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Samenvatting 

Dit Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) heeft betrekking op de grondexploitaties die 

onder het Vereveningsfonds en Zuidas vallen en op de mutaties binnen het Vereveningsfonds en 

Zuidas. Het MPG2020 is onderdeel van de jaarrekening 2019 en zal, samen met het opnieuw 

vaststellen van de grondexploitatiebegrotingen en uitvoeringskredieten, in het voorjaar van 2020 

worden aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad. 

 

In het MPG2020 wordt de ontwikkeling van de vereveningsruimte gepresenteerd die kan worden 

ingezet voor nieuwe plannen. Deze ontwikkeling is het gevolg van de realisatie in 2019 en een 

doorkijk naar de toekomst met betrekking tot de grondexploitaties, risico’s en reserveringen. 

De genoemde bedragen in de rapportage zijn afgerond op hele getallen en nominaal, tenzij anders 

vermeld. De cijfers zijn gebaseerd op de stand eind 2019. 

 

Conclusie vereveningsruimte 

De vereveningsruimte is in 2019 afgenomen van € 128 naar € 29 miljoen. Deze ruimte, plus de 

verwachte groei van de vereveningsruimte in 2020 is volledig nodig voor het toevoegen van een 

aantal nieuwe plannen met een tekort waar het komende jaar een investeringsbesluit voor wordt 

verwacht. Indien de huidige economische ontwikkelingen doorzetten, wordt verwacht dat er ook 

na 2020 voldoende ruimte ontstaat voor het nemen van raadsbesluiten over nieuwe plannen ten 

behoeve van de woningbouwambitie. Toekomstige plannen zijn vaak complexe transformatie 

projecten en ontwikkelbuurten waarin ambities als betaalbaarheid en duurzaamheid worden 

verwerkt. De projecten moeten voldoende ruimte bieden aan groen en maatschappelijke 

voorzieningen. En er moet worden bijgedragen aan de bereikbaarheid van deze gebieden omdat 

de bestaande infrastructuur de groei van de stad niet geheel kan opvangen. Dit alles bij elkaar 

zorgt ervoor dat toekomstige woningbouwplannen vaker een negatief financieel resultaat zullen 

hebben. De verwachte groei van de vereveningsruimte is de komende jaren nodig voor 

gebiedsontwikkeling en er is geen ruimte voor uitnames ten behoeve van andere doeleinden, zoals 

de afgelopen jaren wel het geval was. 

 

Werking Vereveningsfonds en grondexploitaties 

In het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas worden de positieve en negatieve resultaten van de 

Amsterdamse grondexploitaties met elkaar verevend. Het doel van het Vereveningsfonds is 

grondproductie ten behoeve van gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling is dynamisch en 

onvoorspelbaar en gaat daarom gepaard met grote risico’s. Doordat het Verveningsfonds en de 

reserve Zuidas een afgescheiden financieel systeem is, kunnen deze risico’s beter worden 

beheerst. 

 

De grondexploitatie is een begroting van een project waarin gerealiseerde en geraamde 

grondkosten en -opbrengsten (voornamelijk van gronduitgiften in erfpacht)  worden opgenomen, 

en worden uitgezet in een fasering. Er mogen volgens het Besluit, Begroting en Verantwoording 
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(BBV) alléén grondkosten worden opgenomen in de grondexploitatie, en géén vastgoedkosten. 

Grondkosten zijn verwervingskosten en kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de grond. 

Veelal vinden er eerst voorinvesteringen plaats voordat de opbrengsten binnenkomen. Hierdoor 

ontstaat een ‘badkuipeffect’. 

 

 
 

Voor grote voorinvesteringen wordt een reservering getroffen in het fonds voor het dekken van 

risico’s ten aanzien van tegenvallende grondopbrengsten (bijvoorbeeld lagere grondopbrengsten 

dan geraamd of het niet realiseren van een deel van de geraamde opbrengsten). Voor plannen met 

een tekort wordt direct, bij het nemen van het investeringsbesluit, een voorziening getroffen in 

het fonds voor het negatieve saldo. Het fonds wordt gevoed door winstnemingen uit positieve 

grondexploitaties. Winstnemingen mogen pas plaatsvinden na realisatie van grondopbrengsten.  

Plannen met een tekort en/of met grote investeringen hebben dus een direct effect op de 

vereveningsruimte doordat er een voorziening of een reservering voor getroffen moet worden. 

Plannen met een positief resultaat hebben pas op termijn, nadat opbrengsten zijn gerealiseerd (dit 

is vaak gespreid over meerdere jaren), effect op de vereveningsruimte.    

 

De reserve kent drie delen. Ten eerste, een deel dat dient om risico’s te dragen 

(weerstandsvermogen). Daarnaast zijn er gereserveerde delen ter dekking van (voor)financiering 

van grote investeringen. Hierover heeft de raad in het verleden een specifiek besluit genomen. In 

enkele gevallen zijn ze gebaseerd op afspraken met derden. Voorbeelden zijn het opspuiten van 

Strandeiland, de aanleg van het Zuidasdok en de bereikbaarheid van de Oostflank. Ten slotte blijft 

er vereveningsruimte over. De raad kan nieuwe besluiten nemen over de besteding hiervan. Het 

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

de ruimte dusdanig is toegenomen dat deze niet langer nodig is voor gebiedsontwikkeling kan de 

raad besluiten om een uitname te doen ten behoeve van de algemene middelen, zodat dit kan 

worden ingezet voor andere doeleinden. 

 

Terugblik en algemene ontwikkelingen 

Economische ontwikkelingen hebben effect op de samenstelling van de planvoorraad.  

Voor de crisis waren veel plannen in voorbereiding en is er veel geïnvesteerd. Tijdens de crisis is 

het maken van nieuwe plannen grotendeels stilgelegd en werd er nauwelijks grond uitgegeven. Na 

de crisis stegen de grondprijzen en kon de bouwrijpe grond waarin voor de crisis was geïnvesteerd 

voor steeds hogere prijzen worden uitgegeven, met als gevolg hoge grondopbrengsten en 

winstneming. In de tussentijd is hard gewerkt aan het maken van nieuwe plannen en was er nog 

weinig sprake van voorinvesteringen. Veel opbrengsten en weinig voorinvesteringen hebben ertoe 
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geleid dat de vereveningsruimte tot vorig jaar dusdanig was toegenomen dat er grote uitnames 

mogelijk waren ten behoeve van de algemene middelen (€ 400 miljoen). 

 

Sinds vorig jaar komen er veel nieuwe plannen tot een investeringsbesluit, die de eerste jaren 

flinke voorinvesteringen kennen. Voor plannen met een positief saldo kan de komende jaren nog 

geen winst worden genomen omdat het geld nog niet is verdiend. Daarbij hebben de 

woningbouwplannen die aan de portefeuille worden toegevoegd vaker een tekort. Voor deze 

plannen moet direct een voorziening worden getroffen voor het negatieve saldo. Dit legt direct 

beslag op de vereveningsruimte. 

 

Hoe komt het dat de nieuwe woningbouwplannen vaker een tekort hebben? Door de stijgende 

bouwkosten nemen de kosten in de grondexploitatie toe, terwijl de opbrengstenkant minder hoog 

wordt omdat de woningbouwprogramma’s in de nieuwe plannen zijn gebaseerd op 40% sociale 

huur, 40% middensegment en 20% vrije sector (40-40-20). Er moet worden geïnvesteerd in 

bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarbij komt dat Amsterdam vrijwel geen vrije grond meer 

beschikbaar heeft om uit te geven. Transformatie wordt steeds belangrijker. Dit betekent hoge 

verwervingskosten of, bij zelfrealisatie door particulieren, minder hoge grondopbrengsten. 

Bovendien is de planontwikkeling van deze gebieden complexer als gevolg van de combinatie van 

versnipperd eigendom en ambities die de gemeente heeft ten aanzien van betaalbaarheid, 

duurzaamheid en voorzieningen. De investeringsbesluiten die de komende periode voor de 

ontwikkelbuurten ter besluitvorming worden aangeboden, zullen naar verwachting eveneens veel 

investeringen vragen. 

 

Wat betreft landelijke regelgeving is er een tweetal ontwikkelingen. 

De commissie BBV heeft op 31 juli 2019 nieuwe regelgeving voor grondexploitaties gepubliceerd. 

Het in januari 2019 door de raad vastgestelde Amsterdamse beleidskader voor de 

grondexploitaties: de “Nota Financiële verantwoording grondexploitaties en erfpachtuitgifte” 

wordt hierop, gelijktijdig met dit MPG, op enkele punten aangepast. 

Inmiddels is duidelijk dat de gemeente Amsterdam verplicht is om vennootschapsbelasting te 

betalen. Verwacht wordt dat eind 2020 de voorbereidingen voor het doen van de aangifte zijn 

afgerond en een vaststellingsovereenkomst is afgesloten met de Rijksbelastingdienst. Als dit lukt 

dan kan in het voorjaar van 2021 de daadwerkelijke aangifte worden gedaan over het boekjaar 

2019. De Vennootschapsbelasting zal worden berekend over de winst die gemaakt wordt ten 

opzichte van de nog op te stellen openingsbalans, gebaseerd op de saldi van de grondexploitaties 

in 2019. Het effect op het fonds wordt vooralsnog beperkt ingeschat.  

 

Realisatie 2019 

In Amsterdam zijn in 2019 circa 7.125 woningen in aanbouw genomen, waarvan circa 75% binnen 

de grondexploitatiegebieden (circa 5.370 woningen). In 2019 is grond uitgegeven voor de realisatie 

van circa 4.500 nieuwbouwwoningen, 56.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor commerciële en 

20.000 m2 bvo voor maatschappelijke bestemmingen. De woningaantallen van de gronduitgiften 

in de grondexploitaties zijn niet gelijk aan het aantal in aanbouw genomen woningen, omdat de 

start bouw van een woning in een ander jaar kan plaatsvinden dan de uitgifte van de grond. De 

gronduitgiften zijn minder omvangrijk dan in 2018, toen werd er voor circa 6.100 woningen en 

177.000 m2 bvo commerciële en maatschappelijke bestemmingen grond in erfpacht uitgegeven. 
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De redenen voor deze lagere aantallen en vierkante meters is dat er in 2019 minder bouwrijpe 

kavels beschikbaar waren (vooral minder voor commercieel vastgoed) ten opzichte van 2018. En 

doordat een aantal gronduitgiften die gepland waren in het laatste kwartaal van 2019 als gevolg 

van de stikstof problematiek zijn vertraagd naar 2020. 

 

Kasstromen Vereveningsfonds en Zuidas 2019 in miljoenen euro's  

  Inkomsten Uitgaven Saldo 

Actieve plannen G&O en planvorming 250 -266 -15,3 

Actieve plannen Stadsdelen en planvorming 8 -22 -13,6 

Actieve plannen Zuidas en planvorming 12 -33 -21,1 

kasstromen grondexploitaties 271 -321 -50 

Inkomsten en uitgaven Zuidas 7 -11 -4 

Inkomsten en uitgaven Vereveningsfonds 31 -142 -111 

kasstromen reserve 38 -153 -115 

Totaal  309 -474 -165 

Tabel: Kasstromen Vereveningsfonds en Zuidas 2019 

 

Zoals werd verwacht bij het MPG 2019 en het AMPG 2019, is er in 2019 voor het eerst sinds 2013 

sprake van een negatieve kasstroom. Realisatie binnen de grondexploitaties en mutaties in de 

reserves (waaronder uitnames ten behoeve van de algemene middelen) zorgden voor een 

negatieve kasstroom in het Vereveningfonds en de reserve Zuidas van in totaal € 165 miljoen. 

Voorgaande jaren werden er juist hogere inkomsten dan uitgaven gerealiseerd (positieve 

kasstromen).  

 

Van de € 271 miljoen gerealiseerde grondopbrengsten in 2019 is circa € 201 miljoen geboekt aan 

opbrengsten uit erfpachtuitgiften. Dit is het laagste niveau van opbrengsten uit erfpachtuitgiften 

sinds 2014. Minder aanbod van bouwrijpe kavels en vertraging als gevolg van de 

stikstofproblematiek zijn de oorzaken hiervan. 

 

 
Grafiek: Grondopbrengsten per jaar in euro’s in de periode 2000-2019 

 

De lage opbrengsten in 2019 lijken naar verwachting incidenteel. Voor 2020 en de jaren erna 

worden er opnieuw veel grondopbrengsten verwacht.  
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Er is fors geïnvesteerd in nieuwe plannen, bijvoorbeeld voor Strandeiland (fase 1) waarvoor tot 

eind 2019 voor circa € 100 miljoen land is gemaakt en waaraan de komende periode nogmaals € 40 

miljoen wordt uitgegeven. Bij het MPG 2019 werd er voor 2019 € 350 miljoen aan investeringen 

verwacht. De uiteindelijk gerealiseerde investeringen bedragen € 320 miljoen. 

 

Actualisatie actieve grondexploitatieportefeuille 

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

grondexploitaties. De gemeente Amsterdam heeft per eind 2019 160 grondexploitaties in 

uitvoering waarin de uitgifte van nog circa 39.000 woningen gepland zijn. In 2019 zijn 11 plannen 

toegevoegd, 27 plannen afgesloten en een aantal plannen herzien. Bij de actualisatie is gekeken 

naar de opbrengsten, kosten en de fasering. Deze zijn, waar nodig, aangepast aan de laatste 

inzichten. Als alle prognoses van alle actieve grondexploitaties bij elkaar worden opgeteld, wordt 

er de komende 20 jaar nog € 4,7 miljard aan opbrengsten en € 2,9 miljard aan kosten verwacht.  

 

Geraamde inkomsten 

Begin 2019 (MPG 2019) waren de verwachtte inkomsten nog € 3,9 miljard. Nu, begin 2020, zijn 

deze toegenomen tot € 4,7 miljard plus de € 270 miljoen die in 2019 is gerealiseerd. Kortom, een 

toename van circa € 1,1 miljard aan inkomsten. Deze toename is met name het gevolg van het 

toevoegen van nieuwe plannen zoals IJburg Strandeiland, Verdi (Zuidas) en Sloterdijk Zuid 1. 

 

De opbrengsten bestaan voor een groot deel uit verwachte opbrengsten door gronduitgiften ten 

behoeve van woningbouw (€ 2,8 miljard) en commerciële bestemmingen (€ 1,5 miljard), waarvan 

de helft kantorenprogramma. De geraamde inkomsten in reeds bestaande plannen is met € 0,2 

miljard gestegen als gevolg van de per saldo hogere grondprijzen (in sommige plannen zijn deze 

gestegen, in andere plannen gedaald), toename van programma binnen de bestaande plannen en 

hoger geraamde meerwaarde erfpachtinkomsten bij transformaties. De grondopbrengsten voor 

de middeldure huurwoningen zijn een aantal plannen naar beneden bijgesteld omdat woningen 

groter dan 40 m2 gbo in veel gevallen marktcontrair zijn. 

 

Geraamde investeringen 

In het MPG 2019 waren de verwachte kosten inclusief het jaar 2019 nog € 2,4 miljard. Nu zijn deze 

kosten vanaf begin 2020 € 2,9 miljard. Samen met de investeringen van € 320 miljoen in 2019 is 

dat € 3,2 miljard. Door de toegevoegde nieuwe plannen zijn de geraamde investeringen met € 0,6 

miljard toegenomen. Daarbij stijgen ook de uitvoeringskosten, proceskosten en kosten voor 

voorbereiding en toezicht (V&T) van de lopende plannen. Dit komt door de toegenomen 

complexiteit van projecten en de sterk oplopende inkoopprijzen van openbare en civiele werken, 

verwevingen en oplopende loonkosten. 

 

Kasstromen in plannen en Vereveningsfonds en reserve Zuidas 

De gecorrigeerde inkomsten en uitgaven van de actieve plannen worden samengevoegd met de 

geraamde inkomsten en uitgaven op fondsniveau. Voorbeelden daarvan zijn de inkomsten uit 

meerwaarde van erfpachtconversies van woningcorporaties, de indexatievergoeding en 
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onttrekkingen op basis van bestuurlijke besluitvorming ten behoeve van andere doeleinden dan 

gebiedsontwikkeling.  

 

In de volgende tabel zijn alle geraamde inkomsten en uitgaven van het Vereveningsfonds en 

Zuidas opgenomen.  

 

Kasstroomramingen Vereveningsfonds en Zuidas in miljoenen euro's 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  realisatie           

Inkomsten             

Totale inkomsten grondexploitaties 271 499 545 474 469 397 

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

Bijdragen van woningcorporaties 16 13 13 14 8 9 

Totaal inkomsten 309 533 579 507 497 428 

Uitgaven             

Totale uitgaven grondexploitaties -322 -401 -396 -338 -308 -300 

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

Uitgaven rechtstreeks uit de reserve Zuidas -9 -11 -11 -11 -27 -38 

Uitgaven ten laste van specifieke reserveringen  0 -32 -7 -7 -21 -21 

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

Afwikkeling uitgaven corporaties en andere derden   -8         

Overdracht van en aan andere reserves en programma’s  -16 5 0 0 0 0 

Totale uitgaven  -474 -627 -529 -437 -383 -387 

Totaal van de kasstromen -165 -94 49 71 114 41 

Tabel: Prognose kasstromen Vereveningsfonds en Zuidas 2019-2024 

 

De uitgaven en inkomsten van de reserve worden hieronder toegelicht. 

