdijk Centrum    26,6     12,1     18,7       0,3        57,7  

58038 Ravel      1,6       0,4     13,6     38,4        54,0  

78302 Houthaven Wonen      4,5     29,3     13,1         -          47,0  

30601 Cruquiusgebied      8,0     13,8     16,8       0,7        39,3  

57807 Science Park Oost nieuw      0,5     10,9     15,2       8,4        34,9  

50806 Sloterdijk I Zuid        -         8,2       8,2     16,4        32,7  

45501 Overhoeks      1,1     30,9       0,1       0,1        32,1  

50911 Sloterdijk III      5,4     10,3       5,4     10,1        31,3  

57033 Podiumlocatie fase 1      0,6       0,1       8,6     20,6        29,9  

57955 Weespertrekvaart Midden      0,4       2,6     26,1         -          29,1  

22201 CNW Osdorpplein SuHa      7,3       1,9     12,6       0,8        22,6  

52701 Klaprozenbuurt      0,2       7,2         -       14,0        21,4  

50333 Arenapoort Oost      1,9     19,2         -           -          21,1  

57990 Amstelkwartier 3e fase      5,2       0,2         -       15,1        20,5  

28070 D-buurt        -         9,0         -         9,9        18,9  

57921 J Muyskenweg 12-14        -       18,7         -           -          18,7  

28047 E-Buurt Oost        -           -         1,6     16,3        17,8  

25310 Lutkemeer deelgebied 1 SADC      0,0       8,7       8,0       0,9        17,6  

26031 IJburg 1e fase      0,1       1,7     13,9         -          15,7  

25801 De Bongerd      3,9       2,7       2,5       6,0        15,1  

75401 Bredius e.o.        -           -           -       14,9        14,9  

21168 Osdorp Midden Noord Reimersw.b.      0,1         -       14,0         -          14,1  

21280 August Allebéplein        -         3,0     10,7         -          13,7  

50207 ABP / Pieter Braaijweg West      0,2         -       12,0         -          12,2  

28055 Marktplein Deel II        -           -         2,4       9,4        11,9  

20475 Foodcenter Amsterdam      0,4     10,6       0,4         -          11,4  

50331 Amstel Businesspark Zuid    11,3         -           -           -          11,3  

45355 CAN Stationsgebied      0,1       9,7       0,1         -            9,9  

50387 Amstel III Paasheuvelweg Campus      9,6       0,0         -           -            9,6  

50923 de Heining      3,8       3,0       1,3       1,2          9,3  

22802 Eenhoorngebied      0,4         -         8,5         -            8,9  

40607 Hart Delflandplein lok. B1/B2      1,5       3,0       4,0         -            8,6  

51605 Hamerstraat (trex)      7,2       0,0         -           -            7,2  

58039 Strawinsky      2,8       3,8       0,1       0,0          6,7  

20474 Ringspoorzone Noord        -           -           -         6,6          6,6  

25303 Lutkemeer deelgebied 3      4,6       1,8       0,0       0,0          6,5  

23022 Herontwikkeling Ringdijk 44 en omgeving      5,6         -         0,9       0,0          6,5  
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plannr PROJECT 2020 2021 2022 2023 Totaal 

57920 Koffiefabriek        -           -         6,4         -            6,4  

39101 Oostpoort      6,0         -           -           -            6,0  

36316 Sloterweg Locaties A,B,C      2,0       2,3       1,0         -            5,4  

45322 Noorderkwartier      5,3         -           -           -            5,3  

27003 Bakemabuurt Geuzenveld-Slotermeer      1,2       3,8         -           -            5,0  

  Totaal  463,5  709,2  657,8  654,8   2.485,3  

  Hiervan transformaties             344,6  

Tabel: : Omvangrijke plannen met hoge potentiele opbrengsten 2020-2023 (x € 1 miljoen) 

 

Er wordt gestuurd en gemonitord op potentiele inkomsten van deze 58 plannen.  
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Bijlage 3: Strandeiland fase 1 en 2 en Centrumeiland clusteren 

In onderstaande grafiek is een overzicht opgenomen van de geraamde kasstromen van 

Strandeiland en Centrumeiland. 

 

 

Grafiek: Kasstromen Strandeiland en Centrumeiland  (x € 1 miljoen) 

 

De totaal geraamde kosten van Strandeiland bedragen € 550 miljoen en de opbrengsten € 710 

miljoen. Van Centrumeiland bedragen de totaal geraamde kosten € 70 miljoen en de opbrengsten 

€ 160 miljoen. Cumulatief geeft dit: 

 € 620 miljoen kosten en € 870 miljoen opbrengsten. 

