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SAMENVATTING EINDEJAARSRAPPORTAGE
FONDSEN 2016
Het jaar 2016 was voor het Vereveningsfonds een bijzonder jaar doordat de reikwijdte fors is
uitgebreid. In 2016 werden de plannen van het medio 2016 opgeheven Stimuleringsfonds en alle
stadsdeelplannen kleiner dan €5 miljoen opgenomen binnen het Vereveningsfonds. Daarbij heeft
een opschoning plaatsgevonden. Als gevolg daarvan heeft de Eindejaarsrapportage Fondsen 2016
betrekking op 195 actieve plannen, die op uniforme wijze worden beheerd en beheerst. De
plannen laten een zeer positief beeld zien. Bij de beschrijving daarvan wordt onderscheid gemaakt
naar het daadwerkelijk gerealiseerde (in het jaar 2016) en de verwachting (2017 en verder).
De Eindejaarsrapportage heeft betrekking op de plannen onder het regime van het
Vereveningsfonds. De plannen van de Zuidas zijn derhalve niet in deze rapportage opgenomen.
Realisatie
Grondproductie ten behoeve van uit te geven programma in 2016
Het doel van de plannen is het realiseren van bouwrijpe kavels voor de realisatie van
vastgoedprogramma. De grondexploitaties zijn daar de financiële vertaling van. In totaal is in 2016
binnen de plannen onder het Vereveningsfonds(dus exclusief de woningproductie op de Zuidas en
de transformatie van kantorencomplexen naar een woonbestemming) bouwgrond geproduceerd
ten behoeve van de bouw van 4.376 nieuwe woningen. Voor commerciële functies zoals kantoren,
bedrijfsruimten, winkels en hotels is 169 duizend vierkante meters grond uitgegeven. Dat is een
lager aantal dan in 2015. In dat jaar werd het uitgifteniveau gunstig beïnvloed door de uitgifte van
een grote kavel (Oosterdokseiland).
Gronduitgiften en overige inkomsten in 2016
Net als 2015 was het jaar 2016 voor wat betreft de inkomsten in grondexploitaties uitstekend. In
totaal werd binnen de grondexploitaties onder het regime van het Vereveningsfonds een bedrag
van €386 miljoen aan inkomsten uit gronduitgiften, optievergoedingen en subsidies gerealiseerd.
In 2015 was dat nog €315 miljoen. Niet eerder werden binnen de grondexploitaties van het
Vereveningsfonds zo veel inkomsten gerealiseerd. Een belangrijk deel van die inkomsten bestaat
uit optievergoedingen (€98 miljoen). De opbrengst uit nieuwe gronduitgifte bedraagt €239
miljoen..
Positieve kasstroom en toename kassaldo in 2016
Tegenover de inkomsten van € 386 miljoen in grondexploitaties stond een bedrag van € 205
miljoen aan uitgaven. In het kassaldo zijn niet alleen de inkomsten en uitgaven in de plannen
opgenomen, maar ook de kasstromen die rechtstreeks met de reserve worden verrekend. Op dit
totaalniveau van kasstromen zijn de inkomsten en uitgaven respectievelijk € 426 miljoen en € 280
miljoen. Dit betekent dat er sprake is van een positieve kasstroom van €146 miljoen in 2016. In de
positieve kasstroom komt tot uitdrukking dat in voorgaande jaren veel is voorgeïnvesteerd, en
daardoor nu vooral inkomsten worden gegenereerd. In onderstaande tabel is de samenstelling van
de kasstromen weergegeven.
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Het kassaldo (dat kort gezegd aangeeft hoeveel geld er in de portemonnee zit) was begin 2016 al
positief. De positieve kasstroom in 2016 heeft ertoe geleid dat het kassaldo van het
Vereveningsfonds verder is gestegen. Inclusief kassaldo van de plannen die in 2016 zijn
ondergebracht in het Vereveningsfonds bedraagt het kassaldo eind 2016 afgerond €773 miljoen.
Dit bedrag vormt het totaal van (bestemmings-)reserves, voorzieningen (voor tekorten in plannen,
grote voorinvesteringen en vastgelegde bijdragen aan derden), en de stand van het onderhanden
werk van de actieve plannen.
In onderstaande tabel is de samenstelling van die €773 miljoen weergegeven.

Dat saldo van €773 miljoen is niet ter vrije besteding: er moeten bijvoorbeeld nog veel kosten
worden gemaakt binnen de actieve plannen. Die worden uit dit bedrag betaald. Het bedrag dat
uiteindelijk overblijft vormt de reserve. Hoe ontwikkelde die reserve zich in 2016?
Reserve algemeen deel Vereveningsfonds in 2016
De algemene reserve van het Vereveningsfonds (officieel: reserve algemeen deel
Vereveningsfonds) nam in 2016 toe van €269 miljoen naar €356 miljoen. Dat is een gevolg van
winstnemingen (voor een bedrag van €136 miljoen) en van de overname van het
Stimuleringsfonds (waardoor de reserve van het Vereveningsfonds met circa 40 miljoen is
toegenomen). De hogere winstnemingen zijn een gevolg van hogere gerealiseerde inkomsten, en
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specifiek de gerealiseerde optievergoedingen. Deze worden niet geraamd in de grondexploitatie.
Deze toename van de reserve heeft plaatsgevonden ondanks de voorziening die conform het
nieuwe stelsel voor financiële sturing in gebiedsontwikkeling is gevormd voor grote
voorinvesteringen in projecten.
Vereveningsruimte in 2016
De vereveningsruimte is het deel van de reserve dat kan worden ingezet voor tekorten op nieuwe
plannen of de voorfinanciering van grote voorinvesteringen. De vereveningsruimte bedraagt
afgerond € 214 miljoen, en is hiermee ten opzichte van 2015 (€213 miljoen) nagenoeg gelijk
gebleven. Naast het beslag op de vereveningsruimte van enkele grote (voor)investeringen
waartoe in 2016 is besloten houdt dit ook verband met het beslag op de vereveningsruimte voor
de afdracht aan de algemene dienst in het kader van het hernieuwde coalitieakkoord
(inhaalonderhoud openbare ruimte), de verhoging van het weerstandsvermogen (onder andere in
verband met de toename van het aantal plannen) en de grondbedrijfvreemde activiteiten (die
volgens het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet in de grondexploitatie
opgenomen mogen worden).
De vereveningsruimte verhoudt zich goed tot de verwachte aanspraak op die ruimte in 2017 als
gevolg van aanstaande plannen. Die aanspraak is nu ingeschat op ongeveer €220 miljoen.

* de stand van de Reserve Algemeen deel in het Vereveningsfonds was bij de Eindejaarsrapportage 2015 € 256 miljoen. Na
afschaffing van de stelpost bodem werd deze stand in de jaarrekening 2015 verhoogd tot € 269 miljoen. Dit werd echter niet
beschouwd als een verruiming van de vereveningsruimte, zodat hiervoor in bovenstaande tabel is gecorrigeerd.

Onderhanden werk in 2016
In het onderhanden werk zijn de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de actieve plannen
opgenomen. De stand van het onderhanden werk is een saldo van plannen met een positieve
stand, en plannen met een negatieve stand. Bij de plannen met een positieve stand zijn er meer
kosten dan opbrengsten gerealiseerd. Bij plannen met een negatieve stand zijn er meer
opbrengsten dan kosten gerealiseerd. In het onderhanden werk bij Grond en Ontwikkeling
bedraagt het totaal aan plannen met een positieve stand €66 miljoen, en de plannen met een
negatieve stand -/- € 228 miljoen. Per saldo -/-€162 miljoen.
Het onderhanden werk bij de stadsdeelplannen bedraagt €45 miljoen. Per saldo is het
onderhanden werk van de plannen onder het Vereveningsfonds -/-€117 miljoen.
Prognose
Meerjarenraming kasstromen: 2017 en verder
De omvang van de verwachte inkomsten van de plannen neemt al enkele jaren toe. Dat is
voornamelijk een gevolg van de gestegen grondprijzen. Die grondprijsontwikkeling wordt in
belangrijke mate beïnvloed door de residuele grondslag voor de berekening van die grondprijzen.
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De grondprijzen in de gemeente Amsterdam worden residueel bepaald op basis van de VON prijs
minus de stichtingskosten van nieuwe woningen. De stichtingskosten zijn de afgelopen jaren
ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. De stijging van de VON prijs vertaalt zich daardoor geheel
naar de stijging van de grondprijzen. Door het hefboomeffect zijn de grondprijsstijgingen zelfs
hoger dan de stijging van de VON prijs1. De grondprijzen zijn als gevolg daarvan in de afgelopen
jaren verdrievoudigd en soms in populaire gebieden nog meer. Een belangrijk aandachtspunt is
dat het hefboomeffect twee kanten op werkt: bij een daling van de VON prijs dalen de
grondprijzen nog veel harder.

Ook de uitgaven zijn toegenomen, onder andere door het opnemen van de
bodemsaneringskosten in de plannen en het afschaffen van de percentageregeling van de
proceskosten bij stadsdeelprojecten.
De nog te ontvangen nominale inkomsten bedragen€2,05 miljard en de nog te verrichten
investeringen €1,3 miljard. Per saldo is nog te ontvangen €750 miljoen. In dit bedrag is nog geen
rekening gehouden met derving van inkomsten door projectspecifieke en generieke risico’s.
Verwachte toekomstige resultaat op basis van netto contante waarde
Het geprognosticeerd resultaat op basis van netto contante waarde van de huidige actieve
grondexploitatieportefeuille bedraagt vóór risicoafslagen €770 miljoen. Dit is inclusief het eerder
genoemde onderhanden werk van €104miljoen. De contante waarde die door de Raad in
november 2016 met terugwerkende kracht is vastgesteld per 1 januari 2016 (in verband met de
BBV wijzigingen) bedraagt €640 miljoen. De netto contante waarde is dus ten opzichte van dat
bedrag gestegen met €130 miljoen. In de genoemde bedragen is nog geen rekening gehouden met
projectspecifieke en generieke risico’s.
Scenario’s
Om gevoel te krijgen bij het effect van optredende generieke risico’s (zoals grondprijsdalingen) is
een scenarioanalyse toegepast. Daartoe zijn drie scenario’s geformuleerd: een realistisch scenario
(gelijkmatig stijgende grondprijzen, gemiddelde afzet van aantallen woningen of niet-wonen
(kantoren, bedrijven, winkelruimtes, hotels), een ambitieus scenario (grondprijsstijging conform
de afgelopen jaren, afzet woningaantallen conform het realistisch scenario) en een crisisscenario
(simulatie van de crisis in de jaren 2008 tot en met 2013, en een krachtig herstel nadien).

Een voorbeeld van de hefboomwerking: de VON prijs van een huis is €10. De stichtingskosten
bedragen €8. De residuele grondprijs is dan €2 (€10-€8). Stel: de VON prijs stijgt met 10%, en wordt
daardoor €11. De stichtingskosten blijven gelijk: €8. De residuele grondprijs is dan €3 (€11-€8). De
stijging van de VON prijs met 10% leidt dus tot een stijging van de grondprijs met 50% (van €2 naar €3).
1
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De grafiek laat zien dat als het crisisscenario optreedt meerdere jaren negatieve kasstromen
kunnen ontstaan, maar ook dat herstel optreedt. In dit scenario zal een groot deel van de waarde
van de actieve portefeuille verdampen, maar wel positief blijven.
Verwachte toename van de Vereveningsruimte
Het realistisch scenario vormt mede een basis voor de te verwachten winstnemingen. De positieve
kasstromen in dit scenario in aanmerking nemende wordt een relatief hoog niveau van
tussentijdse winstnemingen verwacht. Aangevuld met de overige elementen die de reserve
bepalen levert dit de volgende verwachte ontwikkeling van de reserve en de vereveningsruimte
op.

In de tabel is weergegeven wat de verwachte ontwikkeling is gebaseerd op de bestaande
portefeuille (‘Raming vereveningsruimte exclusief nieuwe planvoorstellen’) en wat de verwachte
ontwikkeling is als ook rekening wordt gehouden met de nieuw te ontwikkelen gebieden (‘Raming
vereveningsruimte inclusief nieuwe planvoorstellen). Deze nieuwe planvoorstellen worden hierna
beschreven. Voorafgaand direct een belangrijke kanttekening: in de donker gearceerde cel staat
een negatief bedrag. Dat zou betekenen dat meer vereveningsruimte wordt gebruikt dan
beschikbaar is. Die situatie kan zich in werkelijkheid nooit voordoen: onder de spelregels van het
Financiële stelsel voor Gebiedsontwikkeling is opgenomen dat alleen vereveningsruimte kan
worden ingezet voor zover verdiend. In de tabel komt in ieder geval tot uitdrukking dat de
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vereveningsruimte ongeveer gelijk is aan het bedrag dat benodigd is voor de aanstaande
investeringen in nieuwe gebieden.
Nieuw te ontwikkelen gebieden
De nieuw te ontwikkelen gebieden – zoals geschetst in Koers 2025 - vergen in totaal een –
grotendeels terug te verdienen- investering van een miljard euro’s, en de investeringen in zaken
als infrastructuur en grootschaliger groen en openbare ruimte daar bovenop een bedrag van
grofweg €1,5 miljard. Dat wordt uit meerdere dekkingsbronnen betaald, waaronder het
Vereveningsfonds. Dat draagt ongeveer €0,5 miljard bij, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage
aan de bruggen over het IJ.
Voor het merendeel van deze investeringen geldt dat nut en noodzaak nog moeten worden
onderzocht. Voor een aantal investeringen is dat onderzoek in een wat verder stadium, en is de
verwachte belasting van de vereveningsruimte als gevolg daarvan meer concreet. Die belasting
van de –verdiende- vereveningsruimte vindt conform het Financiële stelsel voor de
Gebiedsontwikkeling (door de Raad vastgesteld op 23 juni 2016) plaats ten behoeve van de
dekking van tekorten of van de voorfinanciering van grote voorinvesteringen, voorafgaand aan te
realiseren grondopbrengsten.
In onderstaande tabel zijn de projecten opgenomen waarover naar verwachting in de komende
twee jaar bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt, en die leiden tot een beslag op de
vereveningsruimte. Omdat de investeringsbedragen nog indicatief zijn geldt dat ook voor het
weergegeven beslag op de vereveningsruimte. Bestuurlijke besluitvorming over de feitelijke
belasting van het Vereveningsfonds vindt plaats bij de besluitvorming over deze projecten.