 

Reservepositie en vereveningsruimte 

Realisatie 

De reserves van het Vereveningsfonds en Zuidas bedragen eind 2019 € 898 miljoen. Het grootste 

deel hiervan is niet vrij te besteden, maar bestemd voor toekomstige uitgaven binnen de actieve 

grondexploitaties en voor uitnames ten behoeve van andere beleidsdoelen (de reserveringen van 

de reserves) waar de gemeenteraad over heeft besloten. Daarnaast omvatten de reserves ook 

weerstandsvermogen ter afdekking van risico’s, voor zover ze niet binnen grondexploitaties zelf 

opgevangen kunnen worden. Blijft er naast de gereserveerde delen en het weerstandsvermogen 

nog ruimte over, dan kan dat worden ingezet voor voorinvesteringen voor nieuwe plannen en ter 

afdekking van nieuwe plannen met een tekort: dit is de gerealiseerde vereveningsruimte.  

 

De reserve wordt gevoed door winstnemingen uit grondexploitaties en bijdragen van 

woningbouwcorporaties. De reservepositie is voor het eerst sinds 2012 afgenomen; van € 999 

miljoen eind 2018 naar € 898 miljoen eind 2019. 

De reservepositie is in vergelijking met de prognoses bij het MPG2019 meer gedaald, onder andere 

door de uitnames ten behoeve van andere beleidsdoeleinden waarover bij de Voorjaarsnota 2019 

is besloten. En door het verhogen van de voorziening plantekorten die het gevolg is van een 

verslechtering van de saldi van de negatieve grondexploitaties. 
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De reserves van het Vereveningsfonds en Zuidas bedragen eind 2019 € 898 miljoen. Hiervan is € 

869 miljoen gereserveerd of wordt aangewend voor andere bestuurlijke doeleinden, conform 

daartoe genomen raadsbesluiten. Het restant is de beschikbare vereveningsruimte. 

 

MPG 2020 in miljoenen euro's 

  MPG 2020 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 januari 2019              999  

Planafsluitingen en winstnemingen              101  

Bijdragen woningbouwcorporaties                16  

Indexatievergoeding reserve                19  

Aanwending reserveringen               -61  

Uitname Coalitieakkoord               -50  

Uitname begroting, voor- en najaarsnota 2019               -53  

Verhoging voorziening plantekorten                -34  

Overig (proceskosten, etc)               -40  

Afname (-) of Toename (+) reserves             -102  

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 2019              898  

Weerstandsvermogen             -136  

Reservering Zuidasdok             -259  

Reservering Sluisbuurt/bovenwijks             -103  

Reservering Sloterdijk 1 Zuid/ bovenwijks               -52  

Reservering landmaken Strandeiland IJburg fase 1+2               -91  

Reserveringen overig               -78  

Coalitie akkoord uitnames             -150  

Bestemde delen              -869  

Gerealiseerde vereveningsruimte                 29  

Tabel: Gerealiseerde vereveningsruimte 2019 

 

De vereveningsruimte is gedaald van € 128 miljoen (eind 2018) naar € 29 miljoen (eind 2019). Deze 

daling wordt vooral veroorzaakt door een daling van de reserve als gevolg van de besluitvorming 

in de Voorjaarsnota 2019 waarbij in 2019 aanvullend € 52 miljoen is onttrokken ten gunste van de 

algemene middelen. De vereveningsruimte is bedoeld voor nieuwe plannen gericht op 

gebiedsontwikkeling. In de tweede helft van 2019 zijn nieuwe plannen vastgesteld zoals Sloterdijk 

1 Zuid, Strandeiland inrichting fase 1, Landmaken Strandeiland fase 2 en is Sciencepark Oost 

herzien waardoor in totaliteit € 114 miljoen meer reserveringen zijn opgenomen ten koste van de 

vereveningsruimte. Afgezien van voorgenoemde mutaties is de daling van de vereveningsruimte 

deels goedgemaakt door tussentijdse winstnemingen bij financieel positieve plannen. De mutaties 

in het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas zijn weergegeven in bovenstaande tabel. In deze 

tabel is ook de opbouw van de reserves opgenomen (weerstandsvermogen, reservering en 

gerealiseerde vereveningsruimte per eind 2019). 

 

Prognose 

De vereveningsruimte zal naar verwachting weer aangroeien tot € 501 miljoen in 2023 en verder in 

2024 naar € 586 miljoen door de verwachte winstnemingen. Deze winstnemingen zijn gebaseerd 

op de huidige portefeuille en gaan uit van de huidige (gunstige) economische omstandigheden.  

De verwachte inkomsten moeten nog wel verdiend worden, door allerlei oorzaken kunnen hier 
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vertragingen in optreden. De verwachte vereveningsruimte is nodig voor aankomende 

investeringsbesluiten voor nieuwe plannen, die vaker dan voorheen een tekort zullen laten zien. 

De vereveningsruimte in 2023 is fors lager dan werd verwacht bij het MPG 2019 (€ 809 miljoen). De 

belangrijkste oorzaken van deze daling zijn de aanvullende uitnames van € 197 miljoen1 bij de 

Voorjaarsnota 2019 en de eerder genoemde onttrekkingen voor nieuwe plannen van € 114 miljoen.  

 

Nieuwe plannen zijn nodig om de planvoorraad aan te vullen. Amsterdam staat voor de uitdaging 

om in de periode 2018 tot 2025 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, zoals Klaprozenbuurt, 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 circa € 

100 miljoen per jaar beslag leggen op de vereveningsruimte.  

 

Onderstaande tabel geeft een doorkijk van de reservepositie en de vereveningsruimte, er rekening 

mee houdend dat voor de gebiedsontwikkeling  € 100 miljoen per jaar nodig is voor  investeringen, 

verhoging voorziening plantekorten en reserveringen ten behoeve van voorinvesteringen. 

 

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   898 833 864 940 1.012 

Inkomsten (o.a. winstnemingen)   222 211 200 162 126 

Aanwending reserveringen   -98 -60 -38 -57 -61 

Uitnames Coalitieakkoord/Voorjaarsnota 2019   -153 -88 -53 
  

Overige uitgaven   -36 -33 -33 -33 -33 

Afname (-) of Toename (+) reserves   -65 31 77 72 32 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 898 833 864 940 1.012 1.044 

Weerstandsvermogen -136 -139 -142 -145 -148 -151 

Reserveringen -582 -493 -444 -414 -364 -308 

Coalitie akkoord uitnames  -150 -100 -50 
   

Bestemde delen  -869 -732 -636 -559 -512 -458 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 101 228 381 501 586 

Nieuwe plannen en bovenwijkse voorzieningen  

(€ 100 miljoen per jaar, cumulatief)2
  

-100 -200 -300 -400 -500 

Indexatie van nieuwe plannen 
 

0 -2 -6 -12 -20 

Inschatting vereveningsruimte 29 1 26 75 89 66 

Tabel: Prognose ontwikkeling vereveningsruimte 2019-2024 

 

                                                                    
1
 De € 197 miljoen aan uitnames bestaat uit: € 50 miljoen in 2019, € 135 miljoen in 2020 en 2021 en € 12 miljoen in 2019-2022 

voor de dekking van de kosten van fase 0 en 1 van het Plaberum. 

2 Ter vergelijking; In 2019 is € 114 miljoen onttrokken  aan de vereveningsruimte als gevolg van het toevoegen van 

nieuwe  plannen. 
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In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de vereveningsruimte zowel zonder, als met 

nieuwe en herziene plannen weergegeven.  

 

 
Grafiek: Prognose ontwikkeling vereveningsruimte huidige portefeuille + besluitvorming over 

nieuwe en herziening plannen. 

 

Uit dit overzicht komt naar voren dat naar verwachting de vereveningsruimte de komende 5 jaar 

tussen de € 0 en € 100 miljoen zal bewegen. 

 

Inzet vereveningsruimte 

De gemeenteraad besluit over de inzet van de beschikbare vereveningsruimte.  

Aangenomen wordt dat het in standhouden van de van woningbouwambitie (7.500 woningen 

gem/jaar, 40-40-20) een beslag legt op vereveningruimte van grofweg € 100 miljoen per jaar. Dit is 

vergelijkbaar met 2019, waarin € 114 miljoen is onttrokken aan de vereveningsruimte als gevolg 

van het toevoegen van nieuwe plannen. 

 

De verwachtte vereveningsruimte voor 2020 is € 100 miljoen.  In 2020 worden er 

investeringsbesluiten verwacht met een negatieve grondexploitatie en voorinvesteringen; 

Klaprozenbuurt, Amsteloever, herziening Buiksloterham, Hamerkwartier en Deelplan 2 van Verdi. 

Bij elkaar kosten deze plannen circa € 100 miljoen. Ze voegen circa 7.500 woningen toe, waarvan 

80% betaalbare woningen en ze bevatten hoge duurzaamheidsambities. Met het vaststellen van 

deze grondexploitaties wordt de beschikbare vereveningsruimte volgend jaar naar verwachting 

geheel benut.  

 

Ook na 2020 zal de beschikbare vereveningsruimte nodig zijn voor tekorten van nieuwe plannen 

en voorinvesteringen. Met name de complexe transformatieprojecten en ontwikkelbuurten zullen 

vaker een negatieve grondexploitatie hebben. De nieuwe plannen hebben hoge 

duurzaamheidsambities en een woningbouwprogramma met 40-40-20, waardoor er sprake zal 

zijn van lagere grondopbrengsten. Binnen de plangebieden zal ruimte worden gereserveerd voor 
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maatschappelijke voorzieningen (o.a. sport) en groen. Daarnaast is geld nodig voor een bijdrage 

aan de bijbehorende bovenplanse infrastructuur en groen, voor het deel dat is toe te rekenen aan 

de gebiedsontwikkeling. Daarbovenop zal er sprake zijn van risicovolle voorinvesteringen (o.a. 

verwervingen) waar geld voor gereserveerd moet worden. 

 

De groei van de vereveningsruimte is sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Indien 

de grondprijzen lager worden dan geraamd, heeft dit direct een negatief gevolg. De 

vereveningsruimte zal dan minder hard groeien dan verwacht. De ruimte die de komende jaren 

ontstaat is geheel nodig voor de gebiedsontwikkeling. Er is geen ruimte voor aanvullende 

uitnames. 
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1 Inleiding 

Dit is het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2020 (MPG2020) van gemeente Amsterdam. 

Deze rapportage is opgesteld door Grond en Ontwikkeling (G&O) en Zuidas, en geeft inzicht in de 

financiële en programmatische stand van zaken van alle grondexploitaties van het 

Vereveningsfonds en Zuidas en de stand van de reserves van het Vereveningsfonds en Zuidas. Om 

goed te kunnen monitoren hoe de grondexploitaties en het Vereveningsfonds en Zuidas zich in 

financiële zin ontwikkelen, worden de ramingen tweemaal per jaar geactualiseerd. 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 de basis voor de verantwoording over de grondexploitaties en het 

Vereveningsfonds en Zuidas bij de jaarrekening van 2019 en voor de meerjarenraming van deze 

onderdelen in de Voorjaarsnota 2020. Gelijktijdig met de behandeling van het MPG2020 in de 

gemeenteraad, worden ook de saldi van de grondexploitaties (gebaseerd op de actualisatie van de 

grondexploitaties eind 2019) en de uitvoeringskredieten opnieuw vastgesteld. Aanmerkelijke 

(financiële) wijzigingen in de actieve grondexploitaties worden toegelicht en indien nodig ter 

besluitvorming voorgelegd. Ook wordt inzicht gegeven in de plannen die per eind 2019 zijn 

afgesloten.  

 

Het MPG2019 is op 29 mei 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Toen zijn ook de 

geactualiseerde saldi van de grondexploitaties (gebaseerd op de actualisatie eind 2018) opnieuw 

vastgesteld door de gemeenteraad. De rapportage Actualisatie van het MPG2019 is op 20 

november 2019 behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Met deze tussentijdse 

rapportage werd het bestuur inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen binnen het 

Vereveningsfonds en Zuidas en werd een vooruitblik gegeven op het nu voorliggende MPG2020.  

 

De basis van deze rapportage wordt gevormd door de in het najaar van 2019 geactualiseerde 

actieve grondexploitaties, de realisatiecijfers van 2019 en de geactualiseerde ramingen van het 

Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. De grondexploitaties hebben veelal een lange looptijd en 

worden sterk beïnvloed door externe marktomstandigheden en gemeentelijke beleidswijzigingen. 

Het (financiële) beeld dat in deze rapportage wordt gegeven, moet dan ook worden beschouwd als 

een momentopname; de uitkomsten van de berekeningen kennen grote onzekerheidsmarges. 

Analyses vinden plaats op portefeuilleniveau en zijn gebaseerd op de actualisatie van alle 

onderliggende actieve grondexploitaties, inzichten in veranderende marktomstandigheden, 

scenario- en gevoeligheidsanalyses. De focus bij de analyses 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 Zuidas. Met de vereveningruimte 

kunnen nieuwe voorinvesteringen of nieuwe plannen met een negatief financieel resultaat worden 

gedekt.  

 

De genoemde bedragen in de rapportage zijn afgerond op hele getallen en nominaal, tenzij anders 

vermeld. De cijfers zijn gebaseerd op de stand eind 2019. 
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1.1 Leeswijzer 

Dit document is als volgt opgebouwd: 

 

• Hoofdstuk 2 geeft en omschrijving van de projectgebieden.  

• Hoofdstuk 3 gaat in op de algemene ontwikkelingen die van invloed zijn op het 

Vereveningsfonds en Zuidas.  

• Hoofdstuk 4 bevat een toelichting op de werking van het Vereveningfonds en de reserve 

Zuidas. 

• De realisatiecijfers van 2019 worden gepresenteerd in hoofdstuk 5.  

• In hoofdstuk 6 komen zowel de uitkomsten van de actualisatie van de grondexploitaties 

aan bod als de kasstroomramingen voor de komende vijf jaar.  

• In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de vereveningsruimte de komende 

vijf jaar. Naast de actualisatie van de grondexploitaties, zijn ook de ramingen van de 

reserves Vereveningsfonds en Zuidas geactualiseerd. Beide actualisaties leiden tot een 

bijgestelde ontwikkeling van de vereveningsruimte. Ook zijn de verwachte toekomstige 

aanspraken op de vereveningsruimte in beeld gebracht. 

• De waarde van de actieve grondexploitatieportefeuille (inclusief een verschillenanalyse 

MPG2019 - MPG2020), de risico’s en de beheersing daarvan wordt in hoofdstuk 8 

gepresenteerd. 
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2 Projectgebieden 

Onder het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas worden per eind 2019 160 actieve 

grondexploitaties gevoerd (projecten met een Investeringsbesluit en een vastgestelde 

grondexploitatie), waarvan er 20 onder de reserve Zuidas vallen. In 2019 werden er 27 

grondexploitaties afgesloten en zijn 11 nieuwe plannen toegevoegd door het nemen van 

Investeringsbesluiten (inclusief vastgestelde grondexploitatie) door de gemeenteraad. Drie 

plannen van Sciencepark Oost zijn omgezet in één nieuw herzien plan. Ook zijn er bestaande 

plannen herzien (herzien Investeringsbesluit), waarbij veelal de scope van het project (bijvoorbeeld 

beoogd vastgoedprogramma of stedenbouwkundige opzet) en de geraamde kosten en 

opbrengsten aanzienlijk zijn gewijzigd. Meest omvangrijke plannen die in 2019 zijn vastgesteld, 

betreffen Strandeiland, Sloterdijk 1 Zuid en Deelplan 1 van Verdi (Zuidas).  

 

Naast deze actieve plannen, zijn er circa 50 toekomstige plannen in voorbereiding (fase 2 en 3 van 

het Plaberum). De actieve grondexploitatieportefeuille bevat circa 39 duizend woningen (te 

realiseren vanaf 2020), waarvan circa 10 duizend in de nieuw vastgestelde plannen. De plannen in 

voorbereiding bevatten nog eens 30 duizend woningen (dit is exclusief Haven-Stad, omdat daar 

nog niet aan een Plaberum product wordt gewerkt).  