 Hierbij is toegevoegd € 100 miljoen landmaken fase 1 en fase 2 Strandeiland 

 De badkuip (het laagste punt in de cashflow van cumulatieve opbrengsten  minus 

investeringen) bedraagt -/- € 120 miljoen.  

 In Strandeiland wordt veel in de eerste jaren voor hoge bedragen geïnvesteerd in bruggen 

en andere werken. 

 

Deze wijziging is de meest optimale oplossing, maar niet zonder risico’s. Het is een verantwoorde 

oplossing ook als we rekening houden met een grondprijsdaling van 25%.  Binnen de inrichting van 

het Strandeiland en Centrumeiland zijn voor de komende jaren grote investeringen gepland in 

diverse bruggen en de voorbereidingen van de IJtram. 
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Bijlage 4: Nieuwe toekomstige plannen 

In onderstaande tabel staan de toekomstige plannen waar op dit moment aan wordt gewerkt, met  

een indicatie van de kosten en opbrengsten. Over deze plannen heeft de raad nog geen 

investeringsbesluit genomen en deze zijn dan ook niet opgenomen in de verwachte ontwikkeling 

van de vereveningsruimte. Op basis van, onder andere, deze lijst is de inschatting gemaakt dat er 

de komende 5 jaar circa € 100 miljoen per jaar nodig zal zijn om deze plannen te kunnen 

vaststellen. 