De vereveningsruimte is met ingang van 2017 ook bestemd voor de tekorten op de toekomstige
grondexploitaties in de Stedelijke Vernieuwing. Dat is een gevolg van de opheffing van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, waarbij het gronddeel van het Stimuleringsfonds is opgegaan
in het Vereveningsfonds. Een goede inschatting van de betreffende tekorten is nog niet
beschikbaar. In de tabel is deze post daarom PM opgenomen.
Ook in de jaren na 2018 zullen aan de uitvoering van de plannen uit Koers 2025 aanzienlijke
verwervingen en (voor)investeringen verbonden zijn. Die zullen een groot beslag op de
Vereveningsruimte vereisen. Jaarlijks zal bij de Eindejaarsrapportage inzicht worden geboden in
de verwachte investeringen in de eerstvolgende jaren.
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Overige onderwerpen
VPB
Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelasting voor ondernemingsactiviteiten van overheden
ingevoerd. Daaronder vallen ook alle grondexploitaties binnen het gemeentelijke grondbedrijf.
Om te verkennen of een gemeentelijk grondbedrijf in aanmerking komt voor een aanslag in het
kader van de vennootschapsbelasting kan een gemeente een winsttoets opstellen. Hiervoor is
door de Rijksbelastingdienst in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een
Quickscan geformuleerd. Het eerste concept van de winsttoets voor het jaar 2016 voor de
gemeente Amsterdam opgesteld en komt uit een fors verlies. Dat is onder andere een gevolg van
de afboekingen (ten bedrage van €1 miljard) bij de balansschoning in 2013 en 2014. Door de
afboekingen maken deze gerealiseerde kosten geen onderdeel meer uit van de saldi van de
actieve plannen, maar ze hebben daar wel betrekking op. Voor een volledig beeld worden deze
derhalve meegenomen in de fiscale opstelling.
De winsttoets wordt momenteel verder uitgewerkt. Als de Rijksbelastingdienst formeel instemt
met deze winsttoets voor het jaar 2016, en daarmee met het verliesgevend karakter van het
gemeentelijke grondbedrijf, dan is voor 2016 geen sprake van VPB-plicht. Deze winsttoets zal elk
jaar moeten worden herhaald.
Omzetting Stimuleringsfonds
Het Stimuleringsfonds is opgeheven en financieel afgewikkeld. De corporaties houden een eigen
budget, het voormalige Vastgoeddeel, voor bijdragen aan onrendabele vastgoedinvesteringen in
de periode tot en met 2020. Dat budget wordt beheerd door de RVE Wonen. Groot verschil met
voorheen is dat dit budget niet meer wordt gevoed. Stedelijke vernieuwingsplannen worden na
het opheffen van het Stimuleringsfonds voltooid binnen het domein van het Vereveningsfonds.
De voeding van het Vereveningsfonds wordt ook verruimd. Per 1 juli 2016 gaat niet alleen de
erfpachtafdracht die corporaties betalen bij verkoop van sociale huurwoningen, maar ook alle
erfpachtafdracht bij huurliberalisatie, tussentijdse conversie (splitsen) en conversieherziening
einde tijdvak naar de algemene reserve van het Vereveningsfonds. De inkomsten uit tussentijdse
conversie en conversieherziening einde tijdvak zijn administratief apart bijgehouden in het
Vereveningsfonds (€8,7 miljoen in 2016) en worden conform de afspraken in de
samenwerkingsovereenkomst ingezet voor stedelijke vernieuwingsplannen en/of plannen met
sociale woningbouw.

Formele beslispunten
Vanuit regelgeving en administratieve beheersing is een aantal formele onderwerpen waarover bij
het ERF moet worden besloten. Dit zijn:

a. Planafsluiting
In totaal zijn 9 grondexploitaties technisch en financieel afgerond. Voorgesteld wordt om met
ingang van eind 2016 deze grondexploitaties af te sluiten.

b. Bulkbesluit referentiesaldi
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De Raad geeft opdracht tot het uitvoeren van een grondexploitatie met een bepaald plansaldo,
het referentiesaldo. Dat plansaldo wijzigt gedurende de uitvoering van het plan. Over deze
wijzigingen en de achtergrond daarvan wordt de Raad bij iedere Eindejaarsrapportage
geïnformeerd. Jaarlijks worden op basis daarvan de aangepaste plansaldi aan de Raad ter
vaststelling aangeboden. Dat gebeurt ook in deze Eindejaarsrapportage 2016.

c. Bulkbesluit kredieten
Niet alleen de plansaldi worden jaarlijks vastgesteld, ook de kredieten worden met ingang van
2016 jaarlijks vastgesteld. De Raad heeft daartoe besloten op 23 juni 2016 bij de vaststelling van
het Financieel stelsel voor de Gebiedsontwikkeling. Dat houdt verband met het feit dat het krediet
-anders dan bij de meeste gemeentelijke investeringen-geen primaire sturingsgrootheid is bij een
grondexploitatie. Bij een grondexploitatie zijn investeringen in het kader van grondexploitaties
gericht op het genereren van opbrengsten. Waar eerder het saldo als grondslag diende, wordt het
nu van groot belang geacht om zowel op de investeringen als op de opbrengsten te sturen. De
financiële sturing van de grondexploitatie is gericht op het beheersen van kosten, het
daadwerkelijk realiseren van opbrengsten en het zo goed mogelijk bij elkaar brengen van die twee
grootheden in de tijd. De beheersing van het krediet is daar een uitvloeisel van, en geen primaire
sturingsgrootheid.
In de situatie waarbij de grondslag voor financiële sturing op saldoniveau lag heeft de praktijk
geleerd dat nadat het krediet eenmaal is verstrekt er geen directe relatie meer wordt gelegd met
de wijzigingen in investeringen in de grondexploitatie. Die wijzigingen hebben echter ook invloed
op de kredietbehoefte die voortvloeit uit de grondexploitatie. Het initiële kredietbesluit en
daadwerkelijke kredietbehoefte sluiten daardoor na verloop van tijd niet meer op elkaar aan. Om
dat op te lossen heeft de Raad besloten om het kredietbesluit van de individuele grondexploitaties
jaarlijks te herzien bij de Eindejaarsrapportage.

d. Aanmerkelijke financiële afwijkingen
Grondexploitaties worden vastgesteld door de Raad. Nadat de Raad grondexploitaties heeft
vastgesteld treden wijzigingen op in de grondexploitaties. Het is ondoenlijk om voorafgaand aan
iedere wijziging terug te gaan naar de Raad en toestemming te vragen voor de wijziging. Alleen
wijzigingen met een zekere impact worden daarom afzonderlijk vooraf aan de Raad voorgelegd.
De Raad stemt bij de overige wijzigingen achteraf in door de nieuwe saldi die in de
Eindejaarsrapportage worden gepresenteerd vast te stellen. Voor de wijzigingen met een zekere
impact bestaat een regeling, de procedure ‘Vaststelling herziene grondexploitaties bij
aanmerkelijke afwijkingen’.
Onder de huidige werkwijze is sprake van een aanmerkelijke afwijking bij wijziging van een eerder
vastgestelde exploitatiegrens en-of wijziging van de omvang van de uit te geven kavels, wijziging
van de vastgestelde planinhoud (bestemmingen en hoeveelheden programma met aanmerkelijke
financiële gevolgen) en wijzigingen van het saldo met meer dan 10% van de totale kosten van de
grondexploitatie of een bedrag groter dan € 500.000.
De regeling is destijds ingesteld vanuit financieel perspectief, en wordt gehandhaafd vanuit dat
financiële perspectief. Daarom wordt voorgesteld om de werking van de regeling te beperken, en
alleen nog van een aanmerkelijke financiële afwijking te spreken, waarvan sprake is als het totaal
aan investeringen en/of het totaal aan opbrengsten met 10% of meer toe of afneemt. Daarbij
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wordt een ondergrens gehanteerd van €500.000, en is voor wijzigingen als gevolg van onder
andere wijzigende marktprijzen geen aparte bestuurlijke besluitvorming benodigd.

e. Proceskosten initiatieffase stadsdelen
Bij de Eindejaarsrapportage 2015 is besloten om voor 2016 een bedrag van €1 miljoen beschikbaar
te stellen voor de begeleiding van initiatieven tot een strategiebesluit dan wel een
investeringsbesluit (bij kleine plannen). Onderdeel van dat besluit is de afspraak om bij de
Eindejaarsrapportage 2016 te bezien in hoeverre aanpassing van het bedrag voor 2017 nodig is. De
regeling blijkt –na een aarzelende start als gevolg van onbekendheid met de faciliteit waardoor in
2016 slechts € 0,5 miljoen is gedeclareerd- te voorzien in een behoefte. Om die reden wordt
voorgesteld om ook voor 2017 een bedrag van € 1 miljoen te reserveren.

f.

Extra bijdrage tijdelijk beheer

Het tijdelijk beheer bij een gebiedsontwikkeling is niet exact gedefinieerd, waardoor een grote
diversiteit aan afspraken bestaat op het gebied van het tijdelijk beheer. Die afspraken blijken in
veel gevallen niet volledig, waardoor een deel van de tijdelijk beheeractiviteiten op een andere
manier gedekt werden binnen de stadsdeelbegrotingen of niet worden uitgevoerd. Dekken op een
andere manier is binnen het huidige financiële stelsel niet meer mogelijk voor stadsdelen.
Gecombineerd met de snelle toename van de gebiedsontwikkeling maakt dat de bestaande
onduidelijkheid met betrekking tot de definiëring van het tijdelijk beheer tot een urgent probleem.
De stadsdelen hebben Grond en Ontwikkeling gevraagd om in gezamenlijkheid een oplossing uit
te werken. Die bestaat uit
1. het beter definiëren van tijdelijk beheer;
2. het toepassen van die betere definitie bij de uitvraag van de voorjaarsactualisatie 2017
3. het op voorhand ter beschikking stellen van €1 miljoen voor het versneld op niveau
brengen van het tijdelijk beheer.
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INLEIDING
Dit document heeft betrekking op de grondexploitaties die onder het Vereveningsfonds vallen en
op de mutaties binnen het Vereveningsfonds. In het document zijn de realisatiecijfers over 2016 en
het meerjarenperspectief van die grondexploitaties weergegeven.
De gemeente Amsterdam voert per eind 2016 195 grondexploitaties uit binnen het
Vereveningsfonds. Dat zijn minder grondexploitaties dan in 2015. Dit is een gevolg van de nog te
bespreken opheffing van het Gronddeel van het Stimuleringsfonds. Bij die opheffing is de
grondexploitatieportefeuille geschoond, en de resterende portefeuille ondergebracht in het
Vereveningsfonds. Dat geldt ook voor de stadsdeelplannen kleiner dan €5 miljoen: omdat de
stadsdelen geen middelen meer hebben om het risico en de tekorten van deze plannen te dragen
zijn ze ondergebracht in het Vereveningsfonds.
De grondexploitatieportefeuille onder het Vereveningsfonds in 2016 is hierdoor niet helemaal
dezelfde als de portefeuille in 2015. Om de portefeuilles toch te kunnen vergelijken zijn de
realisatiecijfers en ramingen over het jaar 2015 in deze rapportage aangepast: er is net gedaan
alsof de plannen onder het Stimuleringsfonds en de stadsdeelplannen kleiner dan €5 miljoen al
ultimo 2015 deel uitmaakten van het Vereveningsfonds.
Het vergelijkbaar maken van de portefeuilles was bewerkelijk. Dat was niet de enige extra
activiteit die deze Eindejaarsrapportage arbeidsintensief en vaak complex maakte. Zo vergden de
voorbereidingen op de vennootschapsbelasting stevige inzet op de toelichting bij de
grondexploitaties, die bovenop de ‘reguliere’ werkzaamheden voor de Eindejaarsrapportage
kwam. Die reguliere werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het actualiseren van de kosten en
opbrengsten in de grondexploitaties en de risico’s, het analyseren van het financiële beeld op
portefeuilleniveau aan de hand van scenarioanalyses en het bepalen van de reserve en benodigde
voorzieningen onder het Vereveningsfonds.
Waarom al die inspanningen voor deze rapportage? Naast de noodzaak om vanuit
bedrijfseconomisch perspectief inzicht te hebben en daardoor te kunnen sturen op de
grondexploitatieportefeuille onder het Vereveningsfonds vereist ook de gemeentelijke planning
en controlcyclus dat inzicht. De rapportage biedt de onderbouwing voor de reserves en
voorzieningen onder het Vereveningsfonds ten behoeve van de gemeenterekening, en een
meerjaren prognose ten behoeve van de Voorjaarsnota. Samen met het eindejaarrapportage van
de RVE Zuidas2 vormt de Eindejaarsrapportage de basis voor het geheel van de verantwoording
over de grondexploitaties die in de gemeenterekening 2016 en de Voorjaarsnota 2017 wordt
opgenomen.