 

De nieuwe plannen gaan doorgaans uit van 40% sociaal, 40% middensegment en 20% (dure) vrije 

sectorwoningen. De plannen die voor 2017 zijn vastgesteld, kennen een programma met 

overwegend marktwoningen. Vroeger was het programmatische uitgangspunt voor woningen in 

de regel 70% markt en 30% sociaal. Hierdoor worden er de komende jaren nog relatief veel vrije 

sectorwoningen gebouwd, in latere jaren zal de segmentering van het woningbouwprogramma 

meer en meer richting 40/40/20 gaan. Met de vaststelling van de nieuwe plannen in 2019 is het 

aandeel vrije sectorwoningen gedaald van 46% naar 41%, ten gunste van het percentage 

middensegment woningen; dit steeg van 25% naar 30% (zie onderstaande tabel). Door de 

woningbouwsegmentering van 40/40/20 liggen de grondopbrengsten in de nieuwe plannen in 

verhouding (veel) lager dan bij de oude plannen.  

 

Nog uit te geven woningbouwprogramma in segmenten 

Programma segmenten MPG2020 MPG2019 

Sociale woningen 28% 29% 

Middensegment woningen 30% 25% 

Vrije sector woningen 41% 46% 

Totaal 100% 100% 

Tabel: Nog uit te geven woningbouwprogramma in segmenten 

 

De portefeuille bestond tot voor kort met name uit plannen die voor of in crisistijd 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 

een vergevorderd stadium (bijvoorbeeld Houthavens, Amstelkwartier, Gershwin). Recentelijk 

worden steeds meer grote nieuwe plannen toegevoegd die nog in het beginstadium zitten en waar 
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alles nog moet gebeuren (bijvoorbeeld Sluisbuurt, Strandeiland, Verdi). Deze plannen kennen vaak 

een lange looptijd (15 tot 20 jaar) en in het begin zijn de risico’s het grootst. De samenstelling van 

de portefeuille verandert daarmee van vooral projecten waar alleen nog de grond uitgegeven 

moest worden (en waarvan een groot deel van de kosten al is gemaakt), naar meer en meer 

projecten die nog helemaal aan het begin van de ontwikkeling staan (en aanzienlijke risico’s 

kennen en waar vaak grote voorinvesteringen gedaan moeten worden). 

 

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 en Schinkelkwartier. De transformatie van een werklocatie naar een woninglocatie 

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 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. Ook zijn de 

risico’s groter omdat de kans bestaat dat erfpachters niet gaan transformeren, omdat ze niet 

kunnen of willen ontwikkelen als gevolg van door de gemeente gestelde programmatische en 

duurzaamheidseisen of als het economisch minder gaat.  

Voor het overgrote merendeel van de grondexploitaties ligt het ambtelijk opdrachtgeverschap bij 

de directies van G&O en Zuidas. Voor een beperkt aantal, relatief kleine, projecten lag het 

ambtelijk opdrachtgeverschap in 2019 nog bij een aantal stadsdelen. Per 1 januari 2020 worden 

deze plannen ondergebracht bij directie G&O.  

 

Op onderstaande kaart zijn alle projectgebieden weergegeven – actieve plannen met een 

investeringsbesluit of toekomstige plannen met een principebesluit.  

 

 
Kaart: Projectgebieden   
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3 Algemene ontwikkelingen 

In de Actualisatie van het MPG2019 werden de belangrijkste ontwikkelingen die de 

gebiedsontwikkeling in Amsterdam raken beschreven en daarmee werd vooruitgeblikt op het 

MPG2020. Een deel van deze ontwikkelingen is inmiddels verwerkt in de actieve grondexploitaties 

en de ramingen van het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas. Zo heeft het afvlakken van de 

vastgoedprijzen en de stijging van de bouwkosten in meerdere plannen inmiddels geleid tot een 

neerwaartse bijstelling van de geraamde grondopbrengsten. Andere ontwikkelingen hebben nog 

niet direct geleid tot aanpassingen, maar spelen nog wel, zoals bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en warmtenetten.  

 

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). Deze nieuwe 

afspraken zijn nog niet verwerkt in de huidige plannen. In deze samenwerkingsafspraken is ook 

overeengekomen dat minder sociale woningen worden verkocht; de raming van de bijdrage in het 

Vereveningsfonds is hierop aangepast.  

 

Ontwikkeling vastgoed- en grondprijzen en bouwkosten  

Op dit moment is te zien dat de verkoopprijzen van woningen en ander vastgoed niet meer zo 

sterk stijgen als de afgelopen jaren. Begin 2020 kondigde het college van B&W een aantal 

Amsterdamse maatregelen aan die mogelijk invloed hebben op de vastgoedprijzen. De 

zelfwoonplicht bij nieuwbouw en de inperkingen voor het (tijdelijk) verhuren van woningen 

hebben mogelijk een drukkend effect op vastgoedprijzen. En er is nieuw beleid voor middeldure 

huurwoningen in de maak (onder andere inkorten uitpondtermijn en verhoging indexatie 

huurprijzen). Een aantal grote institutionele beleggers en andere vastgoedpartijen hebben met de 

gemeente Amsterdam begin februari een intentieovereenkomst getekend waarin afspraken staan 

over de bouw van 10.000 middensegmentwoningen de komende vijf jaar. In ruil daarvoor zal de 

gemeente een aantal beleidsaanpassingen doorvoeren. Daarnaast is er een tekort aan personeel 

en materiaal in de bouwsector waardoor de bouwkosten sterk stijgen. De stijging van de 

bouwkosten wordt nog eens versterkt door aanvullende duurzaamheidseisen waardoor het 

bouwen van woningen ook duurder wordt.  

Voor middeldure huurwoningen geldt dat, indien de marktwaarde van de woningen stijgt, de 

grondprijzen van de middeldure huurwoningen niet automatisch mee stijgen, omdat de huur per 

woning gemaximaliseerd is en het ongewenst is dat de woningen kleiner worden dan 40 m2 gbo. 

Er wordt in de plannen nu al rekening gehouden met marktcontraire grondprijzen voor een deel 

van de middeldure huurwoningen.  

 

Deze ontwikkelingen hebben (m.u.v. het nieuwe beleid voor middeldure huur) een negatief effect 

op de grondprijzen voor marktwoningen, omdat deze residueel worden bepaald (vastgoedwaarde 
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– bouwkosten = grondwaarde). Onderstaande tabel laat op basis van een fictief voorbeeld zien wat 

het effect is als de bouwkosten harder stijgen dan de huizenprijzen. Door het zogenaamde 

“hefboom-effect” kan dit leiden tot een sterke daling van de grondprijs. Het afgelopen jaar zijn in 

enkele grondexploitatiegebieden de grondprijzen gedaald, maar over het algemeen was er toch 

sprake van een lichte stijging.  

 

 
Tabel: Voorbeeld ‘hefboom-effect’ grondprijs berekening  

 

Toename van de kosten in de grondexploitatie 

De stijgende bouwkosten hebben niet alleen effect op de grondprijzen, maar ook op de kosten in 

de grondexploitatie. Door het tekort aan personeel en materiaal wordt ook het bouwrijp maken en 

het aanleggen van infrastructuur en openbare ruimte steeds duurder. Het komt steeds vaker voor 

dat bij de aanbesteding van een werk de inschrijvingen hoger uitkomen dan de raming in de 

grondexploitatie. In plaats van de aanbestedingsvoordelen uit het verleden is steeds vaker sprake 

van aanbestedingsnadelen. Ook aanvullende investeringen in duurzaamheid zorgen voor hogere 

kosten in de grondexploitatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in ondergrondse afval- 

of warmtesystemen, grotere en slimmere elektranetwerken zoals smart-grids en andere bijdragen 

uit de grondexploitatie om de duurzaamheidsambities te behalen. 

 

PAS, PFAS en de Japanse duizendknoop  

Nieuw beleid ten aanzien van PFAS en de Japanse duizendknoop en de uitspraak van de Raad van 

State over 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, met 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 (PAS) van de Raad van State heeft bij enkele 

projecten tot vertraging geleid. Projecten die eerder op basis van de PAS (Programma Aanpak 

Stikstof) een stikstofbeoordeling hebben gehad, moeten opnieuw worden beoordeeld. Dit kan tot 

vertragingen leiden. In Amsterdam gaat het om een beperkt aantal projecten. Bij de Houthavens 

liepen woningbouwprojecten vertraging op doordat er eerst een vergunning afgegeven moest 

worden (inmiddels verstrekt). 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.  

 

Investeringsruimte woningcorporaties beperkt  

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 huizen 

Basis Ontwikkeling Nieuw

Verkoopprijs van een huis 300.000                            2% 306.000                            

Bouwkosten 200.000                           10% 220.000                           

Residuele grondwaarde 100.000                            -14% 86.000                              
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moeten gaan bouwen dan dat ze voorheen deden. Door de verhuurdersheffing en andere fiscale 

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

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

kleiner. Het wordt daardoor steeds lastiger wordt om de locaties die toebedeeld zijn aan de 

woningcorporaties 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. 

 

Complexiteit neemt toe 

Door de veranderende (transformatie)opgave met veel versnipperde eigendomsposities, en de 

bestuurlijke ambities op het gebied van o.a. duurzaamheid en de gewenste 

woningbouwprogrammering wordt de gebiedsontwikkeling steeds complexer. Daarnaast hebben 

de gemeentelijke eisen effect op de interesse van ontwikkelaars en beleggers om te investeren in 

woningbouw in Amsterdam.  

 

De juridisch-planologische procedures worden steeds complexer en risicovoller. Voorbeelden 

hiervan zijn de vernietiging van het bestemmingsplan bij Havenstraatterrein en het 

Hembrugterrein, maar ook de recente stikstofuitspraak van de Raad van State die een groot effect 

kan hebben op toekomstige bestemmingsplanprocedures. Ook de participatieprocessen duren 

langer en zijn steeds intensiever. Door de toegenomen complexiteit is steeds meer inzet van de 

gemeente nodig om plannen te ontwikkelen en is de doorlooptijd van projecten langer. De 

toenemende complexiteit leidt tot stijgende proceskosten en kosten voor het begeleiden van 

uitvoering (V&T-kosten). Dit is tot uiting gekomen in de stijging van deze kosten in de actieve 

grondexploitaties bij de najaarsactualisatie van 2019. Verwacht wordt dat deze 

begeleidingskosten de komende jaren verder zullen oplopen.  

 

Nieuwe notitie van de commissie BBV voor grondexploitaties en wijziging (gemeentelijke) Nota 

Financiële Verantwoording grondexploitaties  

De commissie BBV heeft op 31 juli 2019 nieuwe regelgeving voor grondexploitaties gepubliceerd. 

De nieuwe regelgeving is vooral gericht op verduidelijking van eerder bestaande regels zoals 

tussentijdse winstneming. Ook is het belang van de paragraaf grondbeleid in de jaarrekening 

aangegeven. De wijze van tussentijdse winstneming is verduidelijkt, de toepassing van de 

winstneming is beschreven en afgestemd met de auditdienst ACAM. Het in januari 2019 door de 

raad vastgestelde Amsterdamse beleidskader voor de grondexploitaties: de “Nota Financiële 

verantwoording grondexploitaties en erfpachtuitgifte” wordt gelijktijdig met dit MPG op enkele 

punten aangepast. 

 

Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen  

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht 

overheidsondernemingen’ ingevoerd. Deze wet bepaalt dat gemeenten vanaf het boekjaar 2016 

(potentieel) belasting moeten afdragen over de overheidsondernemingen. 

Gemeenten moeten per activiteit bepalen of er sprake is van VPB-plicht. Een gemeentelijke 

activiteit is VPB-plichtig indien het voldoet aan de volgende drie criteria: 
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(1) organisatie van kapitaal aan arbeid 

(2) deelname aan het economisch verkeer 

(3) winsttoets 

 

Om vast te stellen wat dit betekent voor de gemeente Amsterdam is in de periode 2016 gestart 

met een Quick-Scan waarin gekeken is naar de VPB plicht van het gemeentelijk grondbedrijf. Het 

gemeentelijk grondbedrijf beslaat alle lopende grondexploitaties van de gemeente Amsterdam3.   

Het gemeentelijk grondbedrijf voldoet overduidelijk aan de eerste twee criteria van de VPB-plicht 

waardoor de winsttoets bepaalt of vennootschapsbelasting afgedragen dient te worden. In 2016, 

2017 en 2018 was het fiscale saldo negatief waardoor er geen sprake is van VPB-plicht. Over 2019 

is sprake van een fiscaal positief resultaat voor het gemeentelijk grondbedrijf. Dit komt doordat de 

nominale waarde van de actieve portefeuille grondexploitatie de afgelopen jaren is toegenomen, 

mede door stijgende grondprijzen waardoor in 2019 sprake is van een omslagpunt van een 

negatief naar een positief fiscaal resultaat. 

 

Het positieve saldo over 2019 betekent dat niet langer ter discussie staat of de gemeente 

Amsterdam VPB-plichtig is. In het jaar 2019 gaat het grondbedrijf van de gemeente Amsterdam 

zogezegd “door de poort”. In de aangifte over 2019 zal het Grondbedrijf worden opgenomen, dat 

is op zijn vroegst in het voorjaar van 2021.  

Dit biedt ruim de tijd om de komende periode de aangifte voor te bereiden en de nodige 

maatregelen te nemen.  De complexiteit van de Amsterdamse situatie met een veelheid aan 

grondexploitaties, een uniek grondbedrijf en veel specifieke omstandigheden vereist zorgvuldig 

handelen.   

 

IJkpunt bij het voorbereiden van de aangifte is het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst 

met de Rijksbelastingdienst. Verwacht wordt dat eind 2020 de voorbereidingen voor het doen van 

de aangifte zijn afgerond en een vaststellingsovereenkomst is afgesloten met de 

Rijksbelastingdienst. Als dit lukt dan kan in het voorjaar van 2021 de daadwerkelijke aangifte 

worden gedaan over het boekjaar 2019.  

 

De vennootschapsbelasting zal worden berekend over de winst die gemaakt wordt ten opzichte 

van de nog op te stellen openingsbalans die wordt gebaseerd op de stand van de grondexploitaties 

in 2019. Het effect op het fonds wordt vooralsnog beperkt ingeschat.  

                                                                    
3
 Het gemeentelijke grondbedrijf wordt voor de vennootschapsbelasting gezien als één economische 

activiteit. Er wordt daarbij dus geen onderscheid gemaakt tussen de grondexploitaties van de Zuidas, 

het Vereveningsfonds en de Stadsdelen. 
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4 Werking Vereveningsfonds en reserve Zuidas 

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

met elkaar verevend. Het Vereveningsfonds en 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 Zuidas gescheiden. Het Vereveningsfonds en Zuidas bestaan 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 opgenomen van onder meer 

verwerven, bouw- en woonrijp maken en de opbrengsten van uitgifte in erfpacht voor de realisatie 

van woningen, kantoren 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 Zuidas schematisch weer.  

 

 

Figuur: Werking Vereveningsfonds en Zuidas 
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5 Realisatie 2019 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste realisatiecijfers 2019 van het Verevenings-

fonds en Zuidas en de daaraan verbonden grondexploitaties in de gebiedsontwikkeling.  

5.1 Gerealiseerd programma binnen grondexploitaties  

In 2019 is er grond uitgegeven ten behoeve van de realisatie van circa 4.500 nieuwbouwwoningen, 

56.000 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) voor commerciële bestemmingen en 20.000 bvo m2 voor 

sociaal maatschappelijke bestemmingen. Dit is een stuk minder dan in 2018, toen werd er grond in 

erfpacht uitgegeven voor circa 6.100 woningen en 177.000 m2 bvo commercieel vastgoed.  

 

In Amsterdam zijn er in 2019 7.125 woningen in aanbouw genomen, waarvan circa 75% binnen 

grondexploitatiegebieden (5.370). In het MPG wordt gerapporteerd over het moment waarop 

grond in erfpacht wordt uitgegeven en niet over het moment waarop gestart wordt met de bouw 

van woningen of andere bestemmingen. Veelal vindt start bouw wat later plaats dan het moment 

waarop de erfpachtovereenkomst ingaat. Van de 5.370 woningen, die in 2019 in aanbouw zijn 

genomen binnen grondexploitatiegebieden, is een deel vóór 2019 in erfpacht uitgegeven. En een 

deel van de nieuwbouwwoningen wordt gerealiseerd buiten grondexploitatiegebieden. Van dit 

laatste is sprake bij bouw op particuliere gronden of individuele pandtransformaties, die niet in 

grondexploitaties zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan is Oostenburg, in 2019 zijn hier ruim 

1.700 woningen in aanbouw genomen. De meest omvangrijke gronduitgiften zijn gerealiseerd bij 

NDSM, Cruquiusgebied, IJburg fase 1, Kop Weespertrekvaart, Centrumeiland en Mannourystraat.  

5.2 Gerealiseerde kasstromen 2019  

In onderstaande tabel is de opbouw van de gerealiseerde kasstromen 2019 weergegeven en 

vergeleken met 2018. De kasstromen hebben betrekking op de actieve plannen, de planvorming 

met betrekking tot de toekomstige plannen en de kasstromen die rechtstreeks over het 

Vereveningsfonds en Zuidas (reserves en voorzieningen) lopen.  