 
Nieuwe omvangrijke plannen en investeringen in miljoenen euro's  

org plannr. PROJECT_NAAM status Baten Kosten Eindtotaal tekort 

GS Nieuw 
West             

  21350 Ontw.buurt Geuzenveld-Slotermeer Progr.- & ontw.fase 25 -76 -50 -50 

  50810 Toekomstvisie Sloterdijk 2 Strategiefase 70 -24 46   

  50820 Ontwikkeling Sloterdijk II Noord Progr.- & ontw.fase 10 -27 -17 -17 

GS Noord             

  45601 Sixhaven Progr.- & ontw.fase 0 -3 -3 -3 

  51610 Hamerkwartier Progr.- & ontw.fase 10 -54 -44 -44 

  51611 Hamerkwartier Fase 1 Progr.- & ontw.fase 152 -168 -16 -16 

  51612 Hamerkwartier Fase 2 Progr.- & ontw.fase 40 -58 -18 -18 

  53412 NDSM West Fase 2 herziening Progr.- & ontw.fase 59 -12 47   

  53414 NDSM Noord  Progr.- & ontw.fase 0 -2 -2 -2 

  53415 Cordaan-locatie Verkenningsfase 0 0 0   

  75930 de Banne Noord Progr.- & ontw.fase 30 -46 -16 -16 

GS Oost             

  22310 Amstelstation Amsteloever Progr.- & ontw.fase 103 -121 -18 -18 

  26035 Buiteneiland Strategiefase 0 -21 -21 -21 

  26038 Inrichting Strandeiland 2e fase Progr.- & ontw.fase 268 -134 134   

  28506 Baaibuurt Oost Progr.- & ontw.fase 56 -20 36   

  28507 Baaibuurt West Progr.- & ontw.fase 82 -32 50   

  28514 Oostflank Progr.- & ontw.fase 0 -200 -200 -200 

  28515 Oostflank Progr.- & ontw.fase 57 -205 -148 -148 

  57806 ASP Oost tunnelaansluiting A10 Progr.- & ontw.fase 6 -23 -17 -17 

  57935 Kauwgomballenkwartier 2020 Progr.- & ontw.fase 76 -47 29   

GS Ringzone             

  21736 Schinkelkwartier - Overall Progr.- & ontw.fase 495 -467 29   

  52407 KW-plein Noord Progr.- & ontw.fase 6 -3 3   

GS West etc             

  20456 Entreegebied Gulden Winckel Progr.- & ontw.fase 6 -6 0 0 

  26510 Jan Evertsenstr. deel Busgarage GVB Progr.- & ontw.fase 33 -50 -17 -17 

  26511 Jan Evertsenstr. deel OLVG West Progr.- & ontw.fase 37 -33 4   

  26512 Jan Evertsenstr. deel Mercatorpark   Progr.- & ontw.fase 97 -44 52   

  26513 Jan Evertsenstr. herprofilering straat Progr.- & ontw.fase 0 -28 -28 -28 

  26515 Jan Evertsenstr.deel overige invest. Progr.- & ontw.fase 0 -12 -12 -12 

  26516 Jan Evertsenstr. deel Tennispark Progr.- & ontw.fase 24 -14 10   

  78101 Marineterrein Progr.- & ontw.fase 187 -216 -29 -29 

GS Zuidoost             

  28223 Ontw.buurt Gaasperdam Reigersbos Verkenningsfase 26 -41 -15 -15 

  28224 Ontw.buurt Holendrecht Verkenningsfase 17 -31 -13 -13 

  28310 H-buurt Noord Progr.- & ontw.fase 15 -7 8   

  28311 H-buurt Midden Progr.- & ontw.fase 12 -17 -5 -5 

  28312 H-buurt Zuid Progr.- & ontw.fase 23 -16 7   

  50215 De Nieuwe Kern Zuid Progr.- & ontw.fase 126 -108 18   

  50216 De Nieuwe Kern exclusief Zuid Progr.- & ontw.fase 57 -54 3   

SD Nieuw-             
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West 

  22215 Hoekenesgracht Zuid Progr.- & ontw.fase 2 -5 -3 -3 

SD West             

  20476 Ringparkgebouw Verkenningsfase 22 -10 12   

Eindtotaal     2.230 -2.434 -204 -693 

Tabel: Nieuwe omvangrijke plannen en investeringen (x € 1 miljoen) 
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Bijlage 5: Toelichting van de posten bij de kasstromen op fondsniveau 

De afzonderlijke posten worden hierna kort toegelicht. 

 

Grondexploitaties inkomsten en uitgaven 

De inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties zijn de gecorrigeerde inkomsten en uitgaven 

portefeuilleniveau rekening houdend met de proceskosten van de toekomstige plannen voor het 

investeringsbesluit.  

 

Vergoedingen over reserves en voorzieningen van het Vereveningsfonds en Zuidas 

De indexatievergoeding heeft betrekking op de reserves en de voorzieningen van het 

Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. Voor de reserves wordt in 2020 een indexatievergoeding 

van 1,9% aangehouden en vanaf 2021 een indexvergoeding van 2%. Dit is zo vastgesteld bij de 

nota Financiële Verantwoording. De vergoedingen voor de reserves en de voorzieningen worden 

bepaald op basis van de omvang van de reserves en voorzieningen aan het begin van het boekjaar. 

 

Bijdragen woningcorporaties 

In 2019 zijn nieuwe samenwerkingsafspraken met de Amsterdamse woningcorporaties 

overeengekomen. Eén van de afspraken is dat de meerwaarde erfpacht die ontstaat bij conversie 

van de erfpacht van corporatiebezit bij het einde van een tijdvak geheel toekomt aan het 

Vereveningsfonds, net als voorgaande jaren. Voorts zijn in dezelfde samenwerkingsafspraken 

afspraken gemaakt over de grondprijzen bij 1e gronduitgiften van sociale corporatiewoningen en 

zijn de te verkrijgen bijdragen bij verkoop van corporatiewoningen en bij huurliberalisatie 

aangepast. De geraamde inkomsten zijn neerwaarts bijgesteld door de verwachte lagere verkoop.  

 

Investeringen in Zuidasdok 

Dit betreft de geraamde jaarlijkse bijdrage aan het Zuidasdokproject. In 2019 is gestart met de 

bouw van de tweede reizigerstunnel onder station Amsterdam Zuid: de Brittenpassage. 

Tegelijkertijd ontstond er onzekerheid en vertraging door omvang en complexiteit van het project. 

Door vertragingen bij de uitvoering van het Zuidasdokproject is ook de kasreeks van de jaarlijks te 

betalen bijdragen verschoven. De aannemer heeft aangegeven het werk niet te kunnen en willen 

uitvoeren binnen de eerder gemaakte afspraken. Om het project beter beheersbaar te maken 

hebben de opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats 

van integraal. Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is besloten tot het 

minnelijk beëindigen van het contract met de huidige aannemer en het opnieuw aanbesteden van 

de scope van Zuidasdok in deelpakketten. Met de huidige aannemer zijn afspraken gemaakt over 

welke uitvoeringswerkzaamheden gecontinueerd zullen worden, waaronder het inschuiven van 

dekken van de Brittenpassage tijdens buitendienststellingen in 2020 en 2021. Begin 2020 heeft 

oud-minister Dekker in opdracht van betrokken minister, staatsecretaris en twee Amsterdamse 

wethouder advies uitgebracht over nut en noodzaak van het project. De bestuurders hebben het 

advies van mw Dekker integraal omarmd; de doelstellingen en de huidige scope van het project 

Zuidasdok zijn herbevestigd. Rijk en regio zijn in gesprek om de meerkosten te harden en over de 

invulling van het advies om een eenmalige extra budgetbijdrage te doen, buiten de 

Bestuursovereenkomst uit 2012 om. Vanwege de lange looptijd van het project is de verwachting 

dat de vereveningsruimte in de looptijd van dit AMPG niet wordt geraakt. 
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In de grondexploitaties is de resterende bijdrage van Amsterdam aan het project Zuidasdok 

opgenomen (het deel dat al betaald is in 2012-2019 is reeds verrekend met de reserve Zuidas). 