2

Onder de RVE Zuidas zijn de grondexploitaties van de flanken van de Zuidas en de bijdrage van de
gemeente Amsterdam aan het Zuidasdok opgenomen. In de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van
23 april 2015 is besloten dat de resultaten van deze grondexploitaties ten gunste of ten laste van het
vereveningsfonds worden gebracht nadat de bijdrage aan het Zuidasdok is betaald en duidelijkheid
bestaat over een eventuele risicobijdrage met betrekking tot het dok. In verband met de bijdrage aan
het Zuidasdok wordt een afzonderlijke administratie gevoerd en stelt de RVE Zuidas twee maal per jaar
een eigen actualisatie Financieel op.
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Overigens geldt dat de inspanningen voor de volgende rapportage iets beperkter zullen zijn: het
onderbrengen van de Stimuleringsfondsportefeuille en de stadsdeelplannen kleiner dan €5
miljoen draagt bij aan een verdere uniformering van de werkwijze met betrekking tot
grondexploitaties.
Leeswijzer
Het ERF 2016 kent de volgende structuur:
-

-

-

-

Hoofdstuk 1 gaat over het vastgoedprogramma en het daaraan verbonden geld. Het beschrijft
onder andere de totale gerealiseerde grondproductie van alle grondexploitaties 2016 en een
meerjaren doorkijk van het te realiseren programma bij erfpachtuitgiften van grond voor wat
betreft het Vereveningsfonds;
Hoofdstuk 2 beschrijft de realisatiecijfers 2016 van het Vereveningsfonds: de kasstromen,
mutaties in de reserves, voorziening, onderhanden werk , het benodigde
weerstandsvermogen en de vereveningsruimte ten behoeve voor nieuwe plannen.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de meerjarenraming van de actieve portefeuille van het
Vereveningsfonds. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de
toekomstige kasstromen van de plannen, de ontwikkeling van de reserve van het
Vereveningsfonds, de Vereveningsruimte en de netto contante waarde per 1-1-2016 van de
huidige portefeuille. Onderscheid wordt gemaakt in de ontwikkeling tot en met 2021 en het
verdere verloop tot einde looptijd van de actieve portefeuille. Bij dit meerjarenperspectief
wordt rekening gehouden met risicoafslagen betreffende project specifieke risico’s en
generieke risico’s geldend voor de gehele portefeuille. Middels gevoeligheid- en
scenarioanalyses wordt inzicht gegeven in de fluctuatie van de verdere groei in de
Vereveningsruimte;
In hoofdstuk 4 is een aantal bijzondere onderwerpen beschreven. Dat betreft de VPB plicht
per 2016 bij gemeentelijke grondbedrijven en Koers 2025, de besluitvorming over
referentiesaldi en de besluitvorming over het beschikbare krediet op portefeuilleniveau, de
voorgestelde planafsluitingen en Foodcenter.
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1. Grondproductie (geld en programma)
1.1
Inleiding
In deze paragraaf wordt ingegaan op de grondproductie in 2016 en de toekomstige
grondproductie binnen de grondexploitaties die onder het Vereveningsfonds vallen.
Grondproductie wil zeggen: het produceren van bouwrijpe grond en vervolgens realiseren van
erfpachtuitgiften van die grond. Op deze grond worden derden in de gelegenheid gesteld het
afgesproken programma aan woningen, commercieel vastgoed en overig programma op korte
termijn te realiseren.
In de rapportage over het Vereveningsfonds en de daaronder vallende grondexploitaties zijn de
programmatische cijfers gekoppeld aan de erfpachtuitgiften oftewel: aan de grondinkomsten en
daarbij behorende betaalmomenten. Deze programmatische gegevens moeten niet verward
worden met de gegevens die worden gepresenteerd in andere reguliere rapportages van Grond en
Ontwikkeling. Daar wordt ten aanzien van het (woningbouw)programma vaak gerapporteerd op
basis van de start bouw (eerste paal). De start bouw kan een half tot twee jaar na de
erfpachtuitgifte liggen. Dit is in sterke mate afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met de
ontwikkelaar en het type bouwwerk. Door de versnelling in de bouw en de ingevoerde
optiecontracten is het tijdsverschil tussen uitgiften en startbouw teruggelopen. Daarnaast worden
er nog steeds woningen gerealiseerd door het transformeren van bestaande gebouwen van een
(vaak) kantorenfunctie naar woningbouw of worden er woningen gerealiseerd op eigen grond.
Deze nieuw gerealiseerde woningen zijn niet meegenomen in deze rapportage.
1.2

Gronduitgifte in heel Amsterdam in 2016

In de onderstaande grafiek staan de gronduitgiften in de gehele gemeente Amsterdam
gepresenteerd in miljoen euro’s per jaar. De gronduitgiften in 2016 in de grondexploitaties
bedragen in totaal € 325 miljoen (dit zijn gemeentelijke gronduitgiften waarvoor de gemeente
Amsterdam in samenwerking met derden grondexploitaties uitvoert). Dit is minder dan vorig jaar,
toen een totaal van € 365 miljoen euro aan uitgiften werd gerealiseerd.
Hoeveelheid gronduitgifte Amsterdam in de periode 2010-2016. (Bron: Planex / AFS / BE)
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Deze gronduitgiften zijn onder te verdelen in een aantal dekkingsbronnen voor risico en tekort:
het Vereveningsfonds en de reserve Zuidas en reserves van de stadsdelen. In 2016 is het
Stimuleringsfonds opgeheven en zijn de nog actieve grondexploitaties opgenomen in het
Vereveningsfonds. Hierdoor is het Stimuleringsfonds als dekkingsbron komen te vervallen. In de
onderstaande grafiek is de procentuele verdeling weergegeven per dekkingsbron. Hieruit blijkt dat
ruim 70% van de totale uitgifte in 2016 is gerealiseerd binnen het Vereveningsfonds, 26% op de
Zuidas en 2% in overige plannen (zoals kleine particuliere ontwikkelingen).
Gronduitgifte 2016 (miljoen €) Amsterdam verdeeld naar dekkingsbronnen. (Bron BE / Planex)

1.3

Gronduitgifte in Vereveningsfonds in 2016

Binnen de grondexploitaties onder het Vereveningsfonds is in 2016 €239 miljoen aan
gronduitgiftes gerealiseerd. Uit onderstaande grafiek blijkt dat dit een fractie hoger ligt dan in
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2015 (waarin € 233 miljoen werd gerealiseerd) en ver boven het langjarig gemiddelde ligt, gemeten
over de afgelopen 15 jaar.
Gronduitgifte Vereveningsfonds periode 2000-2016. (Bron: Planex / AFS)

Daarnaast kunnen de gerealiseerde uitgiften worden onderverdeeld naar verschillende
segmenten. In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt tussen wonen en niet-wonen. Deze
twee categorieën zijn ieder weer in een aantal segmenten te verdelen. In de onderstaande tabel is
het voorlopige programma weergegeven dat samenhangt met de gerealiseerde uitgifte in 2016
binnen het Vereveningsfonds en het voormalige Stimuleringsfonds. Dit programma is voorlopig
omdat het binnen de marges van het erfpachtcontract nog enigszins kan wijzigen.
Realisatie aantal woningen of m2 bvo commercieel programma incl. opbrengsten in het
Vereveningsfonds. (Bron: Planex / AFS)

Het aantal (nog te bouwen) woningen dat gerelateerd is aan de gerealiseerde gronduitgifte is ten
opzichte van 2015 gestegen met 162 woningen. De uitgifte voor (nog te bouwen) kantoren is
vrijwel nihil. Dit is het gevolg van een beleidsmaatregel die de toevoeging van nieuwbouw van
kantoorruimte aan de bestaande voorraad sterk heeft beperkt. Nieuwbouw van kantoorruimte is
vooral nog aan de orde bij de Zuidas. Momenteel wordt onderzocht of het noodzakelijk is om de
planvoorraad te vergroten indien de markt daar de komende jaren om vraagt. Met betrekking tot
de hoeveelheid uitgegeven hotelmeters kan worden geconcludeerd dat dit voor het overgrote
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deel afkomstig is van de uitgifte van het Congreshotel op Overhoeks. Dit geldt tevens voor de
uitgifte van winkelruimte, die vrijwel geheel in de totale uitgifte van Overhoeks is terug te vinden.
De categorie ‘overige bestemmingen’ heeft dit jaar 10 miljoen opgeleverd. Hierin zijn de uitgiftes
opgenomen van de overige segmenten. Ook opgenomen is bijvoorbeeld de uitgifte die
gerelateerd kan worden aan het Foodcenter. Het precieze programma dat met deze uitgifte
samenhangt is nog niet geheel duidelijk.
1.4
Programma en geld in Vereveningsfonds 2017 tot en met 2021
In de onderstaande tabel is het programma voor de komende jaren weergegeven zoals dat in de
actieve grondexploitaties onder het Vereveningsfonds is opgenomen: de grondexploitaties
waarvoor reeds investeringsbesluiten zijn genomen.
De volgende segmenten zijn in beeld gebracht: Wonen (onderscheiden naar Markt en Sociaal), en
Niet-Wonen (onderscheiden naar Kantoren, Bedrijfsruimte, Winkelruimte en Hotels).
Daarnaast bestaat het segment overige bestemmingen. Hieronder vallen alle andere segmenten
zoals parkeren, maatschappelijke voorzieningen en leisure. Omdat deze segmenten een klein
deel, gemiddeld 10%, van de verwachte opbrengsten vertegenwoordigen is ervoor gekozen om
deze niet afzonderlijk te presenteren.
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Prognose programma in afzonderlijke grondexploitaties waarvoor uitgifte wordt verwacht per jaar binnen het VEF. (Bron: Planex)

Als gevolg van steeds verdergaande realisatie van de huidige portefeuille wordt de bestaande
planvoorraad van zowel marktwoningen als sociale huurwoningen steeds kleiner. Een normaal
patroon, waaruit de noodzaak blijkt om te zoeken naar nieuwe locaties voor gebiedsontwikkeling.
Ondanks het aflopende beeld is gezien de huidige planvoorraad de verwachting dat kan worden
voldaan aan de beleidsdoelstelling van het realiseren van 5.000 woningen per jaar in de komende
drie jaar in de gehele stad.
Bij de hotels wordt het hotelbeleid zichtbaar. Dit beleid behelst een stop op nieuwe
hotelontwikkeling. Alleen de bestaande initiatieven mogen worden uitgevoerd. Dat beleid is
inmiddels vastgesteld, en zichtbaar in de cijfers: het aantal hotelontwikkelingen binnen de
plannen stokt na 2020. Hotels die na die periode stonden geprogrammeerd zijn uit de planvorming
genomen. Daarbij is het hotelprogramma vervangen door een ander segment.
In 2017 staat een flinke hoeveelheid bedrijfsruimte geprogrammeerd. Grote leveranciers voor
bedrijfsruimte zijn met name Sloterdijk, waarbinnen jaarlijks een prognose van ruim 22.000 m2
geprogrammeerd staat en Science Park waar eveneens voor 2017 35.000 m2. Samen met
Lutkemeer, goed voor zo'n 15.000 m2 beslaat dit meer dan de helft van de planvoorraad. Dit is een
forse toename ten opzichte van ERF 2016.
De grondexploitaties zijn gebaseerd op realistische inschattingen van opbrengsten, kosten en van
de momenten waarop de kosten en opbrengsten zich zullen voordoen. Daarbij wordt niet op
voorhand rekening gehouden met vertragingen. Vertragingen zullen er echter zeker zijn: een
juridisch-planologisch proces neemt meer tijd in beslag dan verwacht, onderhandelingen met
marktpartijen duren langer dan gepland en bestuurlijke wijzigende inzichten zorgen voor
aanpassingen en vertraging. De hierboven gepresenteerde cijfers moeten om die reden voor een
verantwoorde financiële inschatting op portefeuilleniveau worden gecorrigeerd. Een voorbeeld
hiervan is het segment bedrijfsruimte. Op basis van huidige prognoses wordt ruim 108.000 m2
verwacht binnen de grondexploitaties onder het Vereveningsfondsregime. Dit gaat de verwachte
marktvraag zoals bepaald in de Vastgoedperspectieven 2016 ruim te boven en verhoudt zich niet
tot de hoeveelheid jaarlijks uitgegeven m2 bvo in de afgelopen 4 jaar van rond de 50.000 m2. Hier
wordt aandacht aan besteed in de scenarioanalyses in hoofdstuk 4.
De geraamde opbrengsten uit erfpachtuitgifte in de grondexploitaties onder het
Vereveningsfonds zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Dit zijn alleen de opbrengsten die
direct verband houden met de erfpachtuitgifte. Andere inkomsten zoals subsidies,
optievergoedingen3 of inkomsten van andere aard zijn niet in deze tabel opgenomen. Een
Partijen kunnen bieden op een optie om te ontwikkelen. De optie geeft kort gezegd het recht om
gedurende een bepaalde periode een plan uit te werken, en dat vervolgens na goedkeuring te
realiseren. Dat gebeurt tegen vooraf in de optie beschreven condities, zoals de grondprijs.
3
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integraal meerjarenperspectief van alle inkomsten en uitgaven wordt weergegeven in hoofdstuk
4. In onderstaande tabel zijn tevens beoogde opbrengsten in de categorie overige segmenten
opgenomen. Dit zijn opbrengsten afkomstig uit bijvoorbeeld uitgifte met betrekking tot
maatschappelijke voorzieningen of parkeren, maar ook uit uitgiften in een flexibel
bestemmingsplan waarvan de bestemming niet vast staat en nu een aanname is gedaan met
betrekking tot het te verwachten programma.
Prognose uitgifte in € miljoen in afzonderlijke grondexploitaties per jaar binnen het VEF. (Bron: Planex)