 

Kasstromen Vereveningsfonds en Zuidas 2018 en 2019 in miljoenen euro's  

  2019 2018 

  Inkomsten Uitgaven Saldo Inkomsten Uitgaven Saldo 

Actieve plannen GenO en planvorming 250 -266 -15 277 -259 18 

Actieve plannen Stadsdelen en planvorming 8 -22 -14 51 -33 18 

Actieve plannen Zuidas en planvorming 12 -33 -21 238 -58 180 

Inkomsten en uitgaven Zuidas 7 -11 -4 5 -19 -14 

Inkomsten en uitgaven Vereveningsfonds 31 -142 -111 66 -43 23 

Totaal  309 -474 -165 637 -412 225 

Tabel: Gerealiseerde kasstromen Vereveningsfonds en Zuidas (2018 en 2019) 
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Na een aantal zeer succesvolle jaren, met opbrengsten ruim boven de € 300 miljoen, oplopend 

naar zelfs meer dan € 600 miljoen in 2018, is 2019 in financieel opzicht een minder jaar geworden. 

De opbrengsten bedragen € 309 miljoen en de uitgaven € 474 miljoen. In 2019 is fors geïnvesteerd 

in de openbare ruimte en bouwrijp maken van gronden zoals het landmaken IJburg, samen met de 

uitnames uit het Vereveningsfonds zorgde dit voor een relatief hoog uitgavenniveau.  

 

In 2019 is een negatieve kasstroom gerealiseerd van afgerond € 165 miljoen. Bij het MPG 2019 en 

het AMPG 2019 waren al negatieve kasstromen voorzien voor 2019 (MPG 2019: -/- € 110 miljoen 

en AMPG 2019: -/- € 162 miljoen).  

 

Bij het MPG 2019 werden de inkomsten voor 2019 geraamd op € 335 miljoen. De lagere 

gerealiseerde inkomsten van € 309 miljoen komt met name door vertraging in de tweede helft van 

2019 als gevolg van de te nemen maatregelen (nieuwe bouwvergunningen) door de stikstofcrisis. 

Deze inkomsten zullen naar verwachting in het 1e kwartaal 2020 worden verkregen.  

 

De investeringen van € 474 miljoen zijn 5% lager dan geraamd (€ 497 miljoen).  

5.2.1 Gerealiseerde opbrengsten en kosten in grondexploitaties en planvorming 

Binnen de grondexploitaties is er € 271 miljoen aan opbrengsten verantwoord en € 321 miljoen aan 

kosten. Hiermee is er in 2019 binnen de grondexploitaties een negatieve kasstroom gerealiseerd 

van € 50 miljoen. Bij het MPG2019 en bij het AMPG2019 werd al verwacht dat er in 2019 een 

negatieve kasstroom zou ontstaan, de inkomsten waren geraamd op respectievelijk € 317 en € 300 

miljoen en de investeringen op respectievelijk € 351 en € 331 miljoen.  

 

Opbrengsten 

Het grootste deel van de inkomsten betreft de gronduitgiften. In onderstaande grafiek is een 

overzicht weergegeven van de gerealiseerde opbrengsten uit gronduitgiften tussen 2000 en 2019.  

 

De inkomsten uit gronduitgiften bedroegen in 2019 in totaal € 201 miljoen. Dat is onder het 

langjarige gemiddelde (2000-2019). In de grafiek is duidelijk te zien dat de afgelopen vijf jaar 

(2014-2018) de opbrengsten ruim boven het gemiddelde lagen.  

 

De inkomsten uit gronduitgiften zijn vooral verbonden aan woningbouw en, in tegenstelling tot 

2018, in beperkte mate aan commercieel vastgoed. De meest omvangrijke grondinkomsten zijn 

gerealiseerd in NDSM, Cruquiusgebied en ook de zelfbouw op Centrumeiland IJburg is volop op 

gang gekomen.  
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Grafiek: Grondopbrengsten per jaar in euro’s in de periode 2000-2019 

 

Voor 2020 en de jaren erna worden er opnieuw hoge grondopbrengsten verwacht; het lijkt er 

vooralsnog dan ook op dat er geen sprake is van een trend, maar van een eenmalig minder jaar.  

 

Van de overige opbrengsten van € 71 miljoen zijn het meest in het oog springend: een 

stagnatievergoeding bij Overhoeks van € 8,9 miljoen, de verrekening van boekwaarden bij 

Sciencepark Oost met de UvA van € 10,5 miljoen, een bijdrage van € 6,5 miljoen bij Amstelstation 

en een optievergoeding bij Zuidas van € 6,2 miljoen en huurinkomsten tijdelijke exploitatie (onder 

andere verhuur van werkterreinen).  

 

Uitvoeringskosten 

De kosten worden onderscheiden in uitvoeringskosten en proceskosten. 

Van de totale kosten van € 321 miljoen, heeft € 220 miljoen betrekking op uitvoeringskosten 

waaronder ook de kosten voor verwervingen en Voorbereiding en Toezicht (V&T). De grondkosten 

zijn verspreid over een groot aantal grondexploitaties. Omvangrijke investeringen hebben 

betrekking op landmaken Strandeiland, Houthaven en ondertunneling bij de voormalige 

Bijlmerbajes. Diverse verwervingen ter waarde van € 21 miljoen hebben plaatsgevonden, dit 

betreft interne verwervingen van intern gemeentelijke boekwaarden en aankopen van derden,  

zoals in de Klaprozenbuurt.  

 

Proceskosten 

De proceskosten hebben betrekking op actieve grondexploitaties, projecten ten behoeve van 

derden (zoals het Bajeskwartier), plannen in de fase tussen het principe- en investeringsbesluit en 

meer algemene gebiedsgerichte kosten die niet worden toegerekend aan de actieve 

grondexploitaties. De totale proceskosten worden verantwoord binnen G&O, Zuidas en 

stadsdelen. In totaliteit is afgerond in 2019 € 100 miljoen aan proceskosten besteed, waarvan  

circa € 20 miljoen betrekking heeft op planvorming van toekomstige plannen.  
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Kasstromen binnen het Vereveningsfonds en Zuidas 

Naast de kasstromen binnen de grondexploitaties en de planvorming vinden ook kasstromen 

plaats rechtstreeks in het Vereveningsfonds en Zuidas.  

In totaliteit is € 38 miljoen ontvangen (€ 31 miljoen Vereveningsfonds en € 7 miljoen Zuidas). Dit 

betreft de ontvangen indexatievergoeding op de reserve- en voorzieningen positie en de 

inkomsten uit meerwaarde erfpacht woningcorporaties, verkregen bijdragen in verkoop van 

corporatiewoningen en de bijdragen op basis van de huurliberalisatie. Deze inkomsten zijn nog 

gebaseerd op de oude samenwerkingsafspraken van 2016 tussen de gemeente Amsterdam en de 

woningcorporaties. Inmiddels zijn met ingang van 2020 nieuwe samenwerkingsafspraken 

gemaakt. 

 

De rechtstreekse uitgaven bedragen € 153 miljoen (€ 142 miljoen Vereveningsfonds en € 11 miljoen 

Zuidas). Dit bestaat uit: € 106 miljoen afdracht algemene middelen ten behoeve van andere 

doeleinden, overheveling van € 8 miljoen van de reserve POR Zuidelijke IJ-oevers aan programma 

Verkeer, Vervoer en Waterstaat, afdrachten aan groenparken van €5 miljoen en de bijdrage aan 

Zuidasdok van € 3,6 miljoen. Het restant van circa € 27 miljoen heeft vooral betrekking op 

overhead en andere aan de gebiedsontwikkeling in brede zin gerelateerde kosten. 

5.3 Kassaldo en mutaties 2019 

Het kassaldo geeft aan hoeveel geld er in de portemonnee van het Vereveningsfonds en Zuidas zit. 

Het kassaldo komt tot uiting in verschillende balansposities die tezamen de financiële positie van 

de gebiedsontwikkeling binnen het Vereveningsfonds en Zuidas weergeven. Zoals is toegelicht in 

de vorige paragraaf is in 2019 een negatieve kasstroom van € 165 miljoen gerealiseerd waardoor 

het kassaldo met dit bedrag afnam. Een en ander wordt hierna toegelicht.  

De balans met betrekking tot het Vereveningsfonds en Zuidas bestaat uit reserves, voorzieningen, 

onderhanden werk Bouwgrond in Exploitatie, immaterieel vast actief (sinds 2016) en materieel 

vast actief (sinds 2018). Onder immaterieel vast actief worden de voorbereidingskosten van 

toekomstige grondexploitatieplannen verantwoord, waarvoor een principebesluit bestuurlijk is 

vastgesteld, maar nog geen investeringsbesluit. Onder materieel vast actief worden de 

investeringen verantwoord van bovenwijkse voorzieningen en anticiperende aankopen van een 

toekomstige grondexploitatie. Zodra deze grondexploitatie is vastgesteld, wordt deze investering 

opgenomen in het plan. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft deze handelswijze 

voor.  

 

De balansposten muteren enerzijds als gevolg van de in de vorige paragraaf beschreven 

kasstromen en anderzijds door verrekeningen tussen deze balansposten. Zo worden bijvoorbeeld 

voor nieuwe verlieslatende grondexploitaties voorzieningen getroffen. Daarmee wordt de 

voorziening voor plantekorten hoger. De verhoging van de voorzieningen komt ten laste van de 

reserve. De tussentijdse winstnemingen uit het Onderhanden Werk leiden tot een dotatie aan de 

reserve. In onderstaande tabel is de afname van het kassaldo in 2019 weergeven en de mutaties in 

voornoemde balansposten. 

 

Hoe moet het omvangrijke kassaldo nu worden beschouwd? Het grootste deel van het kassaldo is 

bestemd voor toekomstige uitgaven binnen de actieve grondexploitaties. Het gaat dan om de 
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voorzieningen, de bestemde delen van de reserves maar ook om de risico’s die, voor zover ze niet 

binnen grondexploitaties zelf opgevangen kunnen worden, gedragen worden binnen de reserve 

Vereveningsfonds. Voor zover het kassaldo niet bestemd is voor toekomstige uitgaven binnen 

actieve grondexploitaties wordt het ingezet voor de voorinvesteringen in nieuwe plannen. 

Daarmee wordt de bestaande planvoorraad aangevuld en de continuïteit van onder andere de 

woningbouwproductie geborgd. Het kassaldo van afgerond € 1.290 miljoen is daarom niet 

beschikbaar voor vrije besteding. 

 

Kassaldo Vereveningsfonds en Zuidas in miljoenen euro's  

  2019 2018 Verschil   

Reserve Vereveningsfonds  525 649 -123   

Reserve POR Zuidelijke IJ-oevers 0 9 -9 Grotendeels overgegaan naar V&OR 

Reserve Zuidas  372 351 22   

Totaal Reserve  898 1.008 -110   

Materieel Vast Actief -14 -5 -9 Muyskensweg/verwervingen 

Totaal Materieel Vast Actief -14 -5 -9   

Immaterieel Vast Actief G&O -30 -19 -12 Planvorming  toekomstige plannen 

Immaterieel Vast Actief Stadsdelen  -1 0 0   

Immaterieel Vast Actief Zuidas -2 -1 0   

Totaal Immaterieel Vast Actief  -33 -20 -13   

Overlopende passiva 4 4 0 Inkomsten plan in voorbereiding 

Overlopende passiva 4 4 0   

Onderhanden werk G&O 86 89 -2   

Onderhanden werk Stadsdelen -15 1 -15   

Onderhanden werk Zuidas 152 198 -46   

Voorziening plantekorten (incl. Stadsdelen) 199 168 30   

Voorziening plantekorten Zuidas 4 3 1   

Totaal onderhanden werk 426 459 -33   

Voorziening grondgerelateerde kosten buiten plan 8 9 -1 Voorziening wordt afgebouwd 

Totaal voorzieningen  8 9 -1   

Totaal 1.290 1.455 -165   

Tabel: Kassaldo Vereveningsfonds en Zuidas (2018 en 2019) 

 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de reservepositie en de vereveningsruimte die 

beschikbaar is voor nieuwe plannen (voorinvesteringen en toekomstige plantekorten). Hierbij 

wordt ook inzicht gegeven in het mogelijk beslag van deze toekomstige vast te stellen plannen en 

bijbehorende investeringen.  

5.4 Mutaties 2019 reserves Vereveningsfonds en reserve Zuidas 

Het Vereveningsfonds kende bij het MPG2019 formeel twee reserves: de reserve 

Vereveningsfonds en de reserve POR Zuidelijke IJoevers. De bestemmingsreserve POR Zuidelijke 

IJoevers is grotendeels overgedragen aan V&OR (raadsbesluit bij MPG2019). De regie en 

uitvoering van het Oosterdok en het Stationseiland liggen namelijk met ingang van 2019 bij 

V&OR.  

 

De gezamenlijke reserve van het Vereveningsfonds en Zuidas is in 2019 gedaald van € 999 miljoen 

naar € 898 miljoen. In onderstaand overzicht zijn de mutaties van deze reserves in 2019 

weergegeven.  
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MPG 2020 in miljoenen euro's 

  MPG 2020 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 januari 2019 999  

Planafsluitingen en winstnemingen 101  

Bijdragen woningbouwcorporaties 16  

Indexatievergoeding reserve 19  

Aanwending reserveringen -61  

Uitname Coalitieakkoord -50  

Uitname begroting, voor- en najaarsnota 2019 -53  

Verhoging voorziening plantekorten  -35  

Overig (proceskosten, etc.) -39  

Afname (-) of Toename (+) reserves -102  

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 2019 898  

Tabel: Realisatie reserve Vereveningsfonds en reserve Zuidas in 2019  

 

De afname van de reserve is een gevolg van de uitnamen aan de algemene middelen voor 

specifieke bestuurlijke doeleinden. Deze uitnamen worden deels gecompenseerd door hogere 

winstnemingen, planafsluitingen en meerwaarde erfpacht bij erfpachtconversies van 

woningcorporaties. De verhoging van de voorziening plantekorten is het gevolg van lagere 

grondprijzen en hogere verwachte uitvoerings- en proceskosten als gevolg van prijs- en 

loonstijging.  

 

De aanwendingen van de reserveringen betreft uitgaven in 2019 zoals investeringen in landmaken 

Strandeiland en Zuidasdok.   

Bij het AMPG2019 werd verwacht dat de reservepositie eind 2019 zou uitkomen op circa € 905 

miljoen, bij het MPG2019 was dit nog € 967 miljoen. In onderstaande tabel is een vergelijking 

gemaakt van de verwachte en gerealiseerde mutaties in de reserves per eind 2019.  

 

Vergelijking MPG2020, actualisatie MPG 2019 en MPG 2019 in miljoenen euro's 

  MPG 2020 AMPG2019 MPG 2019 

  realisatie 2019 prognose eind 2019 prognose eind 2019 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 januari 2019 999  999  999  

Planafsluitingen en winstnemingen 101  77  85  

Bijdragen woningbouwcorporaties 16  14  14  

Indexatievergoeding reserve 19  19  19  

Aanwending reserveringen -61  -59  -62  

Uitname Coalitieakkoord -50  -54  -54  

Uitname begroting, voor- en najaarsnota 2019 -53  -52    

Verhoging voorziening plantekorten  -35  -4    

Overig (proceskosten, etc) -39  -35  -35  

Afname (-) of Toename (+) reserves -102  -95  -33  

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 2019 898  905  967  

Tabel: Vergelijking gerealiseerde mutaties reserve in 2019 met prognoses bij MPG2019 en AMPG2019 

 

De reservepositie is in vergelijking met de prognoses bij het MPG 2019 en het AMPG 2019 met 

name gedaald door:  

• De uitnames ten behoeve van andere beleidsdoeleinden waarover bij de Voorjaarsnota 

2019 is besloten (-/- € 52 miljoen in 2019). Dit was al verwerkt bij het AMPG 2019. 

• De voorziening plantekorten is verhoogd door verslechtering van de saldi van de 

negatieve grondexploitaties, welke na het AMPG 2019 zijn vastgesteld. Het betreft vooral 

enkele langlopende plannen, waaronder Weespertrekvaart Oost. Dalende grondprijzen 
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als gevolg van hogere bouwkosten (stichtingskosten vastgoed) is de belangrijkste reden. 

Voorts zijn ook geraamde uitvoeringskosten kosten bouw- en woonrijpmaken in de 

grondexploitaties) gestegen; het afgelopen jaar lagen de indexatiecijfers met gemiddeld 

5% hoger dan voorgaande jaren. Ook de toevoeging van enkele grondexploitaties met 

een tekort leidde tot een verhoging van de voorziening. In totaal is er voor € 34 miljoen 

onttrokken aan de reserves ten behoeve van de voorziening plantekorten. Hiervan was € 4 

miljoen al voorzien bij het AMPG 2019. 