Deze is geïndexeerd met 1,70%, conform de IBOI. Naast de vaste bijdrage, deelt gemeente 

Amsterdam ook mee in de risico’s tot een maximum van € 61,8 mln. (de zogenaamde risicocap, 

nominaal, p.p. 2020). En er zijn afspraken gemaakt over het zogenaamde indexatierisico 

(uiteenlopen van de GWW-indexatie en de IBOI). De grondexploitatie van Zuidas bevat zowel de 

overeengekomen, nog te betalen bijdragen vanaf 1 januari 2020 als de reserveringen voor de 

risico-afspraken. De bedragen in de grondexploitatie zijn gebaseerd op de huidige 

Bestuursovereenkomst. 
 

Uitgaven rechtstreeks ten laste van de reserve Vereveningsfonds 

Deze geraamde uitgaven zijn geanalyseerd en onder te verdelen in doorlopende uitgaven, 

incidentele uitgaven en onvoorziene uitgaven. Doorlopende uitgaven en incidentele uitgaven 

betreffen directe en indirecte doorberekende apparaatskosten, bestuurlijk overeengekomen 

afspraken zoals proceskosten voor fase 1 voor stadsdelen, voor basiskwaliteit wonen en 

subsidieregeling duurzaam bouwen, totaal geraamd op € 28 miljoen per jaar. In de post is ook 

rekening gehouden met onvoorzien.  

  

Uitgaven rechtstreeks ten laste van de reserve Zuidas 

Het deel van de proceskosten (apparaatskosten) dat niet wordt toegerekend aan de 

grondexploitatieplannen van Zuidas wordt verrekend met de reserve Zuidas. Daarnaast worden 

grondbedrijfvreemde activiteiten direct verrekend met de reserve Zuidas. Ten opzichte van het 

MPG2020 en de AMPG2020 zijn er alleen verschuivingen over de jaren doorgevoerd, hoogte van 

bedragen zijn ongewijzigd.  

 

Reserveringen ten laste van het Vereveningsfonds 

De meeste reserveringen hangen samen met de actieve plannen van het Vereveningsfonds. De 

uitgaven zijn opgenomen bij de plannen. Bij een aantal reserveringen worden de uitgaven 

rechtstreeks via de reserve verantwoord, dit zijn reserveringen zoals de bijdrage 

Gaasperdammerweg en voorbereidingskosten Oostflank.  

 

Uitnames Voorjaarsnota 2019 

De ontwikkeling van de vereveningsruimte is € 197 miljoen lager als gevolg van de uitnames bij de 

Voorjaarsnota 2019. Deze bestaan uit: 

 € 50 miljoen in 2019, ter dekking van de kosten voor de omgevingsvisie en omgevingswet 

en als bijdrage aan de reserve Achterstallig onderhoud infrastructuur, openbare ruimte en 

groen. 

 € 135 miljoen in 2020 en 2021, waarbij tevens is afgesproken dat de Javabrug in de 

toekomst niet meer wordt gedekt uit het Vereveningsfonds, maar uit het meerjarige 

investeringsprogramma (MIP) en daarmee ten laste van de algemene middelen komt.  

 € 12 miljoen ter dekking van de kosten van fase 0 en 1 van het Plaberum voor de komende 

vier jaar (2019-2022). 

 

Uitnames Voorjaarsnota 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 52 103 38 3 0 0 197 

Tabel: Planning uitnames conform gemaakte afspraken bij de Voor- en najaarsnota 
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Uitname Vereveningsfonds en reserve Zuidas Coalitieakkoord 

Dit betreft de uitname van € 200 miljoen waartoe in 2018 is besloten bij het Coalitieakkoord. 

 

Afwikkeling van bijdragen aan derden 

Dit betreft de afdracht aan onder andere woningcorporaties, verband houdend met afspraken 

gemaakt bij het opheffen van het Stimuleringsfonds. 