Deze tabel geeft op hoofdlijnen hetzelfde beeld als de tabel met betrekking tot het programma.
De reeds vastgestelde plannen voorzien nog in aanzienlijke opbrengsten in de komende drie jaar.
Opvallend is dat het aantal woningen in 2017 en 2018 vrijwel gelijk is, maar de opbrengsten sterk
verschillen. Dit heeft met name te maken met het aantal sociale huurwoningen dat
geprogrammeerd staat en waar een veel lagere grondprijs wordt gehanteerd dan voor
marktwoningen. Daarnaast is de locatie ook van invloed op de afgegeven grondprijs.
In de jaren voor de crisis kon de verwachte opbrengst ongeveer fifty-fifty worden verdeeld tussen
wonen en niet-wonen. Dit is de laatste jaren sterk veranderd: op basis van de huidige gegevens
wordt driekwart van de opbrengsten verwacht in het segment wonen. Een gevolg van de grote
vraag naar wonen enerzijds, en de afname van de vraag naar kantoren en winkelruimte anderzijds.
Hoewel de vraag naar hotelkamers blijft stijgen en de bijbehorende grondprijzen voor hotelmeters
eveneens is gestegen is duidelijk zichtbaar dat gekozen is voor een hotelbeleid dat uitgaat van
nee, tenzij..., of te wel alleen bij een grote toegevoegde waarde voor de ontwikkeling is er nog
ruimte voor hotelontwikkelingen in de projecten.
De gemiddelde verwachte grondopbrengst is € 397 miljoen per jaar. Dat is hoog gezien het eerder
gepresenteerde langjarig gemiddelde van € 125 miljoen. De prognose voor 2017 wijkt daarbij niet
af van de prognose voor 2017 zoals afgegeven in het ERF 2015. Wel worden de verwachte
opbrengsten voor 2018 en 2019 veel hoger ingeschat. Deze enorme stijging wordt met name
veroorzaakt door sterk stijgende grondprijzen in een overspannen markt. Of deze prognose kan
worden gehandhaafd moet blijken uit de marktvraag in de komende jaren. De stijging van de VON
prijzen leidt bij gelijkblijvende stichtingskosten tot een relatief grote toename van de
grondprijzen. Die gevoeligheid voor de prijsvorming geldt ook omgekeerd: bij een dalende VON
prijs is de grondprijsdaling ook relatief groot. Verwachting is dan ook dat niet alle opbrengsten
worden gerealiseerd binnen de planning waardoor projecten en daarmee programma zal
doorschuiven en de realisatie van grondopbrengsten vertraagd of deels niet wordt gerealiseerd. In
hoofdstuk 4 worden deze verwachtingen tot uitdrukking gebracht in verschillende scenario’s. Op
basis daarvan ontstaat een realistischer beeld van de portefeuille.
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2. VEF realisatiecijfers 2016
2.1
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste realisatiecijfers 2016 van het
Vereveningsfonds en de daaraan verbonden grondexploitaties en overige projecten (bijvoorbeeld
alleen gericht op openbare ruimte) in de gebiedsontwikkeling. De grondexploitaties en overige
projecten van het Vereveningsfonds worden aangestuurd en financieel beheerd door zowel Grond
en Ontwikkeling als door de stadsdelen. De projecten die door de stadsdelen worden uitgevoerd
worden in de administraties van de stadsdelen verantwoord en komen via deze administratie op
de balans van de gemeenterekening.
Dit hoofdstuk is als volgt ingedeeld:
- Paragraaf 2 .2 geeft de gerealiseerde inkomsten en uitgaven in 2016 weer alsmede de
mutaties 2016 en het kassaldo eind 2016 van het Vereveningsfonds. Verder wordt in detail
ingegaan op de kasstromen in de actieve plannen, in de planinitiatieven en met betrekking tot
de reserves;
- In paragraaf 2.3 worden immaterieel vaste activa, de reserves, de voorzieningen en het
onderhanden werk van de grondexploitaties en overige projecten in de gebiedsontwikkeling
toegelicht.
- Paragraaf 2.4 gaat in op gerealiseerde Vereveningsruimte, de wijzigingen en de duiding
hiervan.
- In paragraaf 2.5 wordt ingegaan op het benodigd weerstandsvermogen voor 2016 en de
wijzigingen van dit model.

2.2
Kassaldo en kasmutaties 2016
Het kassaldo geeft aan hoeveel geld er in de portemonnee van het Vereveningsfond zit. Het
kassaldo wordt bepaald op basis van de kasstromen. De achtergrond daarvan is hierna
beschreven.
Het Vereveningsfonds bestaat enerzijds uit reserves en een voorziening en anderzijds uit 195
afzonderlijke actieve grondexploitaties en overige projecten. Met die overige projecten worden de
projecten in de sfeer van gebiedsontwikkeling bedoeld die weliswaar de vorm van een
grondexploitatie hebben, maar dat in formele zin niet zijn omdat ze alleen betrekking hebben op
de inrichting van de openbare ruimte of een ander werk4. Deze actieve projecten kennen allemaal
een reeds gerealiseerd deel (het onderhanden werk) en een nog te realiseren deel.
Jaarlijks worden binnen de grondexploitaties en in aanloop naar grondexploitaties (in het kader
van initiatieven voor plannen) opbrengsten gerealiseerd en kosten gemaakt. Dat levert een
kasstroom op: als er meer kosten worden gemaakt dan opbrengsten gerealiseerd dan is de
kasstroom negatief, en als er meer opbrengsten dan kosten worden gemaakt dan is de kasstroom
positief.
Een voorbeeld hiervan is een aantal projecten in stedelijke vernieuwingsgebieden waar corporaties
vastgoed herontwikkelen en de gemeente de omringende openbare ruimte aanpakt.
4
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Ook met betrekking tot de reserve is een kasstroom zichtbaar. Dotaties en onttrekkingen aan de
reserve leveren over het algemeen een kasstroom op. Dat gebeurt echter niet altijd: als
bijvoorbeeld een nieuwe grondexploitatie met een tekort wordt gestart wordt er weliswaar ter
dekking van dat tekort geld onttrokken aan de reserve, maar per saldo komt er onder het
Vereveningsfonds geen geld bij en gaat er geen geld af.
Het kassaldo in 2016 kent een aantal nieuwe elementen en aanpassingen. Dat zijn de reserves en
voorzieningen van het voormalig Stimuleringsfonds en de reserves en voorzieningen van de
stadsdelen behorende bij de kleine € 5 miljoen stadsdeelplannen die in de inleiding werden
genoemd, en in aanvulling daarop de nog te bespreken opheffing van de transformatiereserve en
de reserve Foodcenter. Om de ontwikkeling van het kassaldo over het jaar 2016 inzichtelijk te
maken zijn met terugwerkende kracht de standen van de betreffende reserves en voorzieningen
opgenomen in het kassaldo van het Vereveningsfonds per 1 januari 2016. Met betrekking tot het
Stimuleringsfonds is daarbij rekening gehouden met de kasstroommutaties tot aan het moment
van opheffen per 1 juli 2016, en met het restant kassaldo dat per 1 juli 2016 is bepaald en
overgegaan naar het Vereveningsfonds.
Om het totale kassaldo binnen het Vereveningsfonds te bepalen worden de kasstromen van de
genoemde elementen (reserves, kosten en opbrengsten in grondexploitaties, overige projecten en
planinitiatieven) bij elkaar opgeteld. Voor zover die kasstromen onderlinge overdrachten tussen
Vereveningsfonds en Stimuleringsfonds betreft zijn deze geëlimineerd.
Om de kasmutaties over 2016 en het kassaldo eind 2016 inzichtelijk te maken worden twee
tabellen weergegeven. De eerste tabel betreft kasmutaties over 2016 binnen het
Vereveningsfonds (met inbegrip van de mutaties van het opgeheven Gronddeel van het
Stimuleringsfonds in de eerste helft van 2016). De tweede tabel geeft de kassaldi weer begin 2016
en eind 2016. Het beginsaldo 2016 in de tabel is een ander saldo dan het eindsaldo van de ERF
2015: die bedroeg €428 miljoen. Dat is een gevolg van het eerder genoemde toevoegen van de
reserves en voorzieningen van het Stimuleringsfonds, de kleine stadsdeelplannen, Foodcenter en
de transformatiereserve.
In onderstaande tabel zijn de verschillende kasstromen weergegeven onder het Vereveningsfonds.

21

Gemeente Amsterdam

Versie
16 maart 2017

Eindejaarrapportage Fondsen 2016

Duiding van de tabellen
Het kassaldo geeft kort gezegd aan hoeveel geld er in de portemonnee zit. Dat was eind 2016 een
bedrag van afgerond € 773 miljoen. Een toename van € 146 miljoen ten opzichte van het begin van
2016. De inkomsten in het jaar 2016 waren dus veel hoger dan de uitgaven. Daarin komt tot
uitdrukking dat in de actieve plannen in voorgaande jaren al veel is geïnvesteerd, en nu vooral
inkomsten worden gegenereerd.
Uit de tabel ‘Kassaldo mutaties’ blijkt niet alleen dat het kassaldo is toegenomen, maar ook dat de
reservepositie is verslechterd, de voorzieningen fors hoger zijn en het onderhanden werk zich
gunstig heeft ontwikkeld. Nieuw is de geactiveerde uitgaven van planinitiatieven onder
Immateriële Vaste Activa in een fase voordat dit grondexploitaties zijn. De onderdelen worden in
deze rapportage nader toegelicht. Op hoofdlijnen geldt:
-

-

-

De reservepositie is ondanks de hogere winstnemingen/planafsluitingen (€140 miljoen)
gedaald door voorinvesteringen in nieuwe plannen (€66 miljoen), door de afdracht aan RVE
Wonen in verband met de nieuwe samenwerkingsafspraken met corporaties (€24 miljoen) en
door de afdracht aan de algemene dienst in het kader van het hernieuwde coalitieakkoord
(€15 miljoen);
De omvang van voorzieningen is sterk verhoogd in verband met de genoemde
voorinvesteringen in nieuwe plannen, de plannen van het voormalige Gronddeel
Stimuleringsfonds en bijdragen aan Prorail en de Gaasperdammerweg (beide verderop nader
verklaard);
De stand van het onderhanden werk is staat negatief, hetgeen gunstig is: er zijn meer
gerealiseerde inkomsten dan uitgaven, en dat ondanks de genoemde winstnemingen;
Het immaterieel vast actief heeft betrekking op uitgaven voorafgaand aan de
grondexploitatie. Deze worden conform het nieuwe BBV met ingang van 2016 geactiveerd.
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Die €773 miljoen is niet ter vrije besteding. Er moeten nog veel kosten worden gemaakt binnen de
actieve plannen. Die worden uit dat bedrag betaald. Het bedrag dat uiteindelijk onder de streep
overblijft vormt de reserve (die overigens ook niet geheel ter vrije besteding is, paragraaf 2.6).
In de hierna volgende tabel zijn de mutaties en de opbouw van het kassaldo nader onderscheiden
en toegelicht. De mutaties in het kassaldo zijn daartoe in vijf onderdelen verdeeld, te weten de
kasstromen van de grondexploitaties, de kasstromen binnen de reserve algemeen deel van het
Vereveningsfonds, de kasstromen in de eerste helft van 2016 binnen de reserves van het per
medio 2016 opgeheven Stimuleringsfonds, de kasstromen van planinitiatieven en de kasstromen
binnen de twee andere bestemmingsreserves, Marineterrein en POR Zuidelijke IJoevers.
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De genoemde onderdelen in de tabel worden hierna nader geduid.
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Nadere duiding tabel: actieve plannen
Algemeen
De totale inkomsten van € 386,4 miljoen zijn hoger dan de inkomsten in 2015 (€ 342 miljoen). Dat
is vooral een gevolg van de realisatie van meer en hogere optievergoedingen. Ten opzichte van de
raming bij de ERF 2015 zijn de inkomsten achtergebleven: de raming voor het jaar 2016 bedroeg
bij de ERF 2015 €437 miljoen. Dat is vooral veroorzaakt door vertraging, zoals bij de verkoop van
het Borstblok dat is verschoven naar begin 2017.
De uitgaven van afgerond €205 miljoen zijn hoger dan die in 2015 (€155 miljoen). Conform
verwachting is meer geïnvesteerd in civiele werken en openbare ruimte. Ook zijn de proceskosten
hoger. De uitgaven zijn echter achtergebleven bij de raming van de ERF 2015, waarin voor het jaar
2016 een bedrag van €330 miljoen is geraamd. Dat past in het beeld van de voorgaande jaren,
waarin steeds meer uitgaven werden geraamd dan uiteindelijk werden gerealiseerd (hierover meer
in paragraaf 3.3).
Ter wille van de vergelijkbaarheid zijn de bedragen zijn de hierboven genoemde bedragen met
betrekking 2015 inclusief de plannen van het inmiddels opgeheven Stimuleringsfonds en de
stadsdeelplannen kleiner dan € 5 miljoen hierin meegenomen.
Inkomsten en uitgaven in grondexploitaties bij Grond en Ontwikkeling
De inkomsten bij Grond en Ontwikkeling over 2016 bedragen €341 miljoen (alle grondexploitaties
met inbegrip van Foodcenter). Daarvan bestaat €198 miljoen uit gronduitgiften en €143 miljoen
uit overige inkomsten. Van deze overige inkomsten bedragen het grootste deel optievergoeding,
in totaal € 98 miljoen. In totaal wordt bijna 75 procent van de inkomsten 2016 gerealiseerd in vier
gebieden, te weten Houthaven, Overamstel, Overhoeks en IJburg/Zeeburgereiland. In
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de inkomsten per gebied.