 

(Nog niet voorzien bij het AMPG 2019:) 

• Voorts is aanvullend € 5 miljoen onttrokken voor parken en € 4 miljoen voor de inrichting 

van de openbare ruimte bij de afwaardering Haarlemmerweg wat onder meer 

woningbouw in en rondom Sloterdijk mogelijk maakt (totaal -/- € 9 miljoen).  

• Bij Sciencepark Oost zijn met de UvA nieuwe contractuele afspraken gemaakt en is 

besloten de huidige grondexploitaties af te wikkelen en 35% van het negatieve resultaat 

ten laste van het Vereveningsfonds te brengen en 65% wordt in rekening gebracht bij de 

UvA (raadsbesluit van 27/28 november 2019, -/- € 6 miljoen). 

• De verslechtering van de reservepositie wordt beperkt door hogere winstnemingen en 

hogere financiële resultaten bij afsluiting van positieve plannen (+ € 16 miljoen).  

• De bijdrage verkoop van corporatiewoningen is hoger dan verwacht. Dit komt door meer 

verkopen, de huurliberalisatie bleef achter bij de ramingen (per saldo + € 2 miljoen).  

• De aanwending van reserveringen aan bijvoorbeeld landmaken Strandeiland is iets lager 

dan geraamd.  

5.5 Toepassing reserve Vereveningfonds en reserve Zuidas 

In de vorige paragraaf is ingegaan op de mutaties in reservepositie. In deze paragraaf wordt de 

toepassing van de reserves besproken. Deze toepassing is weergegeven in onderstaande tabel, 

waarin weerstandsvermogen, reserveringen en vereveningsruimte zijn te zien.  

 

Vergelijking MPG 2020, actualisatie MPG 2019 en MPG 2019 in miljoenen euro's 

  MPG 2020 AMPG 2019 MPG 2019 

  realisatie 2019 prognose eind 2019 prognose eind 2019 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 2019 898  905  967  

Weerstandvermogen -136  -138  -138  

Reserveringen -582  -484  -480  

Coalitie akkoord uitnames -150  -150  -150  

Bestemde delen  -869  -771  -768  

Gerealiseerde vereveningsruimte 29  134  198  

Tabel: Stand Vereveningsfonds en reserve Zuidas per eind 2019 vergeleken met de prognoses bij het AMPG 

2019 en het MPG 2019 

 

Het overzicht geeft aan van reservepositie eind 2019 € 898 miljoen het grootste deel is bestemd 

ten bedrage van € 869. Dit betreft enerzijds het weerstandsvermogen en anderzijds door de raad 

specifiek vastgestelde reserveringen waarbinnen toekomstige uitgaven zullen plaatsvinden. Naast 

de gereserveerde delen en het weerstandsvermogen is nog ruimte over van afgerond € 29 miljoen 

dan kan dat worden ingezet voor voorinvesteringen voor nieuwe plannen en ter afdekking van 

nieuwe plannen met een tekort: dit is de gerealiseerde vereveningsruimte. 
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Hieronder volgt een toelichting bij de posten. 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is het vermogen dat, kort gezegd, dient als buffer voor risico’s in de 

actieve grondexploitatieportefeuille. Bij het bepalen van de benodigde omvang geldt (zie hiervoor 

de regels van het Financieel stelsel Gebiedsontwikkeling, vastgesteld door de raad in juni 2016), 

dat de buffer zodanig groot moet zijn dat de gebiedsontwikkeling gedurende een periode van 4 

jaar verantwoordt kan worden afgebouwd en op een minimumniveau kan worden voortgezet. Ook 

omvat het weerstandsvermogen een reservering voor project specifieke risico’s in negatieve 

grondexploitaties. Het weerstandsvermogen is in 2019 licht afgenomen, van € 138 miljoen bij het 

AMPG 2019 en het MPG 2019 naar € 136 miljoen eind 2019, bij het Vereveningsfonds is het 

weerstandsvermogen verlaagd door het wegvallen van risico’s bij het landmaken van IJburg fase I. 

Bij Zuidas is het weerstandsvermogen iets verhoogd door een toename van de omvang van de 

risico’s in de negatieve grondexploitaties.  

 

Reserveringen 

Bij reserveringen gaat het om middelen die door de raad zijn gereserveerd voor uitgaven die in 

directe relatie staan met nog in ontwikkeling te nemen of al in ontwikkeling genomen 

grondexploitaties. Onder de reserveringen vallen onder andere de reservering Zuidasdok en grote 

voorinvesteringen waarvoor al dan niet nog geen grondexploitatie is vastgesteld. In 2019 zijn er 

investeringsbesluiten genomen door de gemeenteraad voor twee omvangrijke plannen waar een 

reservering voor is opgenomen, te weten Strandeiland en Sloterdijk 1 Zuid. In totaal gaat het om € 

106 miljoen.  

 

Daarnaast is bij het Coalitieakkoord besloten om € 200 miljoen uit het Vereveningsfonds te 

nemen. In 2019 is hiervan € 50 miljoen gerealiseerd, het restant van € 150 miljoen is gereserveerd. 

 

Oorzaak daling vereveningsruimte 

De daling van de vereveningsruimte van € 198 miljoen naar € 30 miljoen (MPG 2020 versus MPG 

2019) vooral veroorzaakt door: 

• De lagere reservepositie van € 69 miljoen grotendeels veroorzaakt door de extra uitname 

van € 52 miljoen aan de algemene middelen gebaseerd op de besluitvorming van de 

Voorjaarsnota 2019; 

• Toename van de reservering als gevolg van onder meer besluitvorming bij de 

Investeringsbesluiten voor Sloterdijk 1 Zuid en Landmaken Strandeiland fase 2 (-/- € 103 

miljoen). 
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6 Actualisatie grondexploitaties - 

meerjarenraming 

In het vorige hoofdstuk is beschreven wat er is gerealiseerd in 2019. In dit hoofdstuk wordt 

uitgelegd op welke manier de grondexploitaties zijn geactualiseerd voor de toekomst, welk effect 

dat heeft op de geraamde winstnemingen, en wat het verschil is ten opzichte van vorig jaar. 

 

In het MPG wordt gefocust op de ontwikkeling van de vereveningsruimte in de eerste vijf jaar tot 

en met 2024. De looptijd van de plannen is vaak veel langer (10 tot 20 jaar). In dit hoofdstuk wordt 

het effect van de actualisatie op de actieve portefeuille behandeld, waarbij de gehele looptijd 

wordt meegenomen. Bepalende factoren voor de saldo-ontwikkeling van lopende 

grondexploitaties zijn de omvang en samenstelling van het woningbouw en ander vastgoed 

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. De grootste onzekerheid is het feit dat de waarde van de toekomstige 

kasstromen een verwachte waarde is die zijn grondslag vindt in de huidige (gunstige) economische 

omstandigheden. Met een horizon van 10 tot 20 jaar is de portefeuille vatbaar voor conjuncturele 

bewegingen waarin marktprijzen zullen dalen en stijgen.  

6.1 Werkwijze actualisatie actieve plannen 

Het startpunt van het MPG 2020 is de actualisatie van alle gemeentelijke grondexploitaties. Hierbij 

is gekeken naar de opbrengsten, kosten en de fasering en zijn deze, waar nodig, aangepast aan de 

laatste inzichten. Om een realistische inschatting te maken van de waarde van de portefeuille 

moet rekening worden gehouden met project specifieke en generieke (markt)risico’s. 

 

De portefeuille bestaat eind 2019 uit 160 actieve grondexploitatieplannen en circa 50 toekomstige 

grondexploitaties en bovenwijkse voorzieningen in voorbereiding. Ten opzichte van het MPG 2019 

is er voor een aantal plannen een investeringsbesluit genomen waardoor deze aan de actieve 

portefeuille zijn toegevoegd: 

- Omval Weespertrekvaart  

- Tijdelijk Beheer Riekerhaven 

- Sloterdijk I Zuid 

- Deelplan 1 Verdi (Zuidas) 

- Landmaken IJburg Strandeiland fase 2 

- Strandeiland inrichting fase 1 

- Ringspoorzone Noord 

- Diderotblok 

- Jacob Geelbuurt Oost 

- Vreeswijkpad 
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Eind 2019 worden 27 plannen afgesloten. Deze plannen zijn opgenomen in bijlage 2. 

Alle 160 plannen zijn eind 2019 geactualiseerd. Dit heeft geleid tot zowel positieve als negatieve 

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

6.2 Uitkomsten actualisatie actieve plannen 

Bij de actualisatie is gekeken naar de kosten en opbrengsten in de grondexploitaties en de 

planning hiervan en zijn deze elementen waar nodig aangepast aan de laatste inzichten.  

 

In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de verschillen per plan. In bijlage 4 is per plan een 

toelichting gegeven indien er sprake is van een aanmerkelijk financiële afwijking. 

6.2.1 Actualisatie opbrengsten in de grondexploitaties 

In het MPG 2019 waren de verwachtte inkomsten nog € 3,9 miljard, inclusief het jaar 2019. Nu zijn 

ze € 4,7 miljard vanaf begin 2020 en er is € 300 miljoen gerealiseerd in 2019. Kortom een toename 

van circa € 1 miljard inkomsten, vooral veroorzaakt door het toevoegen van nieuwe plannen zoals 

IJburg Strandeiland, Verdi en Sloterdijk Zuid 1. Daarnaast is bij NDSM werf west fase 1, Vivaldi en 

het restplan bedrijvenstrook Amstel III meer programma toegevoegd. Sciencepark Oost is op basis 

van de bestuurlijke afspraken herzien, het programma is meer gericht op onderwijs- en studie.  

 

De opbrengsten bestaan voor een groot deel uit verwachte opbrengsten uit gronduitgiften ten 

behoeve van woningbouw (€ 2,75 miljard) en commerciële bestemmingen (€ 1,5 miljard), waarvan 

de helft kantorenprogramma. 

 

Geraamde inkomsten onderverdeeld in miljoenen euro's 

  2020 2021 2022 2023 2024  2025ev   Totaal   % van het geheel  

Wonen 297 282 440 310 309 1.114 2.751 59% 

Commerciële bestemmingen 203 314 217 191 86 527 1.538 33% 

Overige grondinkomsten 60 61 36 12 17 48 233 5% 

Overige inkomsten 35 21 10 7 21 34 129 3% 

Totaal 594 678 703 520 433 1.723 4.651 100% 

Tabel: Geraamde grondopbrengsten per functie 

 

Het beeld bij de grondprijzen is wisselend. In sommige gevallen is deze gestegen. In de gevallen 

waar de grondprijs is gedaald komt dat doordat de stichtingskosten zijn gestegen. Dit is een 

combinatie van meer duurzaamheidseisen en sterk oplopende bouwkosten. Op verschillende 

locaties worden de middeldure huurwoningen kleiner dan 40 m2 omdat de huur gemaximaliseerd 

is en men ze meestal toch tegen een marktconforme prijs op de markt wil zetten. Reguliere 

woningen met een huur boven de liberalisatiegrens moeten een minimaal woonoppervlakte 

hebben van 40 m2 (al zijn er wel enkele uitzonderingsgebieden). Het gevolg is dat een woning van 

minimaal 40 m2 vaak marktcontrair is. Met gelijkblijvende stichtingskosten leidt dat tot lagere 

residuele grondwaarden.  

In een aantal plannen is er sprake van hoger geraamde meerwaarde erfpachtinkomsten, dan 

eerder was aangenomen en/of een aangepast programma. De nieuw toegevoegde opbrengsten 
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uit meerwaardes erfpacht zijn gebaseerd op aanvullende afspraken met erfpachters waardoor er 

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

6.2.2 Actualisatie kosten in grondexploitaties 

In het MPG 2019 waren de verwachtte kosten inclusief het jaar 2019 nog € 2,4 miljard. Nu zijn deze 

kosten vanaf begin 2020 € 2,9 miljard. Rekening houdend met investeringen van € 0,3 miljard in 

2019 zijn de kosten € 0,8 miljard hoger dan bij het MPG 2019 werd verwacht. De toevoeging van 

nieuwe plannen ,maar ook de stijgende uitvoeringskosten, proceskosten en kosten voor 

Voorbereiding & Toezicht zijn hier de oorzaak van, zoals is aangekondigd bij het AMPG 2019. 

 

Proceskosten en kosten voor Voorbereiding en Toezicht  

De uitvoering van de gebiedsontwikkeling en het starten van nieuwe 

gebiedsontwikkelingsprojecten is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. De juridisch-

planologische procedures worden steeds ingewikkelder, de eisen ten aanzien van 

woningbouwprogrammering en duurzaamheid zorgen voor complexere onderhandelingen met 

marktpartijen en de participatie wordt intensiever. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 

inzet van de gemeente om plannen uit te werken en uit te voeren toeneemt. Hierdoor stijgen ook 

de proceskosten en de kosten voor de begeleiding van de uitvoering (V&T-kosten). Dat betekent 

dat de ramingen voor deze kosten zijn aangepast.  

 

De proceskostenscan om de proceskosten te ramen is herijkt en aangepast om rekening te houden 

met de toegenomen complexiteit. De aangepaste versie van de proceskostenscan is bij dit MPG 

toegepast, wat heeft geleid tot hogere proceskosten. 

 

De V&T-kosten waren bij het AMPG 2019 nog gebaseerd op een percentage van 16% van de 

uitvoeringskosten. In de praktijk bleek dit vaak onvoldoende te zijn. Naar aanleiding van 

onderzoek waaruit is gebleken dat een percentage van 22% van de uitvoeringskosten een betere 

inschatting is van de daadwerkelijke kosten, is besloten om bij dit MPG het percentage voor V&T-

kosten op te hogen naar 22%. 

 

Toevoeging nieuwe plannen 

Nieuwe plannen die zijn toegevoegd zijn: Sloterdijk 1 Zuid, IJburg Strandeiland inrichting fase 1, 

Landmaken Strandeiland  fase 2, Vreeswijkpad, Jacob Geelbuurt Oost, Muyskensweg 12-14 

(voorheen Achmea kavel), Omval, Ringspoorzone Noord, Deelplan 1 van Verdi en 

Schinkelkwartier (tijdelijk beheer Riekerhaven en Diderotblok).  

6.2.3 Prognose jaarlijkse kasstromen binnen grondexploitaties 

In de volgende grafiek zijn de kasstromen voor een periode van 5 jaar weergegeven. Dit is een 

optelsom van alle grondexploitaties zoals opgenomen in het grondexploitatiesysteem Planex, en 

nog niet gecorrigeerd voor eventuele vertragingen (zie volgende paragraaf). 
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Geraamde inkomsten en investeringen van alle actieve grondexploitaties in miljoenen euro's (niet gecorrigeerd) 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025ev Totaal 

Inkomsten GenO 455 472 500 326 342 1.250 3.345 

Inkomsten Zuidas 139 206 203 195 91 481 1.315 

Totale inkomsten 594 678 703 521 433 1.731 4.660 

Investeringen GenO -427 -390 -288 -242 -218 -589 -2.154 

Investeringen Zuidas -70 -69 -67 -69 -71 -392 -738 

Investeringen doorgeschoven -47           -47 

Totale investeringen  -544 -459 -355 -311 -289 -981 -2.939 

Saldo 50 219 348 210 144 750 1.721 

Tabel: Geraamde inkomsten en uitgaven grondexploitaties (nog niet gecorrigeerd) 
  

 

 
Grafiek: Jaarlijkse kasstromen in grondexploitaties 2020-2024 (nog niet gecorrigeerd) 

 

Benadrukt moet worden dat in deze grafiek alleen de huidige actieve plannen zijn opgenomen. Op 

dit moment zijn veel nog vast te stellen plannen in voorbereiding die de komende jaren actief 

worden en een belangrijke invloed zullen hebben op de toekomstige ramingen. 

Uit deze grafiek blijkt dat er zowel bij de inkomsten als uitgaven sprake is van een ‘boeggolf’: 

 Volgens de fasering in de nu vastgelegde grondexploitaties zullen de inkomsten in de 

jaren 2020 - 2022 op een zeer hoog niveau liggen (rond de € 600 miljoen per jaar). Deze 

verwachting is voor een groot deel gebaseerd op reeds afgesloten contracten. Na 2022 

dalen de verwachtte inkomsten als gevolg van een lager planaanbod en worden de 

inkomsten steeds minder zeker. 

 In afgelopen jaren zijn de investeringen fors toegenomen door omvangrijke investeringen 

in IJburg (landmaken), Amstelstation, enzovoort. Ook in 2020 is de verwachting dat fors 

wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld het landmaken van Strandeiland fase 2, dat 

aansluitend doorloopt op fase 1. De verwachting is dat in verschillende plannen, zoals 

bijvoorbeeld Weespertrekvaart Oost, verwervingen worden gedaan. Tot en met 2021 

wordt er circa € 500 miljoen per jaar aan investeringen verwacht, daarna zakt dit terug 

naar circa € 300 miljoen per jaar. 
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6.2.4 Gecorrigeerde kasstromen 

De hiervoor getoonde kasstromen zijn de optelsom van de kosten en opbrengsten van de 

afzonderlijke plannen zoals opgenomen in het grondexploitatiesysteem Planex. Bij het maken van 

de planning die resulteert in de jaarlijkse kasstromen wordt niet bij voorbaat uitgegaan van 

vertragingen in investeringen en uitgiften. Vertragingen treden echter met grote regelmaat op, 

bijvoorbeeld als gevolg van (veranderende) wetgeving en juridische eisen, als gevolg van 

veranderende afspraken tussen partijen en als gevolg van partijen die zich terugtrekken uit een 

ontwikkeling. De druk op de projectteams is groot, veel zaken dienen gelijktijdig te worden 

aangepakt waarbij ook planvorming van toekomstige aansluitende plannen veel extra tijd in 

beslag neemt.  

 

Ervaring leert dat zowel de kosten als de opbrengsten in de grondexploitaties te hoog worden 

ingeschat. Om deze redenen worden de kasstromen op portefeuilleniveau gecorrigeerd. De 

ramingen zijn steeds gebaseerd op een lopende portefeuille die kleiner wordt waardoor er altijd 

een daling optreedt. De gecorrigeerde kasstroom wordt gebruikt als referentie voor de beoogde 

winstneming en de daardoor ontstane groei van de nog te realiseren vereveningsruimte.  

 

De gecorrigeerde kasstromen zijn opgesteld met de volgende aannames: 

 

 Voor de komende 2 jaar is de verwachting dat de inkomsten inderdaad op een hoog 

niveau zullen uitkomen, omdat deze verwachting is gebaseerd op reeds afgesloten 

contracten. Voor een groot deel is de fasering in de grondexploitaties dus realistisch. Toch 

wordt rekening gehouden met enige vertraging, omdat er altijd externe invloeden zullen 

zijn die zorgen voor vertraging. Op basis van de contractposities is de inschatting dat de 

inkomsten voor 2020 op € 497 miljoen zullen uitkomen, in plaats van de € 594 miljoen die 

is opgenomen in de grondexploitaties. Voor 2021 is de verwachting dat bij Zuidas de 

inkomsten nog hoger worden en bij G&O op hetzelfde niveau blijven. De geraamde 

inkomsten na 2022 zijn meer ongewis omdat hiervoor veelal nog geen contracten zijn 

afgesloten. Bij verschillende plannen lopen wel tenders. Er wordt bij het corrigeren van de 

kasstroom rekening gehouden met het doorschuiven van circa € 500 miljoen aan 

opbrengsten van 2020 – 2022 naar 2023 en verder. De geraamde inkomsten blijven 

hiermee tot en met 2023 op een gelijk niveau van rond de € 500 miljoen per jaar en lopen 

daarna geleidelijk af. 

 De investeringen zullen in 2020 hoger zijn dan het afgelopen jaar door de in 2019 

vastgestelde nieuwe plannen. Toch wordt er rekening mee gehouden dat in 2020 € 100 

miljoen, en in 2021 nog eens € 60 miljoen aan investeringen doorschuift naar de jaren 

daarna. Investeringen in Houthaven, landmaken Strandeiland fase 1 en Amstelstation 

lopen af. Nieuwe investeringen in landmaken Strandeiland fase 2 en verwervingen in 

recent vastgestelde plannen nemen toe. Om deze reden blijft het investeringsniveau 

hoog, rond de € 400 miljoen per jaar. Na 2023 is een gelijkmatig aflopend patroon 

gecreëerd, waarbij wordt uitgegaan dat het investeringsniveau langzaam afloopt. 

Tot nu toe wordt er niet uitgegaan van uitval van inkomsten, alleen van vertraging. 

 

De lopende herzieningen van Buiksloterham, NDSM, Amstel III, Winkelcentrum CAN Arenapoort 

Oost en Sloterdijk Centrum, en nieuwe plannen zoals Amsteloever en Klaprozenbuurt, zijn nog 

niet verwerkt in de ramingen omdat deze plannen nog niet zijn vastgesteld door de 
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gemeenteraad. De verwachting is dat deze (herziene) investeringsbesluiten in 2020 of 2021 

worden vastgesteld en dan in het eerstvolgende MPG worden opgenomen.  

 

 
Grafiek: Jaarlijkse gecorrigeerde kasstromen in grondexploitaties 2020-2024 

 

De gecorrigeerde kasstromen worden gebruikt als referentie voor de beoogde winstneming en de 

daardoor ontstane groei van de vereveningsruimte (zie hoofdstuk 7), en voor de waardebepaling 

van de portefeuille (zie hoofdstuk 8). 

Bij de prognose van de kasstromen wordt uitgegaan van een aanhoudend (gunstig) economisch 

klimaat. Uiteraard zijn de toekomstige ontwikkelingen onzeker en sterk conjunctureel gevoelig. 

Om die reden wordt naast deze gecorrigeerde kasstromen in hoofdstuk 7 een crisis gesimuleerd. 

6.3 Geprognosticeerd programma 2020 en verder 

Het aantal woningen dat in de grondexploitaties is opgenomen is 39.000. Het aantal woningen 

waarvan de bouw nog moet starten is 44.000. Dit laatste aantal is hoger omdat een deel van het 

aantal woningen waarvan de grond al is uitgegeven, en verwerkt in de grondexploitatie, de bouw 

nog moet starten. IJburg en Overhoeks fase 3 zijn hiervan voorbeelden. 

 

Het percentage middeldure huur is toegenomen als gevolg van het toevoegen van plannen met 

40-40-20. Het aandeel vrije sector woningen is daardoor gedaald van 46% naar 41%.  

Het investeringsbesluit van Buiksloterham wordt volgend jaar herzien waarbij het programma zal 

worden aangepast naar 40-40-20. De nieuw toe te voegen plannen zullen eveneens deze verdeling 

hanteren. Hierdoor zal het percentage vrije sectorwoningen verder afnemen.  

 

Nog uit te geven woningbouwprogramma in segmenten 

Programma segmenten MPG 2020 MPG 2019 

Sociale woningen 28% 29% 

Middensegment woningen 30% 25% 

Vrije sector woningen 41% 46% 

Totaal 100% 100% 

Tabel: Nog uit te geven woningbouwprogramma na 2019 
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Nog uit te geven programma 2020 en verder  

Programma segmenten  aantallen   %  BVO m
2
  In miljoenen euro's gem.prijs/ 

          wonen parkeren overig totaal eenheid 

Sociale woningen 10.910   28%   157     157 14.390 

Middensegment woningen  11.660   30%   721     721 61.835 

Marktwoningen  15.810   41%   2.011     2.011 127.198 

Parkeren   22.690       82   82 3.614 

Kantoren       482.000     870 870 855 

Commerciële best. overig       1.017.000     563 563 554 

Overige bestemmingen       308.000     58 58 188 

Lump sum (mix van 
programma)               17   

Meerwaarde erfpacht               74   

Overige inkomsten               107   

Totaal 38.380 22.690 100% 1.807.000 2.889 82 1.491 4.660   

Tabel: Nog uit te geven programma na 2019 

 

In NDSM, Houthaven, Amstelstation, Sloterdijk Centrum, Amstelkwartier fase 2, Arenapoort en 

Amstel Business Park worden grote gronduitgiften in 2020 verwacht. Ook op de Zuidas staan veel 

uitgiftes in de planning, zoals de uitgiftes in deelgebied Kop Zuidas en de herontwikkeling van 

Tripolis in 2020 en een omvangrijke erfpachtuitgifte in deelgebied Kenniskwartier in 2021. 

6.4 Kasstroom op fondsniveau 

In paragraaf 6.2.4 werden de gecorrigeerde kasstromen die samenhangen met de actieve 

projectenportefeuille gepresenteerd. Deze paragraaf gaat in op alle kasstromen die verband 

houden met het Vereveningsfonds en Zuidas. Dat betreft niet alleen de kasstromen in de 

grondexploitaties, maar ook de kasstromen die rechtstreeks aan het Vereveningsfonds en Zuidas 

worden toegerekend. 

 

De verwachting is dat, evenals in 2019, ook in 2020 sprake zal zijn van een negatieve kasstroom. In 

tegenstelling tot 2019 zullen de inkomsten in de grondexploitaties naar verwachting wel hoger 

uitkomen dan de investeringen en tot een positieve kasstroom in de plannen leiden. In 2020 wordt 

echter € 153 miljoen onttrokken aan de reserves ten behoeve van de algemene middelen bestemd 

voor andere bestuurlijke doeleinden.  

 

In de volgende tabel zijn alle inkomsten en uitgaven van het Vereveningsfonds opgenomen. 
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Kasstroomramingen Vereveningsfonds en Zuidas in miljoenen euro's 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  realisatie           

Inkomsten             

Totale grondinkomsten grondexploitaties en overige projecten 269 497 544 472 467 395 

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

Bijdragen van woningcorporaties 16 13 13 14 8 9 

Inkomsten onderhanden werk rente 2 2 1 2 2 2 

Totaal inkomsten 309 533 579 507 497 428 

Uitgaven              

Totale uitgaven grondexploitaties en overige projecten -322 -401 -396 -338 -308 -300 

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

Uitgaven rechtstreeks uit de reserve Zuidas  -9 -11 -11 -11 -27 -38 

Reserveringen uitgaven aan bestemde delen 0 -32 -7 -7 -21 -21 

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

Afwikkeling uitgaven corporaties en andere derden   -8         

Overdracht aan andere onderdelen -16 5 0 0 0 0 

Totale uitgaven  -474 -627 -529 -437 -383 -387 

Totaal van de kasstromen -165 -94 49 71 114 41 

Tabel: Realisatie en prognose kasstromen  

 

De verwachting is dat na 2020 weer een positieve kasstroom wordt gerealiseerd. De totale 

verwachte inkomsten voor de komende jaren zijn op een hoog niveau, niet zo hoog als in 2018, 

maar beduidend hoger dan in 2019. Na 2021 zijn de verwachte inkomsten meer onzeker omdat 

over die periode nog afspraken, tenders of contracten moeten worden aangegaan. 

  

De afzonderlijke posten worden hierna kort toegelicht. 

 

Grondexploitaties inkomsten en uitgaven 

De inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties zijn in hoofdstuk 6 behandeld. De kasstromen 

zoals weergegeven zijn de gecorrigeerde kasstromen.  

 

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 (zie hoofdstuk 3, ‘Algemene Ontwikkelingen’). 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. 

 

Indexatievergoeding reserves en voorzieningen 2019 2020 2021 2022 2023 Totaal 

MPG 2020 22 22 20 20 21 105 

MPG 2019 22 22 23 23 24 114 

Verschil 0 -1 -3 -3 -3 -9 

 

De indexatievergoeding over de jaarlijks geraamde reservepositie tussen het MPG 2019 en het 

MPG 2020 is gedaald door de uitnames van € 197 miljoen waarover in de Voorjaarsnota 2019 is 

besloten (zie verder).  
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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.  

 

Bijdragen woningcorporaties 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MPG 2020 16 13 13 14 8 9 

MPG 2019 14 14 14 15 9   

Verschil 2 -1 -1 -2 -1 9 

Tabel: Realisatie en prognose bijdrage woningbouwcorporaties 

 

Planvormingskosten voor toekomstig vast te stellen nieuwe plannen 

Naast de actieve grondexploitatieportefeuille wordt ook gewerkt aan nieuwe toekomstige 

plannen, dit betreft circa 50 toekomstige plannen en bovenwijkse voorzieningen waarvan volgens 

het Plaberum principe besluiten zijn genomen door het college en waar gewerkt wordt aan 

projectbesluiten en investeringsbesluiten. Daarmee wordt het huidige - snel aflopende - 

planaanbod aangevuld. Die nieuwe plannen leiden op korte termijn tot het openen van nieuwe 

grondexploitaties. In 2019 zijn voor omvangrijke toekomstige plannen investeringsbesluiten 

vastgesteld en in 2020 en verder worden ook naar verwachting nieuwe plannen vastgesteld zoals 

Klaprozenbuurt, Hamerkwartier, Amsteloever, Verdi Deelplan 2 en plannen in ontwikkelbuurten 

Geuzenveld Slotermeer, Zuidoost zoals Reigersbos en de H-buurt en in Noord de Banne Noord. 

In bijlage 5 zijn deze plannen met de bijbehorende kosten opgenomen. 

 

Investeringen in Zuidasdok 

Dit betreft de geraamde jaarlijkse bijdrage aan het Zuidasdokproject.  

Door vertragingen bij de uitvoering van het Zuidasdokproject is ook de kasreeks van de jaarlijks te 

betalen bijdragen verschoven.  

 

Hoewel de voorbereidingen voor Zuidasdok al jaren gaande zijn, is in 2019 gestart met de bouw 

buiten. Er is een begin gemaakt met de bouw van de tweede reizigerstunnel onder station 

Amsterdam Zuid: de Brittenpassage. Tegelijkertijd ontstond er ook onzekerheid en vertraging 

door omvang en complexiteit van het project. Bouwcombinatie Zuidplus en de opdrachtgever(s) 

voeren mediation-gesprekken en eind oktober 2019 schreven een minister, staatssecretaris en 

twee Amsterdamse wethouders in een brief, dat oud-minister Dekker een onderzoek ging leiden 

naar nut en noodzaak van het project.  

 

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 2,02%, conform de IBOI. Naast de vaste bijdrage, deelt gemeente 

Amsterdam ook mee in de risico’s tot een maximum van € 60,7 mln. (de zogenaamde risicocap, 

nominaal, p.p. 2019). En er zijn afspraken gemaakt over het zogenaamde indexatierisico 
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(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 Bestuursovereenkomst 

Zuidasdok. 

 

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. In het MPG19 werden deze uitgaven nog geraamd op jaarlijks 

€ 31 miljoen. De omvang van de uitgaven vallen jaarlijks in totaliteit lager uit zoals de uitgaven 

voor basiskwaliteit wonen en de proceskosten voor fase 1 voor stadsdelen.  

  

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 

MPG2019 en het 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. Ten opzichte van het MPG 2019 zijn de 

plannen landmaken Strandeiland IJburg fase 2 (€ 54 miljoen) en Sloterdijk I Zuid (€ 52 miljoen) 

toegevoegd. 

 

Haarlemmerweg 

De investeringen aan de Haarlemmerweg en de dekking hiervan dienen met ingang van 2017  te 

worden geactiveerd. De door G&O te maken kosten en de dekking daarvan wordt na voltooiing 

van de werkzaamheden overgedragen aan V&OR. 

 

Parken 

In 2019 is een bijdrage van € 5 miljoen overgedragen voor de kwaliteitsimpuls voor diverse parken 

(Maarten Luther Kingpark, Sloterpark en Rembrandtpark), conform het raadsbesluit nr. 2019/afd/ 

1/nr. 1436 (18/19 september 2019). Het is nog onduidelijk wanneer aanvullend beroep zal worden 

gedaan op het Vereveningsfonds voor de kwaliteitsimpuls voor andere parken, in totaliteit is de 

verwachting dat nog voor € 11 miljoen beroep zal worden gedaan op het Vereveningsfonds. 
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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 

MPG 2019 0 0 0 0 0 0 0 

Verschil 52 103 38 3 0 0 197 

Tabel: Planning uitnames conform gemaakte afspraken bij de Voor- en najaarsnota 

 

Uitname Vereveningsfonds en 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. 

 

Overdracht reserve V&OR 

In 2019 is het grootste deel van de reserve afgerond € 8 miljoen overgedragen aan V&OR. 
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7 Prognose ontwikkeling vereveningsruimte 

Dit hoofdstuk gaat in op de belangrijkste financiële indicator: de ontwikkeling van de 

vereveningsruimte in de komende vijf jaar. Daarnaast is gekeken naar de verwachte aanspraken 

op de vereveningsruimte de komende jaren. Welke investeringen en nieuwe plannen komen er aan 

waar een beroep zal worden gedaan op de vereveningsruimte.  

7.1 Prognose mutaties reserves Vereveningsfonds en Zuidas 

In deze paragraaf staat de prognose van de reservepositie en de ontwikkeling van de gerealiseerde 

vereveningsruimte centraal. Grondslag van deze prognose is de gecorrigeerde kasstroom die in 

hoofdstuk 6 is behandeld. De gecorrigeerde kasstroom biedt de basis voor onder andere de 

verwachte winstnemingen, de belangrijkste voedingsbron van de reserve van het 

Vereveningsfonds en Zuidas.  

 

In onderstaande tabel is de verwachte toename van de reservepositie en de vereveningsruimte tot 

en met 2024 weergegeven. Deze ramingen worden opgenomen in de gemeentelijke P&C-cyclus 

waarbij, naast het lopende begrotingsjaar 2020, ook de ramingen voor de komende 4 jaar worden 

weergegeven. 