o

In deze tabel is Foodcenter niet meegeteld.
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De uitgaven van G en O (inclusief proceskosten) bedragen in 2016 € 160 miljoen.
Omvangrijke investeringen zijn verricht in:
- Houthaven: € 38,8 miljoen ten behoeve van de Spaardammertunnel en de aanleg
eilanden;
- Buiksloterham: € 10,9 miljoen ten behoeve van openbare ruimte en bruggen;
- Overhoeks: € 9,3 miljoen ten behoeve van bouwrijp maken (congreshotel en school),
maaiveldinrichting Overhoeksplein en bijdragen in excessieve bouwkosten van Hyperion;
- Stationseiland: €6,7 miljoen, onder andere in de vorm van een bijdrage aan IJsei;
- Sciencepark Oost: € 7,1 miljoen ten behoeve van openbare ruimte;
- Foodcenter: € 11,6 miljoen: grootste deel betreft het verplaatsen van het abattoir.
Proceskosten bij Grond en Ontwikkeling
De proceskosten bij Grond en Ontwikkeling zijn voornamelijk toegenomen doordat plannen van
de stadsdelen zijn overgegaan naar Grond en Ontwikkeling en doordat bij de voormalige Stifoplannen de grondslag van de proceskosten is gewijzigd van een percentageregeling (onder welke
regeling een bijdrage in de proceskosten in de grondexploitatie ter beschikking werd gesteld op
basis van een percentage over de investering) naar reëel ramen met gebruikmaking van een
proceskostenmodel. Een deel van de proceskosten heeft betrekking op initiatieven voor plannen,
en een ander deel is niet toegerekend aan de grondexploitaties maar als overhead opgenomen
rechtstreeks ten laste van het Vereveningsfonds. In totaal gaat het hier om € 6 miljoen.
Stadsdelen
In onderstaande tabel zijn de grootste inkomsten per plangebied weergegeven.
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Nadere duiding tabel: planinitiatieven
De bestaande voorraad projecten wordt aangevuld met nieuwe projecten. In de fase voorafgaand
aan het investeringsbesluit worden er –na bestuurlijke instemming daartoe- veel voorbereidende
werkzaamheden verricht (stedenbouwkundige verkenningen, onderzoeken naar vervuiling, et
cetera) die kosten met zich mee brengen. Ook worden er in deze fase opbrengsten gerealiseerd,
veelal voorschotten van derden. Tot op heden werden deze kosten en opbrengsten rechtstreeks
ten laste of ten gunste van het Vereveningsfonds gebracht. Met ingang van 2016 mogen deze
kosten onder het nieuwe Besluit Begroting Verantwoording5 worden verantwoord onder
Immateriële Vaste Activa. Hieraan zijn twee voorwaarden gesteld:
- de kosten en inkomsten dienen te voldoen aan de limitatieve kostenlijst bij het Besluit
ruimtelijke ordening (welk besluit voortkomt uit de Wet op de ruimtelijke ontwikkeling) en:
- de grondexploitatie dient naar verwachting binnen 5 jaar actief te worden.
Nadere duiding tabel: opheffing Stimuleringsfonds

In 2016 is een hernieuwde Samenwerkingsovereenkomst vastgesteld door de gemeenteraad.
Daarin zijn nieuwe afspraken vastgelegd voor de samenwerking tussen corporaties en gemeenten.
Onder andere wordt met die nieuwe samenwerkingsovereenkomst een vereenvoudiging beoogd.
In dat kader is afgesproken om het Stimuleringsfonds op te heffen. Per medio 2016 is daartoe een
eindbalans opgesteld van het Stimuleringsfonds. Over de opheffing van het Stimuleringsfonds, de
wijze waarop de doeleinden van het Stimuleringsfonds worden ingevuld binnen het nieuwe
afsprakenkader met corporaties en over de financiële verwerking handelt paragraaf 4.3.
Vooruitlopend daarop wordt hier een korte toelichting geven.
Het Stimuleringsfonds kent een Vastgoeddeel (bedoeld voor onrendabele investeringen van
corporaties in vastgoed) en een Gronddeel (bedoeld voor tekorten in grondexploitaties in
vernieuwingsgebieden). Het Gronddeel van het Stimuleringsfonds is overgegaan naar het
Vereveningsfonds. Het Vastgoeddeel is overgegaan naar de RVE Wonen.
Eind 2017 bedroeg het saldo van het Gronddeel €207 miljoen. Aan dat saldo zijn in 2016 bedragen
toegevoegd en onttrokken. Toegevoegd is de rentevergoeding over de eerste helft van het jaar
(tot het moment van overgang naar het Vereveningsfonds) en de meerwaarde erfpacht die is
ontstaan bij afkoop, heruitgifte, conversie of splitsing van erfpachtrechten van corporaties. Een
belangrijke onttrekking aan het Gronddeel die plaats heeft gevonden in de eerste helft van 2016
houdt verband met een verrekening met een corporatie. Daarnaast is €24,8 miljoen (€22 miljoen
plus de correctie op de eindbalans van €2,8 miljoen) onttrokken uit het Gronddeel en
overgedragen naar RVE Wonen.
De reserve van het Stimuleringsfonds is inmiddels overgeheveld naar het Vereveningsfonds. Ook
de betreffende grondexploitaties zijn onder het regime van het Vereveningsfonds gebracht: onder
In het Besluit Begroting en Verantwoording is de wijze vastgelegd waarop gemeenten begroten en
financiële verantwoording afleggen.

5
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andere zijn voor tekortplannen voorzieningen getroffen. Toekomstige tekortplannen komen ten
laste van de vereveningsruimte van het vereveningsruimte.
Nadere duiding tabel: inkomsten en uitgaven 2016 direct ten gunste of laste van de reserve VEF
In onderstaande tabel zijn de kasstromen weergegeven die rechtstreeks ten laste of ten gunste
komen van de reserve van het Vereveningsfonds.

Rentevergoeding
De rentevergoeding (€ 8,4 miljoen) betreft de per saldo aan de reserve toegevoegde
rentevergoeding over het algemeen deel van de reserve Vereveningsfonds, over de
transformatiereserve, de reserve Foodcenter en over de reserves en voorzieningen onder het
Stimuleringsfonds (tot het moment van opheffen). Over al deze reserves wordt 3,5% vergoedt,
met uitzondering van de reserve Vereveningsfonds. Daar is in het kader van een gemeentelijke
bezuinigingsoperatie in 2013 de te vergoeden rente teruggebracht naar 1,9%.
Bijdragen verkoop woningen van corporaties
De bijdragen van de verkoop van woningen van corporaties is onderverdeeld in de 1e helft 2016 en
de tweede helft van 2016. Over de eerste helft vond de bijdrage (€6 miljoen) plaats op basis van de
afspraken onder Bouwen aan de Stad. Over de tweede helft vond de bijdrage (€4,9 miljoen) plaats
op basis van de nieuwe Samenwerkingsafspraken met corporaties. Van het verschil tussen de
bijdrage in de eerste helft van het jaar en die in de tweede helft van het jaar is niet geanalyseerd,
maar mogelijk komt in de lagere bijdrage de afspraak tussen corporaties en gemeente tot
uitdrukking om minder te verkopen.
Meerwaarde erfpacht corporaties
Onder de nieuwe samenwerkingsafspraken komt de meerwaarde erfpacht die ontstaat bij
conversie van de erfpacht van corporatiebezit bij het einde van een tijdvak geheel toe aan het
Vereveningsfonds. Onder de oude, tot medio 2016 geldende afspraken werd de meerwaarde
gelijkelijk verdeeld over het Gronddeel en het Vastgoeddeel van het Stimuleringsfonds.
Opgetreden risico
Voorgaande jaren werd steeds rekening gehouden met een vergoeding in het kader van een
schadeloosstelling. Inmiddels is definitief overeenstemming bereikt over deze vergoeding, en is
het bedrag conform bestuurlijk besluit daartoe uitbetaald.
Overhead
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De overhead bestaat uit de apparaatskosten van Grond en Ontwikkeling en de centrale
concernkosten die via de kostenverdeelstaat van Grond en Ontwikkeling zijn toegerekend.
Bodemcoördinatie en gronddepots
Dit zijn de kosten van bodemcoördinatie die direct ten laste van de reserve worden gebracht
betreffende kleinere onderzoeken naar bodemgesteldheid en – vervuiling die niet aan
grondexploitaties van stadsdelen zijn toegerekend en de apparaatskosten verbonden aan de
bodemcoördinatie. Voorts is het positieve saldo van € 0,7 miljoen van de Gronddepots verrekend
met het Vereveningsfonds.
Vastgoedadvisering
De proceskosten die verband houden met vastgoedadvisering worden vergoed door het
Vereveningsfonds.
Proceskosten stadsdelen initiatieffase
Voor de begeleiding van projectinitiatieven in de sfeer van gebiedsontwikkeling was voor het jaar
2016 een bedrag beschikbaar van €1 miljoen. Daaruit is door de stadsdelen €0,5 miljoen
gedeclareerd.
Overige kosten en verrekeningen
Overige kosten betreft de niet doorberekende proceskosten die betrekking heeft op de
grondproductie van afgerond € 3 miljoen en diverse kosten van derden zoals juridische kosten,
inhuur specifiek opdrachten en ICT kosten. De verrekeningen betreffen verrekeningen met Nieuw
West in kader van de opschoning van het Stimuleringsfonds en een verrekening (correctie uit
2015) met de grondexploitatie Sciencepark Oost.
Afdracht algemene dienst hernieuwd coalitieakkoord
In 2016 is het Coalitieakkoord vernieuwd. Onderdeel van dat vernieuwde Coalitieakkoord is de
afspraak om een bedrag van in totaal €51 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve van het
Vereveningsfonds en te besteden aan inhaalonderhoud in openbare ruimte in buurten buiten de
ring en sportaccommodaties. Als onderdeel daarvan is in 2015 €15 miljoen onttrokken aan de
algemene reserve.
2.3

Immaterieel Vast actief, Reserves, voorzieningen en onderhanden werk 2016

In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen ingegaan op de ontwikkeling van de Immateriële Vaste
Activa, reserves, voorzieningen en het onderhanden werk. Ook wordt ingegaan op de relatie met
het kassaldo dat in paragraaf 2.2 werd gepresenteerd.
2.3.1 Immateriële Vaste Activa
Tot 2016 werden de kosten die verband hielden met de voorbereiding op nieuwe projecten direct
ten laste van de reserve Vereveningsfonds gebracht. Een prudente handelwijze, die als keerzijde
had dat het lastig was om de totale kosten van een project te overzien. Op grond van de nieuwe
BBV-regels voor grondexploitaties mogen dergelijke voorbereidingskosten met ingang van 2016
worden geactiveerd. Dat maakt het mogelijk om deze kosten onder te brengen in de
grondexploitatie nadat die geopend is, waardoor een volledig beeld ontstaat. De kosten worden in
dat geval ingebracht als historische kosten.
Het activeren op de balans gebeurt onder de post ‘Immateriële Vaste Activa’: niet tastbare
kapitaalgoederen. Voorwaarde voor activering is dat de voorbereidingskosten opgenomen zijn in
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de kostensoortenlijst bij het Besluit Ruimtelijke Ordening. Dat is een uitputtende lijst van
kostensoorten die opgenomen kunnen worden in een grondexploitatie. Ook moet de verwachting
bestaan dat deze kosten binnen afzienbare termijn leiden tot een grondexploitatie.
In 2016 zijn in verschillende gebieden initiatieven gestart met als doel om deze gebieden binnen
een of enkele jaren te ontwikkelen. Veelal betreft het initiatieven gericht op toekomstige
woningbouw. In 2016 is in deze gebieden €5,2 miljoen geïnvesteerd en €0,5 miljoen aan
voorschotten van derden verkregen. Per saldo zal daarom €4,7 miljoen worden geactiveerd op de
gemeentelijke balans onder de post Immateriële Vaste Activa.