 

Prognose ontwikkeling reserve MPG 2020 

Omschrijving van onderverdeelde posten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 1 

januari  999  898  833  864  940  1.012  

Planafsluitingen en winstnemingen 101  191  182  170  136  97  

Bijdragen woningbouwcorporaties 16  13  13  14  8  9  

Indexatievergoeding reserve 19  18  16  17  18  20  

Aanwending reserveringen -61  -98  -60  -38  -57  -61  

Uitname Coalitieakkoord -50  -50  -50  -50  0  0  

Uitname Voor- en najaarsnota 2019 -53  -103  -38  -3  0  0  

Verhoging voorziening tekortplannen  -35  

 

        

Overig (proceskosten, etc) -39  -36  -33  -33  -33  -33  

Afname (-) of Toename (+) reserves -102  -65  31  77  72  32  

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 

december 898  833  864  940  1.012  1.044  

Tabel: Prognose ontwikkeling reserve 

 

Winstnemingen en planafsluitingen 

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 aangepast op basis van de laatste actualisatie van de 

grondexploitaties (zie hoofdstuk 6) en gecorrigeerd voor de boeggolf. In aanvulling daarop wordt 

hier opgemerkt dat voor de winstneming ook de projectspecifieke risico’s in de positieve plannen 
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van belang zijn. Een hoog risicoprofiel in deze plannen met een verwacht positief resultaat leidt tot 

behoedzaamheid bij het tussentijds nemen van winst. 

 

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

2. De actualisatie heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van de winstnemingen van € 744 

miljoen naar € 780 miljoen (2019 t/m 2023) plus € 97 miljoen in het toegevoegde jaar 2024. Dit is 

een stijging van € 133 miljoen en wordt veroorzaakt door een extra ramingsjaar, meer contracten 

in de komende jaren en de toevoeging van nieuwe positieve plannen.  

 

Hoewel marktomstandigheden (stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwmaterialen en –

personeel) en toenemende complexiteit (juridisch-planologisch, duurzaamheid, programmatische 

eisen) leiden tot meer onzekerheden, is de verwachting dat in de jaren 2020-2022 de opbrengsten 

hoger zullen worden, na 2022 zijn de opbrengsten meer onzeker doordat er nog geen contracten 

zijn afgesloten. 

 

Planafsluitingen en winstnemingen  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 

MPG 2020 101 191 182 170 136 97 877 

MPG 2019 85 189 194 166 110 0 744 

Verschil 16 2 -12 4 26 97 133 

Tabel: Prognose planafsluitingen en winstnemingen 

 

Voorziening plantekorten 

Bij de ramingen wordt niet bij voorbaat uitgegaan op een verslechtering of een verbetering. Bij 

elke actualisatie van de plannen in het voor- en najaar blijkt of de voorziening hoger of lager moet 

worden. 

 

Aanwending reserveringen 

Het aanwenden van reserveringen betekent dat de investeringen worden verrekend met de 

reserve. De bestemde reserveringen in het fonds nemen daardoor af. De aanpassing van de 

aanwending van de reserveringen heeft in eerste instantie geen invloed op de ontwikkeling van de 

vereveningsruimte. Het heeft wel invloed als de investeringen hoger of lager uitvallen dan 

geraamd, als het hoger uitvalt verslechtert de vereveningsruimte en als het lager uitvalt verbetert 

de vereveningsruimte.  
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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  -1  -1  -1  -1  -1  

Toename Marineterrein 1            

Aanwending Plazadek   -1          

Aanwending Haarlemmerweg   -4          

Aanwending Zuidasdok -4  -5  -5  -6  -15  -27  

Aanwending IJsprong  -4            

Totaal -61  -101  -60  -38  -57  -61  

Tabel: Geraamde aanwendingen reserveringen 

 

Het totaal van de reserveringen is met name toegenomen door het toevoegen van reserveringen 

voor Landmaken Strandeiland fase 2 en Sloterdijk 1 Zuid.  

 

In onderstaande tabel wordt het verschil in de ontwikkeling van de reservepositie weergegeven 

tussen het MPG 2020 en 2019.  

 

Omvang van de reservepositie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MPG 2020 898 833 864 940 1.012 1.045 

MPG 2019 967 1.005 1.084 1.130 1.179 

 Verschil -68 -172 -220 -189 -166   

Tabel: Prognose omvang reservepositie 

 

De reservepositie is vooral gedaald doordat in de Voorjaarsnota 2019 besloten is om in 2019 en 

verder in totaliteit € 197 miljoen uit de reserve te onttrekken ten behoeve van de algemene 

middelen voor andere bestuurlijke doeleinden buiten de gebiedsontwikkeling. Door hoger 

verwachte tussentijdse winstnemingen valt het verschil lager uit.  

7.2 Prognose ontwikkeling vereveningsruimte 

De vereveningsruimte is de ruimte die beschikbaar is voor het toevoegen van nieuwe plannen. 

Deze wordt bepaald door de reserve (zie vorige paragraaf) minus het weerstandsvermogen en de 

reserveringen. 

7.2.1 Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de risico’s. Voor het Vereveningsfonds is voor 

projectspecifieke risico’s voor negatieve plannen  € 27 miljoen aangehouden (Naris 90 %)  plus € 60 

miljoen ter dekking van apparaatskosten (voor 4 jaar). Voor de Zuidas geldt een risicoreservering 

van € 49 miljoen waarvan € 17 miljoen ter dekking van projectspecifieke risico’s voor negatieve 

plannen (voornamelijk functionele deelplannen). 
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7.2.2 Reserveringen 

Als gevolg van de aanwendingen nemen de reserveringen af. De langdurige reserveringen worden 

geïndexeerd om het effect van onder andere inflatie te compenseren.  In onderstaande tabel zijn 

de geraamde jaarlijkse uitgaven en de aanwending opgenomen per specifieke reservering.  

 

De meeste reserveringen worden binnen enkele jaren grotendeels afgewikkeld met uitzondering 

van de Oostflank met betrekking tot de Sluisbuurt, de bereikbaarheid en groenvoorziening voor 

Sloterdijk I Zuid en het Zuidasdok. De realisatie van deze projecten duurt zeker 10 jaar.  

 

Geraamde ontwikkeling en opbouw reservepositie en vereveningsruimte  

Omschrijving van onderverdeelde posten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas per 31 december  898 833 864 940 1.012 1.044 

Weerstandvermogen 136 139 142 145 148 151 

Reservering Grondbedrijfvreemd geen BRO- kosten 14 13 13 12 6 -0,1 

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      

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 4 3 2 1 
 Coalitie akkoord uitnames 150 100 50       

Bestemde delen  869 732 636 559 512 458 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 101 228 381 501 586 

Tabel: Prognose ontwikkeling vereveningsruimte 2019-2024, huidige portefeuille 

7.2.3 Vereveningsruimte 

De vereveningsruimte is in de 2019 minder geworden dan was verwacht in het MPG 2019. 

Verwacht wordt dat de ruimte weer zal toenemen, maar minder snel dan vorig jaar was verwacht. 
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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   898 833 864 940 1.012 

Inkomsten (o.a. winstnemingen)   222 211 200 162 126 

Aanwending reserveringen   -98 -60 -38 -57 -61 

Uitnames Coalitieakkoord/Voorjaarsnota 2019   -153 -88 -53 
  

Overige uitgaven   -36 -33 -33 -33 -33 

Afname (-) of Toename (+) reserves   -65 31 77 72 32 

Reserves Vereveningsfonds en Zuidas 31 december 898 833 864 940 1.012 1.044 

Weerstandsvermogen -136 -139 -142 -145 -148 -151 

Reserveringen -582 -493 -444 -414 -364 -308 

Coalitie akkoord uitnames  -150 -100 -50 
   

Bestemde delen  -869 -732 -636 -559 -512 -458 

Nog te realiseren vereveningsruimte  29 101 228 381 501 586 

Nieuwe plannen en bovenwijkse voorzieningen  

(€ 100 miljoen per jaar, cumulatief)4
  

-100 -200 -300 -400 -500 

Indexatie van nieuwe plannen 
 

0 -2 -6 -12 -20 

Inschatting vereveningsruimte 29 1 26 75 89 66 

Tabel: Prognose ontwikkeling vereveningsruimte 2019-2024 met ingeschatte besluitvorming nieuwe plannen 

 

 

 
Grafiek: Prognose ontwikkeling vereveningsruimte huidige portefeuille (MPG 2019, AMPG 2019 en MPG 2020) 

 

In de grafiek is in 2019 tussen het MPG 2020 en MPG 2019 de extra uitname te zien van de 

Voorjaarsnota van € 52 miljoen en de vorming van nieuwe reserveringen voor nieuwe plannen in 

                                                                    
4 Ter vergelijking; In 2019 is € 114 miljoen onttrokken  aan de vereveningsruimte als gevolg van het toevoegen van 

nieuwe  plannen. 
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2019 voor € 114 miljoen. Hierdoor is de vereveningsruimte is niet toegenomen tot € 199 miljoen, 

zoals bij de prognose in MPG 2019, maar gedaald naar € 29 miljoen. In de actualisatie van het MPG 

2019 was de uitname van 2019 van € 52 miljoen wel verwerkt.  

In de jaren na 2019 wordt nog een keer € 102 miljoen (2020) en € 39 miljoen (2021) uitgenomen, dit 

is verwerkt in de MPG 2020. De vereveningsruimte stijgt door de gunstige ontwikkeling van de 

inkomsten in de plannen en de daaruit voorkomende tussentijdse winstneming op basis van de 

gecorrigeerde kasstromen. Dit moet nog wel verdiend worden. De inkomsten voor de komende 2 

jaar zijn vrijwel zeker omdat er al veel is gecontracteerd. 

De hier gepresenteerde ontwikkeling gaat er van uit dat er geen aanwending plaatsvindt in het 

kader van nieuwe plannen. Dat zal in de praktijk vanzelfsprekend wel gebeuren. 

7.3 Inzet vereveningsruimte 

Nieuwe plannen zijn nodig om de planvoorraad aan te vullen. De uitdaging waar Amsterdam in de 

periode 2018 tot 2025 voor staat is om 52.500 nieuwe woningen te realiseren. In 2018 en 2019 zijn 

daarvan afgerond 15.700 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, zoals Klaprozenbuurt, Amsteloever, Reigersbos, 

Ontwikkelbuurten Geuzenveld Slotermeer en Banne Noord zijn gebaseerd op 40-40-20. Rekening 

houdend met projectspecifieke risico’s zijn deze grondexploitaties financieel negatief. Naar 

verwachting zullen deze plannen, vergelijkbaar met 2019, de komende 5 jaar gemiddeld circa € 

100 miljoen per jaar beslag leggen op de vereveningsruimte. 

 

In onderstaande grafiek is zowel de ontwikkeling van de vereveningsruimte zonder als met nieuwe 

en herziene plannen weergegeven. Uit dit overzicht komt naar voren dat naar verwachting de 

vereveningsruimte zich de komende 5 jaar tussen de € 0 en € 100 miljoen zal bewegen.  

 

 
Grafiek: Prognose ontwikkeling vereveningsruimte huidige portefeuille en met besluitvorming over nieuwe en 

herziening plannen. 
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Door de winstnemingen van lopende positieve plannen kunnen nieuwe plannen, die overwegend 

een tekort zullen hebben, worden bekostigd. De nieuwe plannen leveren minder op door een 

aanzienlijk groter aandeel betaalbare woningen en hogere ambities met betrekking tot 

duurzaamheid, groen en sport. Daarbij komt dat Amsterdam vrijwel geen vrij uitgeefbare grond 

meer heeft waardoor bestaand vastgoed getransformeerd zal moeten worden, met hoge 

verwervingskosten of lagere grondopbrengsten en complexe gebiedsontwikkeling als gevolg. Dit 

speelt ook bij herzieningen, waarvan Buiksloterham het meest aansprekend voorbeeld is. Bij de 

bestuurlijke behandeling van de AMPG 2019 is geconcludeerd dat er, gelet op de genoemde 

ambities, geen ruimte meer is om het fonds aan te wenden voor andere doeleinden dan 

gebiedsontwikkeling. De financiële vooruitzichten voor de komende 2 tot 3 jaar zijn gunstig, veel is 

gecontracteerd. Aan de andere kant zijn de vooruitzichten minder stabiel dan een paar jaar 

geleden, bij verschillende plannen zien we ook verslechtering optreden. Als de ontwikkelingen 

meer volatiel worden dan zal de aanwas van de vereveningsruimte vertragen. Het beeld wordt 

anders als Nederland in een crisissituatie beland.  

 

Nieuwe plannen, zoals Klaprozenbuurt (in 2020 recent vastgesteld), Amsteloever en 

ontwikkelbuurten zullen financieel beslag leggen op de reservepositie en de vereveningsruimte 

verlagen. Om de woningbouwambities, inclusief duurzaamheid en betaalbaarheid, te 

verwezenlijken is er binnen het Vereveningsfonds de komende jaren geen financiële ruimte meer 

om buiten de gebiedsontwikkeling bij te dragen aan andere bestuurlijke doeleinden. 

 

Bovenwijkse investeringen 

Naast investeringen ten behoeve van nieuwe betaalbare woningen in een duurzame omgeving zijn 

er ook bovenwijkse voorzieningen nodig ten behoeve van bereikbaarheid en openbare ruimte.  

In de reserveringen is al rekening gehouden met bovenwijkse voorzieningen zoals de Haarlemmer- 

en de Gaasperdammerweg en investeringen voor de bereikbaarheid en groen voor Sloterdijk I 

Zuid en de Oostflank. De voorbereidingskosten zijn hierin nog niet meegenomen. Met 

aanvullende bovenplanse investeringen die nodig zijn voor de nieuw vast te stellen plannen, is nog 

geen rekening gehouden. Het gaat daarbij om een bijdrage aan de investeringen met een omvang 

van circa € 100 miljoen voor de komende 4 jaar. 

7.4 Crisisscenario 

De marktomstandigheden zijn onzeker. Aan de hand van een crisisscenario wordt daarom in deze 

paragraaf inzicht gegeven in het effect van een crisis. Om tot dat crisisscenario te komen is de 

crisis van 2008-2013 nagebootst. Die kenmerkt zich door een substantiële vraaguitval gedurende 

meerdere jaren waarna de markt in Amsterdam zich snel herstelde. De derving van inkomsten 

door grondprijsdalingen is daardoor beperkt gebleven. Toegepast op de huidige portefeuille geeft 

dat onderstaand beeld.  
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Grafiek: Verwachte toename vereveningsruimte en een crisisscenario 

 

Bij een crisisscenario (in 2022) vallen de meeste winstnemingen weg en neemt de 

vereveningsruimte niet meer toe. Er is dan geen of beperkt ruimte voor nieuwe plannen. 

7.5 Conclusie vereveningsruimte 

Bij de bestuurlijke behandeling van de AMPG 2019 is geconcludeerd dat er, gelet op de genoemde 

ambities, geen ruimte meer is om het fonds aan te wenden voor andere doeleinden dan 

gebiedsontwikkeling. 

 

De gerealiseerde vereveningsruimte is onder de € 100 miljoen gedaald, een buffer die hoort bij een 

robuust fonds, maar zal de komende jaren weer toenemen. Dit moet echter nog wel worden 

verdiend. Deze vereveningsruimte is onzeker en conjunctuurgevoelig en is nodig voor nieuwe 

plannen om de woningambities van voldoende betaalbare woningen op peil te houden. Nieuwe 

plannen, met name transformatieprojecten en ontwikkelbuurten, met betaalbare woningen, 

duurzaamheid en groen, zijn over het algemeen financieel negatief. De nog te realiseren 

vereveningsruimte moet volledig voor worden ingezet om de doelstellingen voor 

gebiedsontwikkeling te kunnen halen. Nieuwe financieel positieve plannen, daar zijn er nog enkele 

van, leiden pas op middellange termijn (na 5 jaar) tot extra vereveningsruimte. 
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8 Waarde actieve portefeuille 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële waarde van de actieve portefeuille en de 

verandering ten opzichte van vorig jaar. De financiële waarde van de actieve grondexploitaties 

onder het VEF en Zuidas wordt bepaald door alle toekomstige kasstromen op te tellen (hoofdstuk 

6) bij de reeds gerealiseerde waarde (hoofdstuk 5). Met een horizon van 15 jaar is de portefeuille 

vatbaar voor conjuncturele bewegingen waarin marktprijzen zullen dalen en stijgen. Dat betekent 

dat de waarde van de portefeuille voor zover die nog niet is gerealiseerd kan toenemen maar ook 

kan verdampen. Daarom maken de risico’s deel uit van de waardebepaling van de actieve 

portefeuille.  

 

Waarde portefeuille zonder risicoafslagen 

Vereveningsfonds: De waarde van de portefeuille van het Vereveningsfonds (nominaal prijspeil 

2019) is gegaan van € 1,3 miljard in het MPG 2019 naar € 1,2 miljard in het MPG 2020, hierbij is 

rekening gehouden met 27 planafsluitingen. Dit bedrag is nog zonder verrekeningen en 

winstnemingen. Na verrekeningen en winstneming komt de nominale waarde uit op € 1,2 miljard. 

 

Zuidas: De waarde van de portefeuille van de Zuidas (nominaal prijspeil 2019) is gegaan van € 586 

miljoen in het MPG 2019 naar € 733 miljoen in het MPG 2020 voornamelijk door toevoeging van 

het nieuwe plan Verdi. Dit bedrag is nog zonder verrekeningen en winstnemingen. Na 

verrekeningen en winstneming komt de nominale waarde uit op € 717 miljoen. 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 financiële en programmatische consequenties voor de grondexploitatie van Zuidas 

zijn hierbij in beeld gebracht. In het MPG2019 is dit meegenomen, 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 (medio 2020). Dit zal betekenen dat het 

resultaat van de grondexploitatie van Kenniskwartier Zuidas met circa € 38 miljoen verslechtert. 

Dit is nog niet opgenomen in het totaalsaldo. 

 

Waarde portefeuille nominale waarde MPG2020 en MPG2019 in miljoenen euro's 

Omschrijving Bedragen 

  MPG2020 MPG2019 

  VEF Zuidas Totaal VEF Zuidas Totaal 

 Saldo MPG 2020  1.238 733 1.971 1.326 672 1.997 

 Winstnemingen 2019  -61 -26 -87 -111 -105 -216 

 Verrekeningen   51 10 61 49 19 68 

 Totaal   1.228 717 1.945 1.264 586 1.851 

Tabel: Bruto waarde portefeuille nominale waarde na winstnemingen en verrekeningen vóór risicoafslag 

 

Totaal: De totale financiële geraamde waarde van de huidige portefeuille (160 plannen) is 

gebaseerd op de huidige actuele grond- en inkoopprijzen. De waarde bedraagt € 1,9 miljard 

(nominaal) en is toegenomen met € 94 miljoen. De waarde is toegenomen door nieuwe plannen 

voor afgerond € 200 miljoen en de bestaande plannen zijn per saldo verslechterd door lagere 

grondprijzen en hogere geraamde kosten. Het is voor het eerst sinds jaren dat in deze mate de 
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waarde van de bestaande portefeuille is gedaald als gevolg van externe ontwikkelingen. Er dient 

rekening mee worden gehouden dat in de komende actualisaties de waarde verder daalt. Dit komt 

aan de orde in de volgende paragraaf waarbij rekening wordt met risico’s. 

 

De waarde van de portefeuille en risicoafslagen 

Het uitvoeren van gebiedsontwikkeling is een risicovolle activiteit, omdat de gemeente eerst grote 

voorinvesteringen moet doen die in de regel pas jaren later kunnen worden terugverdiend. De kost 

gaat voor de baat uit. Voor het realiseren van opbrengsten om de voorinvesteringen terug te 

verdienen is de gemeente sterk afhankelijk van marktpartijen die het door de gemeente gewenste 

vastgoed willen realiseren. De economische omstandigheden en de vraag naar vastgoed zijn van 

grote invloed op de hoogte van de opbrengsten en het tempo in de gebiedsontwikkeling. Deze 

externe factoren kunnen door de gemeente niet worden beïnvloed. Wel wordt de marktsituatie 

nauwlettend in de gaten gehouden om snel te kunnen bijsturen als er wijzigingen optreden. 

 

Projectspecifieke risico’s 

Het gepresenteerde saldo vormt de optelling van de afzonderlijke grondexploitaties. Om een 

inschatting te kunnen maken van de ruimte die nog beschikbaar is binnen het Vereveningsfonds, is 

het essentieel dat ook rekening wordt gehouden met een aantal (exogene en endogene) factoren 

die van invloed zijn op het behalen van dit saldo. Deze risico’s worden meegenomen in het bepalen 

van het weerstandsvermogen voor zover het financieel negatief geraamde plannen zijn of plannen 

met een laag financieel positief saldo. 

 

Voor het bepalen van stelposten voor projectspecifieke risico’s worden geactualiseerde 

risicoanalyses van de grondexploitaties ingevoerd in het programma Naris (database waarin 

gemeentebreed de risico’s beheerd en geanalyseerd worden). Voor de geïnventariseerde risico’s is 

met behulp van een Monte Carlo simulatie in Naris berekend wat het gewogen totaalbedrag is (het 

bedrag dat met 90% zekerheid voldoende is om de schade als gevolg van optredende risico’s op te 

kunnen vangen).  

 

Het risicoprofiel van die positieve plannen ongunstiger geworden. Het risico in de positieve 

plannen is nu berekend op een bedrag van € 189 miljoen. Dat was in het MPG 2019 nog € 120 

miljoen. Dit is een gevolg van nieuwe plannen met waarbij het risicoprofiel wordt meegenomen in 

de bestaande plannen.  

 

De genoemde nominale waarde van € 1,9 miljard betreft grotendeels een verwachte waarde, die 

zijn grondslag vindt in de huidige gunstige economische omstandigheden. In totaliteit is voor een 

bedrag van € 189 miljoen aan project specifieke risico’s van financieel positieve plannen berekend 

volgens de gemeentelijke systematiek van 90% zekerheid. 

 

Specifieke risico’s voor positieve plannen zijn bijvoorbeeld: 

 

Vereveningsfonds: 

 Sloterdijk 3 industriële bebouwing in plaats van bedrijfspanden (lagere) grondwaarden. 

 Bongerd in verband met tunnel of verbreding weg kunnen kavels niet worden 

gerealiseerd. 
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 August Allebeplein geen marktwoningen maar van woon coöperatie.  

 Hogere verwervingskosten doordat marktwaarden van opstallen duurder blijken. 

 Hogere kosten als gevolg van duurzaamheidseisen. 

 Bedrijven kunnen niet worden uitgeplaatst doordat eigenaren niet willen. 

 PFAS in de grond dat verplaatst moet worden. 

 Object overstijgende kosten Oostflank. 

 

Zuidas: 

 Vertraging bij de uitvoering van het project Zuidasdok heeft mogelijk effect op de 

gebiedsontwikkeling van Zuidas (bijvoorbeeld latere uitgifte van kavels of extra 

bouwlogistieke uitdagingen). De plannen en de geraamde opbrengsten en kosten van 

Zuidas zijn gebaseerd op de uitvoering van het project Zuidasdok conform de scope 

zoals vastgesteld in de Bestuursovereenkomst. Wanneer het project niet of in een 

andere vorm wordt uitgevoerd, dan zal dit uiteraard grote gevolgen hebben voor het te 

realiseren programma en de geraamde opbrengsten 

 Het beoogde programma wordt niet gerealiseerd (bijvoorbeeld omdat de 

stedenbouwkundige dichtheid te ambitieus bleek). 

 Frustreren van gebiedsontwikkelingen en bereikbaarheid mede door bouwstromen 

Zuidasdok. 

 Grondopbrengsten later dan gepland (bijv. doordat grond later dan gepland bouwrijp 

opgeleverd kan worden of door personele capaciteitsproblemen). 

 Hinder voor de omgeving, waaronder afnemende bereikbaarheid tijdens uitvoering. 

 

Bij de berekening van de tussentijdse winstnemingen in de financieel positief geraamde 

grondexploitaties wordt het financiële effect van de projectspecifieke risico’s meegewogen.  

 

Generieke risico’s 

Gebiedsontwikkeling heeft een lange looptijd en kent een grote mate van onzekerheid. Bij de 

actualisatie van de grondexploitaties moet noodzakelijkerwijs worden uitgegaan van langjarige 

aannames. Bij de realisatie van de plannen zal blijken dat de werkelijkheid zal afwijken van deze 

aannames. Door G&O en Zuidas wordt een gezamenlijke scenarioanalyse uitgevoerd, deze is 

opgenomen in het MPG. De grootste generieke risico’s en onzekerheden zijn gelegen in 

verslechterende marktomstandigheden. Dit wordt hierna toegelicht.  

 

Zoals toegelicht bij de algemene ontwikkelingen zijn de huidige verwachtingen over de 

marktsituatie minder positief. Al deze ontwikkelingen, die gelijktijdig optreden, kunnen grote 

financiële impact hebben op de prognoses. In de waardering van de portefeuille moeten deze 

generieke risico’s worden meegenomen. Voor de inschatting van de waarde van de portefeuille 

worden daarom stelposten met bandbreedtes aangehouden voor generieke risico’s. Het gaat om 

de volgende stelposten: 

 Grondprijsdalingen - Het belangrijkste generieke risico is dat van een economische 

neergang met een daling van de grondprijzen tot gevolg: uit analyses blijkt de 

grondexploitatieportefeuille vooral zeer gevoelig voor grondprijsontwikkeling. Dat geldt 

zowel voor de grondprijzen van woningen als van commercieel vastgoed. De 

grondprijzen in Amsterdam worden residueel berekend. De commerciële waarde van 
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bijvoorbeeld een nieuwbouwwoning wordt gebaseerd op de Vrij op Naam (VON) prijs, 

hiervan worden de stichtingskosten afgetrokken, waarna de grondwaarde overblijft. De 

ontwikkeling van VON prijzen en van de stichtingskosten zijn daarom belangrijk. Een 

daling van de grondprijzen vanaf 2022 met 10% betekent dat er € 450 miljoen van de 

geraamde grondopbrengsten ‘verdampt’. De geadviseerde grondprijzen liggen nu op 

een ongekend hoog niveau, een daling van 10% is dan ook een reëel risico, dat kan ook 

ontstaan door sterk stijgende stichtingskosten, als gevolg van een krappe markt en door 

meer duurzaamheidseisen.  

 De tariefstijging van proceskosten en Voorbereiding en Toezicht is nog niet verwerkt. 

Indien deze 5% stijgen dient rekening te worden gehouden met € 60 miljoen extra 

kosten.  

 De uitvoeringskosten stijgen doordat aanbestedingen steeds duurder uitpakken en 

vanwege het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen op gebiedsniveau. Een stijging 

met 10% van de uitvoeringskosten betekent extra kosten van € 200 miljoen. 

 Als alle risico’s van alle positieve plannen worden doorgerekend, dan is de kans 90% dat 

het negatieve effect van de geïnventariseerde risico’s niet hoger is dan afgerond € 190 

miljoen. Dit bedrag wordt daarom aangehouden als indicatie voor het effect van de 

projectspecifieke risico’s. 

 Het positieve saldo over 2019 betekent dat de gemeente Amsterdam VPB-plichtig is. In 

de aangifte over 2019 zal het Grondbedrijf worden opgenomen, dat is op zijn vroegst in 

het voorjaar van 2021. Hiermee is nog geen rekening gehouden. De 

vennootschapsbelasting zal worden berekend over de winst die gemaakt wordt ten 

opzichte van de nog op te stellen openingsbalans die wordt gebaseerd op de stand van 

de grondexploitaties in 2019. Het effect op het fonds wordt vooralsnog beperkt 

ingeschat. 

 

In onderstaande tabel is een inschatting gemaakt van de indicatieve waarde van de portefeuille. 

Vertrekpunt is de nominale waarde van de optelsom van alle actieve plannen, inclusief de reeds 

gerealiseerde kosten en opbrengsten in deze plannen (onderhanden werk). Deze optelsom 

bedraagt op 1 januari 2019 circa € 1,9 miljard. Vervolgens zijn op portefeuilleniveau stelposten 

aangehouden om in financiële zin rekening te houden met de risico’s.  

 

Opbouw waarde portefeuille met stelposten in miljoenen euro's 

Waarde portefeuille optelsom plannen bedragen toelichting 

 Bruto waarde plannen  1.945   

 Daling grondprijzen  -450 10% hoger 

 Hogere proces- en V&T kosten  -30 5% hoger 

 Hogere uitvoeringskosten  -200 10% hoger 

 Projectspecifieke risico's  -190   

 Totaal daling  -870   

 Netto waarde plannen   1.075   

Tabel: Netto waarde portefeuille netto contante waarde na winstnemingen en verrekeningen ná risicoafslag 

 

Het effect van de risico’s wordt op basis van de huidige inzichten ingeschat op € 0,9 miljard. De 

indicatieve financiële waarde van de huidige actieve portefeuille bedraagt daarmee € 1,1 miljard. 

Dit was bij het MPG 2019 € 1,4 miljard. De lagere inschatting van de waarde wordt vooral 
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veroorzaakt doordat de generieke risico’s nu hoger worden ingeschat door de ontwikkelingen die 

zijn gesignaleerd.  

 

In financiële zin is al rekening gehouden met de bestaande plannen met een negatief saldo door 

middel van voorzieningen van in totaal € 200 miljoen. Daarnaast zijn er reserveringen gedaan ter 

dekking van voorinvesteringen ter hoogte van circa € 400 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 € 1,7 miljard 

verwacht (waarde portefeuille + voorzieningen + reserveringen). In de eerste vijf jaren (periode 

2020-2024) is rekening gehouden met bijna € 0,8 miljard aan planafsluitingen en winstnemingen. 

Voor de periode na 2024 bedragen de indicatieve verwachte winstnemingen nog € 0,9 miljard. 

 

Vertragingen in gronduitgiften  

Een verslechtering van de economische conjunctuur kan leiden tot een vermindering van de vraag 

naar woningen en kantoorruimte, of zelfs, zoals we bij de crisis van 2008-2013 zagen, tot een 

substantiële vraaguitval gedurende meerdere jaren. Dit kan ertoe leiden dat de inkomsten 

grotendeels of volledig wegvallen terwijl uitgaven minder snel dalen door lopende verplichtingen 

en doorlopende (proces-)kosten. Ook dit zal uiteindelijk tot een verslechtering van de 

grondexploitatieresultaten leiden, vooral doordat de doorlooptijden van de projecten langer 

worden en daarmee ook de kosten.  

Dit generieke risico wordt versterkt doordat de inkomsten in toenemende mate afhankelijk zijn 

van transformatie door huidige erfpachters. Dit maakt de realisatie van de toekomstige inkomsten 

meer kwetsbaar: de gemeente is bij transformatie veel afhankelijker van de bereidheid van 

bestaande erfpachters om te investeren in transformatie. In hoofdstuk 7 is een crisisscenario 

weergegeven.  

 

Bovenwijkse voorzieningen 

Om de groei van de stad te faciliteren moeten er bovenwijkse voorzieningen worden gerealiseerd 

die samenhangen met meerdere grondexploitaties die nog niet altijd allemaal zijn vastgesteld. Dit 

vraagt voorinvesteringen terwijl de opbrengsten van de gebiedsontwikkeling nog niet zeker is. In 

andere gevallen is al gestart met de grondexploitaties terwijl de bovenwijkse voorzieningen nog 

niet zijn gestart. Het meest markante voorbeeld is Sluisbuurt en Strandeiland waarbij de 

Oostelijke Ontsluiting een voorwaarde is. Deze kosten zijn grofweg geraamd op € 650 miljoen, 

exclusief voorbereidingskosten, waarvan de gebiedsontwikkeling een substantieel deel zal moeten 

bekostigen. 

 

Risicobeheersing 

Het uitvoeren van gebiedsontwikkeling is een risicovolle activiteit, omdat de gemeente eerst grote 

voorinvesteringen moet doen die in de regel pas jaren later kunnen worden terugverdiend. De kost 

gaat voor de baat uit. Voor het realiseren van opbrengsten om de voorinvesteringen terug te 

verdienen is de gemeente sterk afhankelijk van marktpartijen die het door de gemeente gewenste 

vastgoed willen realiseren. De economische omstandigheden en de vraag naar vastgoed zijn van 

grote invloed op de hoogte van de opbrengsten en het tempo in de gebiedsontwikkeling. Deze 
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externe factoren kunnen door de gemeente niet worden beïnvloed. Wel wordt de marktsituatie 

nauwlettend in de gaten gehouden om snel te kunnen bijsturen als er wijzigingen optreden. 

 

Om de relatief grote risico’s te beheersen zijn verschillende beheersmaatregelen getroffen. De 

belangrijkste is dat reserveringen worden getroffen bij majeure (voor)investeringen. Hierdoor 

worden deze investeringen aan de voorkant gedekt en kan worden voorkomen dat in de toekomst 

(grote) afwaarderingen nodig zijn als de economische situatie verslechterd. Daarnaast wordt er 

een financiële buffer aangehouden in de reserves om projectspecifieke risico’s op te vangen en om 

in geval van crisis de proceskosten te kunnen dekken die niet meer terugverdiend kunnen worden. 

Deze financiële buffer wordt het weerstandsvermogen genoemd. De hoogte van het 

weerstandsvermogen bedraagt € 136 miljoen en dit is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van de 

raming bij het MPG 2019. Voor plannen met een negatief resultaat worden, conform BBV-regels, 

direct verliesvoorzieningen gevormd ter hoogte van het geraamde tekort. 

 

Om de risico’s van veranderende marktomstandigheden in beeld te krijgen, worden scenario-

analyses gemaakt (zie paragraaf 7.4). 

 