2.3.2 Reserves binnen het Vereveningsfonds
Het Vereveningsfonds kent eind 2016 formeel drie reserves: de reserve algemeen deel, de reserve
Marineterrein en de reserve POR.
Reserve algemeen deel
De reserve algemeen deel wordt voornamelijk gevoed uit tussentijdse winstnemingen uit
grondexploitaties en verrekeningen bij planafsluitingen. Daarnaast wordt de reserve gevoed uit de
externe inkomsten die voortvloeien uit de hernieuwde afspraken met corporaties in het kader van
de stedelijke vernieuwing. Tot slot wordt ook rente vergoed over de reserve algemeen deel.
Onttrekkingen uit de reserves betreffen onder andere (verwachte) verliezen bij negatieve
grondexploitaties, risico’s die optreden en niet in de plannen zijn gedekt en de apparaatskosten
(overhead).
De reserve van het algemeen deel van het Vereveningsfonds is in 2016 gestegen van
€269 miljoen naar €357 miljoen. De belangrijkste redenen voor deze verbetering zijn de
tussentijdse winstnemingen op diverse kavels en verrekeningen met de grondexploitaties. De
stijging is groter dan eerder geraamd. Dit is een gevolg van hogere gerealiseerde inkomsten. Die
maakten het mogelijk om eerder hogere winstnemingen te doen.
Belangrijke elementen in de ontwikkeling van de algemeen reserve in 2016 zijn daarnaast de
opheffing van het Stimuleringsfonds, als gevolg waarvan diverse reserves en voorzieningen zijn
ondergebracht in het Vereveningsfonds, en van de nog te bespreken toevoeging van de reserve
Foodcenter.
Op de reserve algemeen deel is een labeling toegepast, waar de volgende labels zijn gebruikt:
weerstandsvermogen, grondbedrijfvreemde activiteiten, onttrekking algemene dienst en
vereveningsruimte. Deze labels worden in de navolgende paragrafen nader toegelicht. Hierna
wordt eerst in algemene zin ingegaan op de mutaties in de reserve algemeen deel.
In onderstaande tabel zijn de afzonderlijke mutaties gerubriceerd van de reserve algemeen deel
van het Vereveningsfonds.
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De verschillende onderdelen van de tabel worden hierna toegelicht.
Rentevergoeding
De rentevergoeding is hoger dan geraamd. Dat is een gevolg van het onderbrengen van de
reserves van het Stimuleringsfonds en van de reserve Foodcenter in het Vereveningsfonds in 2016.
De rente over deze reserves is geheel (Foodcenter) of gedeeltelijk (Stimuleringsfonds, dat pas
medio 2016 is overgegaan) toegerekend.
Tussentijdse winstnemingen
De tussentijdse winstnemingen vallen aanzienlijk hoger uit dan geraamd. De belangrijkste reden
hiervoor zijn de gerealiseerde optievergoedingen. Deze worden niet geraamd in de
grondexploitaties.
Voor de winstnemingen gelden de uitgangspunten van het Besluit Begroting en Verantwoording,
welke uitgangspunten zijn vertaald in de spelregels voor winstneming als onderdeel van het
Financieel stelsel voor de Gebiedsontwikkeling dat op 23 juni 2016 door de Raad is vastgesteld.
Kort gezegd is in de spelregels opgenomen dat tussentijds winst kan worden genomen als de
inkomsten in voldoende mate zijn gerealiseerd en de nog te realiseren uitgaven goed in beeld en
beheersbaar zijn. Daarbij worden meer specifiek de volgende omstandigheden in aanmerking
genomen:
-

er moet sprake zijn van een financieel positieve grondexploitatie;
bij het bepalen hoe de te maken kosten zich verhouden tot de te realiseren inkomsten
worden de inkomsten na 2020 uit voorzichtigheid buiten beschouwing gehouden;
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-

-

het voornemen om winst te nemen wordt gesterkt als het onderhanden werk na
winstneming een negatieve stand behoudt (waarbij meer inkomsten dan uitgaven zijn
gerealiseerd);
vanzelfsprekend wordt ook het risicoprofiel van een grondexploitatie meegewogen;
bij optievergoedingen wordt in principe winst genomen: deze vergoedingen worden niet
geraamd in de grondexploitatie en zijn daarom altijd ‘extra’. Bijzondere omstandigheden
kunnen aanleiding geven om dat desondanks niet te doen.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de winstnemingen.

In Overhoeks , Houthaven. Amstelkwartier 1 en 2, Kop Weespertrekvaart en Ri-Oost zijn
optievergoedingen ontvangen, in de meeste gevallen gecombineerd met gronduitgiften. De
grondexploitaties kennen ook na winstneming een gunstige stand van onderhanden werk. Het
financieel perspectief van deze plannen is goed: ook in de komende jaren worden nog
winstnemingen verwacht.
De grondexploitaties Laan van Spartaan, Oostpoort en Hotelstrook Bedrijven naderen voltooiing.
De resterende kosten zijn overzienbaar en beheersbaar, en ook na winstneming zijn voldoende
middelen in het plan aanwezig om mogelijke tegenvallers te kunnen dragen.
Planafsluitingen
In onderstaand schema zijn de planafsluitingen opgenomen.
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Voorgesteld wordt om deze plannen per 2017 af te sluiten. De saldi van deze plannen zijn
verrekend met het Vereveningsfonds.
Overheveling en opheffing reserves stadsdelen, Foodcenter en transformatiereserve
Bij evaluatie bleek dat het instrument transformatie exploitatie geen toegevoegde waarde had ten
opzichte van de grondexploitatie. Daarom is door de raad besloten om het instrument af te
schaffen en het saldo van de bestaande transformatiereserve over te hevelen naar de reserve
algemeen deel van het Vereveningsfonds. De stadsdelen zijn onder het nieuwe gemeentelijke
financiële stelsel niet in staat om zelfstandig risicobuffers aan te houden voor de ruimtelijke
projecten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Daarom is door de raad besloten om het
Vereveningsfonds drager van risico’s en tekorten in die stadsdeelplannen te maken, en de reserves
van de stadsdelen die betrekking hebben op gebiedsontwikkeling over te dragen. Ook is op basis
van een raadsbesluit Foodcenter als grondexploitatie opgenomen, en de bijbehorende reserve
overgeheveld..
Bijdragen verkoop van woningen van en door corporaties
Onder de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en de corporaties droegen de corporaties
per verkochte woning een bedrag af aan het Stimuleringsfonds (Bouwen aan de Stad). Die
samenwerkingsafspraken zijn medio 2016 herzien, waarbij onder andere is besloten om het
Stimuleringsfonds op te heffen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf
4.3.
Beëindiging van jaarlijkse verrekening tussen Stimuleringsfonds aan het Vereveningsfonds
Onderdeel van de bestuurlijke afspraken met betrekking tot de opheffing van het
Stimuleringsfonds is een finale afwikkeling van de jaarlijkse bijdrage van het Stimuleringsfonds
aan het Vereveningsfonds in het kader van Bouwen aan de Stad. Het betreffende bedrag is
berekend op €14 miljoen, en overgedragen. In paragraaf 4.3 zijn de afspraken met betrekking tot
opheffing en verrekening uitgebreider beschreven.
Overdracht van het restant van de reservepositie van het Stimuleringsfonds aan het
Vereveningsfonds
Per medio 2016 is de eindbalans van het Stimuleringsfonds overgedragen aan het
Vereveningsfonds. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de reserves en de voorzieningen van het
Gronddeel van het Stimuleringsfonds. De voorzieningen zijn opgenomen in respectievelijk de
voorziening plantekorten en de voorziening grondgerelateerde kosten buiten grondexploitaties
De totale reservepositie op de balans van het Stimuleringsfonds bedroeg eind 2015 96,4 miljoen.
Na diverse verrekeningen en toevoeging van rente resteert een bedrag van € 79 miljoen. Een en
ander is nader beschreven in paragraaf 4.3.
Samenwerkingsafspraken
Als onderdeel van de afspraken met betrekking tot de opheffing van het Stimuleringsfonds heeft
een afdracht plaatsgevonden aan de RVE Wonen van €24,7 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor de
corporaties.
Meerwaarde afkoop erfpacht corporaties tweede helft 2o16
Onder de nieuwe samenwerkingsafspraken komt de meerwaarde erfpacht die ontstaat bij
conversie en dergelijke van corporatiebezit geheel toe aan het Vereveningsfonds. Onder de oude,
tot medio 2016 geldende afspraken werd de meerwaarde gelijkelijk verdeeld over het Gronddeel
en het Vastgoeddeel van het Stimuleringsfonds.
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Opgetreden risico
Voorgaande jaren werd steeds rekening gehouden met een vergoeding in het kader van een
schadeloosstelling. Inmiddels is definitief overeenstemming bereikt over deze vergoeding, en is
het bedrag conform bestuurlijk besluit daartoe uitbetaald.
Verhoging voorziening plantekorten
In paragraaf 2.3.2 Voorziening Plantekorten is een overzicht opgenomen van de toename van deze
voorziening en de onttrekking uit de reserve van het Verveningsfonds. Belangrijke reden van de
toename zijn nieuwe plannen met een financieel tekort en voorinvesteringen waarvoor volgens de
nieuwe spelregels van gebiedsontwikkeling voorzieningen zijn getroffen.
Verhoging voorziening grondgerelateerde kosten buiten grondexploitaties
Onder het Stimuleringsfonds was een voorziening opgenomen van € 20,9 miljoen genaamd UP’s
raamovereenkomst Parkstad. Dit zijn bijdragen bij afgesproken projecten die door corporaties
worden uitgevoerd en die worden vergoed bij voltooiing van een project. Op basis de
samenwerkingsafspraken neemt het Vereveningsfonds deze verplichtingen over. De betreffende
voorziening is ondergebracht in het Vereveningsfonds. Daarbij is de toepassing van de voorziening
verbreed: de voorziening geldt inmiddels ook voor bijdragen aan andere derden, en niet alleen
corporaties. In dat kader zijn twee posten toegevoegd ten laste van de reserve algemeen deel
Vereveningsfonds: bijdragen aan derden op basis van (vergevorderde) bestuurlijke besluitvorming.
De posten betreffen de verplichting aan Prorail van €3,9 miljoen en de Gaasperdammerweg van €
24,8 miljoen. De opbouw van deze voorziening en de genoemde onderdelen is nader toegelicht
onder de paragraaf Voorziening bijdragen derden.
Overhead
De overhead bestaat uit de apparaatskosten van Grond en Ontwikkeling en de centrale
concernkosten die via de kostenverdeelstaat zijn toegerekend.
Bodemcoordinatie en gronddepots
De kosten van bodemcoördinatie die direct ten laste van de reserve worden gebracht houden
verband met kleinere onderzoeken naar bodemgesteldheid en – vervuiling die vanuit
administratieve overwegingen niet aan grondexploitaties zijn toegerekend en met de
apparaatskosten verbonden aan de bodemcoordinatie en gronddepots. Ook met betrekking tot
deze activiteit is een schoning doorgevoerd: het positieve saldo van Gronddepots is overgedragen
aan het Vereveningsfonds.
Vastgoedadvisering
De proceskosten die verband houden met vastgoedadvisering worden vergoed door het
Vereveningsfonds.
Overige kosten
Incidentele kosten zijn diverse kosten van derden zoals juridische kosten, inhuur specifiek
opdrachten en ICT kosten.
Proceskosten stadsdelen initiatieffase
Voor de begeleiding van projectinitiatieven in de sfeer van gebiedsontwikkeling was voor het jaar
2016 een bedrag beschikbaar van €1 miljoen. Daaruit is door de stadsdelen €0,5 miljoen
gedeclareerd.
Afdracht algemene dienst hernieuwd coalitieakkoord
In 2016 is het Coalitieakkoord vernieuwd. Onderdeel van dat vernieuwde Coalitieakkoord is de
afspraak om een bedrag van in totaal €51 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve van het
Vereveningsfonds en te besteden aan inhaalonderhoud in openbare ruimte in buurten buiten de
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ring en sportaccommodaties. Als onderdeel daarvan is in 2015 €15 miljoen onttrokken aan de
algemene reserve.
Verrekeningen Nieuw West
In vervolg op de verrekening van de eindbalans van het Stimuleringsfonds zijn de voormalige
Stimuleringsfondsprojecten verder opgeschoond.
Sciencepark Oost
Tot en met 2015 werden proceskosten rechtstreeks verrekend met de reserve van het
Vereveningsfonds. Uitzondering hierop vormde de proceskosten met betrekking tot plannen die in
samenwerking met derden worden gerealiseerd. De proceskosten met betrekking tot Sciencepark
Oost (een samenwerking met de UvA) zijn in 2015 per abuis toch verrekend. Dat wordt in 2016
gecorrigeerd.
Tot zo ver de nadere duiding van de eerste reserve onder het Vereveningsfonds, algemeen deel
reserve Vereveningsfonds. Hierna wordt de tweede reserve onder het vereveningsfonds
beschreven, die met betrekking tot het Marineterrein.
Reserve Marineterrein

De bestemmingsreserve Marineterrein heeft betrekking op de overdracht door het rijk aan de
gemeente van het Marineterrein. Hiervoor is nog geen grondexploitatie. In de jaarverantwoording
van Grond en Ontwikkeling wordt deze reserve afzonderlijk als volgt toegelicht.
Op 27 november 2013 heeft besluitvorming in de Gemeenteraad plaatsgevonden over
‘Het Marineterrein’ (afd 1/nr. 1062). Daarbij is de Strategienota vastgesteld, getiteld: ‘Het
Marineterrein’ van 27 augustus 2013 en bijbehorende Financiële Paragraaf (kabinet) met daarin de
ramingen voor de exploitatie van het bestaande vastgoed, het gebiedsbeheer en de toekomstige
grondexploitatie. De Staat en gemeente stellen ieder 50% van het voor de ontwikkeling
benodigde vermogen aan de projectorganisatie beschikbaar, op basis van een jaarlijks door de
Stuurgroep (binnen de bestuurlijk vastgestelde budgetten) vast te stellen werkplan. Er wordt
uitgegaan van een benodigde (gezamenlijke) dekking van € 11 miljoen voor de periode tot en met
2017, waarvan € 6,5 miljoen als startkapitaal. Voor de langere termijn wordt bij de definitieve
ontwikkeling, afhankelijk van het te zijner tijd te realiseren programma, een positief saldo
verwacht.
Er is € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld uit het Amsterdams InvesteringsFonds. Dit is overgeheveld
naar een aparte bestemmingsreserve in het Vereveningsfonds. Er komt € 3,25 miljoen direct
beschikbaar voor het project als startkapitaal voor het project. De overige € 2,25 miljoen zal in een
latere periode (maar vóór 2017) beschikbaar gesteld worden aan het project, onder voorwaarde
dat het Rijk dan ook een zelfde bijdrage beschikbaar stelt. Vanuit het Vereveningsfonds zal
terugbetaling van de hoofdsom plaatsvinden (inclusief rente) aan het AIF binnen de termijn van 15
jaar.
De kosten voor het Marineterrein zijn ten laste van de reserve gebracht. Deze bestaan met name
uit proceskosten voor planvorming en voor beheer en onderhoud van panden en openbare ruimte.
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Daartegenover staan opbrengsten vanuit de tijdelijke verhuringen van panden. Per saldo is in 2016
een bedrag van 1,1 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Marineterrein.
Tot slot wordt hierna de derde reserve onder het Vereveningsfonds beschreven, de Reserve POR
Zuidelijke IJ-oevers.
Reserve POR Zuidelijke IJoevers

De kosten voor Plan Openbare Ruimte (POR) Zuidelijke IJoevers voor 2016 bestonden uit de
uitvoering van de herinrichting Oosterdok-West. De kosten zijn gedekt vanuit de
bestemmingsreserve POR, onderdeel van het Vereveningsfonds.
2.3.3.

Voorziening plantekorten en voorziening grondgerelateerde kosten buiten
grondexploitaties

Binnen het Vereveningsfonds zijn twee voorzieningen. De voorziening voor plantekorten en de
voorziening voor grondgerelateerde kosten buiten de grondexploitaties.
De voorziening voor plantekorten wordt op grond van de nieuwe BBV-regels voor
grondexploitaties en op grond van de bestuurlijke besluitvorming in november 2016 door de
gemeenteraad in mindering gebracht op de stand van het onderhanden werk. In onderstaande
paragraaf worden de mutaties verder toegelicht.
De voorziening voor grondgerelateerde kosten buiten grondexploitaties ziet op bijdragen aan
derden die los staan van de grondexploitaties maar wel samenhang hebben met
gebiedsontwikkeling. Deze voorziening is afkomstig van het opgeheven Stimuleringsfonds en
heeft daarbij een uitbreiding van de scope gekregen: de bijdragen vanuit de voorziening betreffen
niet alleen woningcorporaties, maar derden in het algemeen. Deze voorziening staat bij de
passiva.
Voorziening voor plantekorten
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Toevoegingen
Aan de voorziening plantekorten van € 39 miljoen zijn de voorziening voor plantekorten van
(voormalige) Stimuleringsfondsplannen toegevoegd. Dat geldt ook voor de voorzieningen bij
stadsdelen voor de tekorten in stadsdeelplannen die onder verantwoordelijkheid van stadsdelen
worden uitgevoerd. De stadsdelen zijn onder het nieuwe gemeentelijke financiële stelsel niet in
staat om zelfstandig risicobuffers aan te houden voor de ruimtelijke projecten waarvoor ze
verantwoordelijk zijn. Daarom is besloten om het Vereveningsfonds drager van risico’s en tekorten
in die stadsdeelplannen te maken, en de reserves van de stadsdelen die betrekking hebben op
gebiedsontwikkeling over te dragen.

Voormalige vrijval projecten en corporatieplannen
Onderdeel van de besluitvorming met betrekking tot het BBV in november 2016 is om de
projectenportefeuille bij Nieuw West te schonen. Daarin zat een grote diversiteit aan projecten die
niet tot de grondexploitaties in strikt gemeentelijke zin hoorden (zoals openbare ruimteprojecten,
‘vrijval’ projecten, delen van corporatieplannen). Ten behoeve van die schoning is de reserve
Vrijval Nieuw West en de Buurtring Geuzenveld ingezet: het project de Buurtring is voltooid en
afgewikkeld. Van de resterende projecten zijn de berekende tekorten voorzien.
Nieuwe plannen en planinitiatieven
Onder deze post is de voorziening voor twee verschillende toepassingen van het
Vereveningsfonds opgenomen: de voorziening voor tekorten, en de voorziening die wordt
getroffen bij grote voorinvesteringen. Tot die laatste toepassing is door de Raad besloten bij de
vaststelling van het Financieel stelsel voor gebiedsontwikkeling op 23 juni 2016. Het treffen van
een voorziening ten behoeve van grote voorinvesteringen gebeurt vanuit prudentie. De plannen
die het betreft zijn:
 Statushouders, €7,9 miljoen tekort. De huisvesting van statushouders wordt voor een
periode van 10 jaar getenderd. Dat is niet lang genoeg om die huisvesting rendabel te
maken. Het onrendabele deel wordt vertaald in de grondprijs, waardoor een tekort in de
grondexploitatie ontstaat;
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Foodcenter, €17 miljoen plantekort zoals na actualisatie vastgesteld;
Herprofilering Haarlemmerweg. €3,5 miljoen als voorinvestering: de herprofilering van de
Haarlemmerweg komt de gebiedsontwikkeling in onder andere Sloterdijk ten goede. De
investering kan worden gezien als een voorinvestering;
Amstelkwartier 3, €13,0 miljoen. Dit betreft een voorinvestering in een plan dat naar
verwachting positief sluit;
Plaza Arena, € 0,7 miljoen als voorinvestering op de verdere ontwikkeling van Zuidoost/De
Nieuwe Kern;
IJburg Centrum, €13,4 miljoen. Dit betreft een grote voorinvestering in de vorm van het
land maken en de verwerving van het waterkavel. De grondexploitatie IJburg Centrum
sluit naar verwachting positief;
Elzenhage Zuid, €10,3 miljoen als voorinvestering.

Extra benodigde voorziening voor voormalige Stimuleringsplannen
De Stimuleringsfondsplannen zijn verslechterd met €6,8 miljoen. De belangrijkste reden waarom
deze voormalige Stimuleringsfonds plannen zijn verslechterd is het invoeren van het reëel ramen
van de proceskosten in de grondexploitaties. Tot nu toe werd daarin alleen bijdrage aan de
proceskosten op basis van de percentageregeling opgenomen. Die bijdrage dekte echter in veel
gevallen niet alle proceskosten. Voor de overige plannen worden de proceskosten inmiddels reëel
geraamd met gebruikmaking van het proceskostenmodel. Dat gebeurt nu ook bij de plannen
onder het voormalige Stimuleringsfonds, de genoemde verhoging tot gevolg. In de Eindbalans van
het Stimuleringsfonds is hier rekening mee gehouden.
Extra benodigde voorziening voor kleine stadsdeelplannen van minder dan €5 miljoen
De extra benodigde voorziening van € 0,6 miljoen heeft vooral betrekking op de Groenmarktkade
in het Centrum. Oorzaak hiervan is de toevoeging van bodemsaneringskosten in dit plan.
Extra benodigde voorziening voor tekorten van plannen die vanaf 2015 al onder het Vereveningsfonds
vallen
De extra benodigde voorziening van € 4,3 miljoen heeft vooral betrekking op de plannen Tiemstra
en Bijlmervernieuwing-E buurt.
Benodigde voorziening voor plannen die zijn omgeslagen van financieel geraamde positieve plannen
in tekort plannen
De voorziening heeft vooral betrekking op twee plannen die zijn omgeslagen van een positief
resultaat naar een tekort van in totaal € 4,5 miljoen. Het betreft IJburg Oostelijke Ontsluiting
(welke exploitatie na verrekening met de eerder getroffen voorziening positief was) en Jeruzalem.
Bij IJburg Oostelijke Ontsluiting is de omslag veroorzaakt doordat extra beheerkosten voor de
toegangswegen zijn geclaimd in verband met de toegepaste kwaliteit asfalt. De verslechtering van
Jeruzalem is een gevolg van een kleinere hoeveelheid programma. Met deze verslechtering is
vorig jaar al rekening gehouden in het weerstandsvermogen.
Plannen die van een tekort naar een positief resultaat zijn gegaan
Bij deze plannen werd tot vorig jaar een negatief resultaat verwacht, en op grond daarvan een
voorziening getroffen van in totaal € 1,7 miljoen. Aangezien de plannen inmiddels een positief
financieel resultaat hebben is die voorziening niet meer nodig. Dit betreft vooral de plannen
Cornelis Douwesstraat en Handelshuis, waar hogere opbrengsten worden verwacht.
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Grondexploitaties uit een plancluster
Na de opschoning van het onderhanden werk in 2013 zijn verschillende grondexploitaties binnen
een plangebied zoals CAN en NDSM als een geheel beschouwd. De grondexploitaties binnen deze
clusters staan bij de ontwikkeling echter los van elkaar. Uitzondering hierop zijn de
grondexploitaties die geclusterd zijn met functionele plannen, zoals de grondexploitaties van
Houthaven inclusief de functionele exploitatie van de Spaardammertunnel. Verschillende van de
geclusterde grondexploitaties kennen individueel bezien een financieel tekort. De nieuwe BBVregels voor grondexploitaties die in 2016 zijn ingegaan gaan er van uit dat ook deze tekorten
financieel worden voorzien. Het effect van het ontclusteren van deze grondexploitaties met een
financieel tekort bedraagt € 8,7 miljoen.
Afwikkeling planafsluiting
De grondexploitatie Koningin Wilhelminaplein die in 2015 is afgesloten is in 2016 afgewikkeld.
Voorziening grondgerelateerde kosten buiten grondexploitaties
Onder het Stimuleringsfonds was een voorziening opgenomen van € 20,9 miljoen genaamd UP’s
raamovereenkomst Parkstad. Dit zijn bijdragen bij afgesproken projecten die door corporaties
worden uitgevoerd en die worden vergoed bij voltooiing van een project. Op basis de
samenwerkingsafspraken neemt het Vereveningsfonds deze verplichtingen over. De betreffende
voorziening is ondergebracht in het Vereveningsfonds. Daarbij is de toepassing van de voorziening
verbreed: de voorziening geldt inmiddels ook voor bijdragen aan andere derden, en niet alleen
corporaties. In dat kader zijn twee posten toegevoegd ten laste van de reserve algemeen deel
Vereveningsfonds: bijdragen aan derden op basis van eerdere bestuurlijke besluitvorming. De
posten betreffen de hierna nader toegelichte verplichting aan Prorail en de Gaasperdammerweg.

Gaasperdammerweg
Begin 2008 heeft de Gemeenteraad ingestemd met het ondertekenen van de Overeenkomst
Stroomlijnalternatief. Er is toen besloten tot een bijdrage van € 70 miljoen van Amsterdam voor de
tunnel Gaasperdammerweg: € 45 miljoen via inbreng gronden en € 25 miljoen via te verwachten
grondopbrengsten. Het bedrag van € 25 miljoen is later in de onderhandelingen met
Rijkswaterstaat aangepast naar € 22,2 miljoen. Dit moet gezien worden als de netto-opbrengst
van de woningbouw in Zuidoost die mogelijk wordt dankzij de inpassing van de
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Gaasperdammerweg. Het bedrag van €22,2 miljoen wordt jaarlijks geïndexeerd, en bedraagt op
prijspeil 2016 €24,8 miljoen.
Prorail Spoorverdubbeling Amsterdam-Utrecht
In 2002 is door het Gemeentelijk Grondbedrijf een overeenkomst gesloten met ProRail inzake de
overdracht van grond in verband met de spoorverdubbeling van het traject Amsterdam
Duivendrecht-Utrecht. Naast de overdracht van grond zijn tevens afspraken gemaakt over te
vestigen opstalrechten. De afwikkeling van deze overeenkomst vindt momenteel plaats. Er blijkt
dat percelen niet juridisch zijn geleverd, maar wel zijn betaald door Prorail. Er wordt daarom een
bedrag van € 3.9 miljoen terugbetaald aan ProRail ten laste van het algemeen deel van de Reserve
Vereveningsfonds. De betaling zal in 2017 plaatsvinden.
2.3.4 Onderhanden werk
In het onderhanden werk zijn de gerealiseerde kosten en opbrengsten opgenomen. Dit
onderhanden werk staat opgenomen op twee plaatsen: bij Grond en Ontwikkeling en bij de
stadsdelen.
In de gemeenterekening wordt het onderhanden werk dat onder het Vereveningsfonds is
opgenomen verantwoord onder de post Bouwgrond in Exploitatie. Daartoe heeft de Raad
besloten bij de vaststelling van de voorstellen met betrekking tot het nieuwe BBV.
In onderstaande tabel is het verloop van het onderhanden werk weergegeven. De cijfers van de
stadsdelen volgen na vaststelling, en daarmee pas na opstelling van deze rapportage. De in de
tabel opgenomen cijfers met betrekking tot de stadsdelen zijn daarom een inschatting op basis
van projectie.
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Duiding
Het onderhanden werk is in 2016 verder gedaald met €49 miljoen6 naar afgerond -/- € 117 miljoen.
Een negatieve stand wil zeggen dat in totaal bij alle gezamenlijke grondexploitaties meer
inkomsten zijn ontvangen dan uitgaven zijn gerealiseerd.
De negatieve stand van het onderhanden werk – een bijzonderheid in de context van de
gebiedsontwikkeling door Nederlandse gemeenten- is ontstaan in 2013, toen de portefeuille is
opgeschoond. Die opschoning heeft plaatsgevonden met betrekking tot een portefeuille waarin
de belangrijkste voorinvesteringen al waren verricht. In de jaren daarop volgend zijn daarom
beduidend meer inkomsten ontvangen dan uitgaven gedaan, waardoor het onderhanden werk
steeds negatiever (gunstiger) is geworden. Dit ondanks de winsten die –met de nodige
voorzichtigheid- in de tussentijd zijn genomen.
Onderhanden werk G en O
De negatieve stand van het onderhanden werk is een saldo van plannen met een positieve stand
en plannen met een negatieve stand. In het onderhanden werk bij Grond en Ontwikkeling
bedraagt het totaal aan plannen met een positieve stand €66 miljoen, en de plannen met een
negatieve stand -/- € 228 miljoen. Per saldo -/-€162 miljoen zoals opgenomen in de tabel.
Stand eind 2015 was -/-€67,6 mln (-/- €121,5 mln Grond en Ontwikkeling + €53,9 mln stadsdelen). De
stand eind 2016 is -/-€117 mln. Het verschil is €49,4 mln.
6
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De huidige portefeuille is in een vergevorderd stadium. De meeste plannen die nu een positieve
stand hebben zijn dan ook plannen met een verwacht negatief exploitatieresultaat. De positieve
stand van die plannen tendeert naar het bedrag van de voorziening voor die plannen. Bij twee
plannen zal nog een wezenlijke aanpassing plaatsvinden. In beide gevallen betreft het
grondexploitaties die worden uitgevoerd met derden: Sciencepark Oost en AMC.
Het algehele beeld, een grote negatieve stand van €228 miljoen en een positieve stand van € 66
miljoen in combinatie met de voorzieningen voor tekorten is uiterst gunstig.
Uitleg specifieke posten:
 De post terugdraaiing onderhanden werk ingenieursbureau houdt verband met het feit in
2016 zonder facturen is gedeclareerd, en nu correctie plaatsvindt op basis van definitieve
opgave;
 De post proceskosten ten laste van het onderhanden werk betreft de proceskosten over
het jaar 2016. In totaal bedroegen de proceskosten €35 miljoen. Daarvan had €29 miljoen
betrekking op grondexploitaties. De overige €6 miljoen is had betrekking op
planinitiatieven en andere proceskosten die rechtstreeks zijn toegerekend aan de reserve;
 De balansoverdracht van stadsdelen heeft plaatsgevonden in het kader van het
onderbrengen van risico en tekorten van stadsdeelplannen bij het Vereveningsfonds.
Onderhanden Werken stadsdelen
De meeste stadsdelen kennen een relatief lage stand onderhanden werk, zowel positief als
negatief. Uitzondering hierop zijn de stadsdelen Noord en West. Bij Stadsdeel Noord komt het
onderhanden werk uit op € 36 miljoen en bij Stadsdeel West op € 17 miljoen. Dit wordt veroorzaakt
door respectievelijk de plannen De Banne en De Hallen. Voor de verwachte tekorten is een
voorziening getroffen in het Vereveningsfonds.
Een volledig overzicht van het onderhanden werk van Grond en Ontwikkeling en van de
stadsdelen is als bijlage 1 bijgevoegd.
2.4
Gerealiseerde Vereveningsruimte eind 2016
In onderstaande tabel is de relatie tussen de Vereveningsruimte en de reserve Algemeen deel
Vereveningsfonds weergegeven.

Uit paragraaf 2.3.2 bleek dat de reserve algemeen deel Vereveningsfonds groeit naar een bedrag
van €356 miljoen. Een deel van dat bedrag wordt belast ten behoeve van de volgende elementen:
1. de grondbedrijfvreemde activiteiten;
2. het benodigde weerstandsvermogen;
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3. onttrekking ten behoeve van de algemene dienst;
4. een eenmalige correctie in de jaarrekening 2015.
Het resterende bedrag is de vereveningsruimte: de ‘vrije’ ruimte in de algemene reserve van het
Vereveningsfonds. Op de aanwending hiervan wordt ingegaan in paragraaf 4.2. De andere posten
worden hieronder toegelicht.
De elementen worden hierna nader toegelicht. Na verwerking van deze elementen blijkt de
gerealiseerde Vereveningsruime licht te zijn gestegen.
Grondbedrijfvreemde activiteiten
Grondbedrijfvreemde activiteiten zijn activiteiten die wel samenhangen met de
gebiedsontwikkeling maar niet zijn opgenomen op de limitatieve kostensoortenlijst van het
Besluit Ruimtelijke Ordening. Een voorbeeld hiervan is de skatebaan op Zeeburgereiland, die het
karakter heeft van een gebouwde sportvoorziening. De Raad heeft besloten om voor de kosten
van deze grondbedrijfvreemde activiteiten een reserve te creëren. De kosten blijven opgenomen
in de grondexploitatie en worden daar als grondbedrijfvreemd verbijzonderd, maar tellen niet mee
in het saldo van de grondexploitatie. Bij de besluitvorming in november 2016 is een bedrag
vastgesteld van € 9,4 miljoen. Op basis van de nadere aanscherping in het kader van de
Eindejaarsrapportage 2016 is dat bedrag verhoogd tot €17 miljoen.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt apart behandeld in de volgende paragraaf.
Afdracht algemene dienst hernieuwd coalitieakkoord
In 2016 is het Coalitieakkoord vernieuwd. Onderdeel van dat vernieuwde Coalitieakkoord is de
afspraak om een bedrag van in totaal €51,4 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve van
het Vereveningsfonds en te besteden aan inhaalonderhoud in openbare ruimte in buurten buiten
de ring en sportaccommodaties. Als onderdeel daarvan is in 2015 €15 miljoen onttrokken aan de
algemene reserve. Daardoor resteert een bedrag van €36,4 miljoen binnen de reserve algemeen
deel van het Vereveningsfonds met een specifieke bestemming. Dit bedrag is derhalve niet meer
beschikbaar voor de Verevening.
Correctie in de jaarrekening 2015
De stelpost Bodemsanering is eind 2015 afgeschaft, maar was destijds nog niet verwerkt in de
Eindejaarsrapportage 2015.
2.5
Weerstandsvermogen 2016
Het weerstandsvermogen is het vermogen dat kort gezegd dient als buffer voor het risico in de
bestaande portefeuille grondexploitaties. Bij het bepalen van de benodigde omvang geldt onder
de regels van het Financieel stelsel Gebiedsontwikkeling als uitgangspunt dat buffer zodanig groot
moet zijn dat de gebiedsontwikkeling gedurende een periode van 4 jaar op een minimum niveau
voortgezet kan worden.
De grondslag van de berekening van het weerstandsvermogen is veranderd. Tot en met 2015
kende de berekening de volgende elementen: de projectspecifieke risico’s, de proceskosten, de
exogene kosten (grotendeels kosten van bodemsanering) en -als compenserend element- de
exogene inkomsten (de inkomsten uit Bouwen aan de Stad). De volgende veranderingen zijn
opgetreden:
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De stelpost Bodemsanering is eind 2015 bij de gemeenterekening (na de ERF 2015)
afgeschaft en de ramingen van de bodemsaneringskosten zijn met ingang van 2016
opgenomen in de grondexploitaties. Om deze reden is de post exogene kosten uit de
berekening van het weerstandsvermogen gehaald;
De garantieregeling van bijdragen van corporaties bij verkoop van corporaties ten
behoeve van het Vereveningsfonds is opgeheven als onderdeel van de nieuwe afspraken
met de corporaties. Onder die nieuwe afspraken worden nog steeds bijdragen geleverd
aan het Vereveningsfonds vanuit verkoop van woningen van corporaties, maar deze zijn
niet meer gegarandeerd. Om die reden worden deze inkomsten niet meer opgenomen in
de berekening van het weerstandsvermogen;
De projectspecifieke risico’s blijven als element behouden, maar hebben na de toevoeging
van de Stimuleringsfondsplannen en de stadsdeelplannen kleiner dan €5 miljoen
betrekking op een grotere portefeuille;
De proceskosten zijn inmiddels opgenomen in de grondexploitaties. Die grondexploitaties
laten een forse stijging van de saldi zien en kennen een hoge negatieve (en daarmee
gunstige) stand van het onderhanden werk. Hierdoor kunnen de grondexploitaties de
proceskosten makkelijk dragen. De proceskosten worden daarom niet meer
meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. Dat is anders bij
de overhead, die niet wordt toegerekend aan de grondexploitaties. De overhead is
daarom onderdeel van de berekening van het benodigde weerstandsvermogen. De
overhead bedraagt ongeveer € 11 miljoen per jaar. Deze kosten worden voor een periode
van 4 jaar opgenomen: als de marktvraag wegvalt dan kunnen deze kosten voor die
periode worden gedekt.

In onderstaande tabel zijn de voornoemde veranderingen verwerkt.

Projectspecifieke risico’s nader bekeken
De projectspecifieke risico’s worden nader beschreven in hoofdstuk 3. Hier wordt volstaan met een
korte toelichting.
De projectspecifieke risico’s kunnen een veel gevallen worden gedragen binnen de projecten waar
het risico optreedt. Dat is aan de orde in de plannen met een ruim positief saldo. In plannen met
een negatief saldo of plannen die maar net positief zijn is dat anders: de laatste categorie plannen
slaat al snel om naar een negatief resultaat bij het optreden van een risico en bij de negatieve
plannen leidt een optreden van een risico direct tot een verdere verslechtering van het verwachte
negatieve resultaat. Bij die plannen leidt het optreden van een risico daarom direct tot een
aanspraak op het Vereveningfonds.
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Een belangrijk nieuw risico waar op planniveau bij plannen met een verwacht negatief resultaat
rekening wordt gehouden is het risico van een scherpe prijsdaling. Met dit risico werd tot op heden
alleen bij de nog te bespreken generieke risico’s rekening gehouden. De reden waarom dit risico
nu bij de projectspecifieke risico’s is opgenomen is de relatief hoge grondprijzen. De kans op een
prijsdaling wordt inmiddels groter wordt geacht dan een verdere prijsstijging, zeker bij plannen
waar de gronduitgifte op middellange termijn staat gepland. Dit risico wordt voor de plannen met
een verwacht negatief resultaat daarom opgenomen in het weerstandsvermogen, en is een
belangrijke oorzaak van het hogere bedrag. Dit risico is de belangrijkste oorzaak van de verhoging
van het weerstandsvermogen voor risico’s.
Het totale risico bedraagt op basis van kans x gevolg €78 miljoen. Met een 90 procent zekerheid
zal de mogelijke risicoschade van deze risico’s niet meer bedragen dan € 45 miljoen. Dit bedrag is
opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.
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3. VEF meerjarenprognoses
3.1

Inleiding

Het voorgaande hoofdstuk 2 had betrekking op hetgeen gerealiseerd is in 2016. Dit hoofdstuk 3
gaat in op de meerjarenraming vanaf 2017. Hierbij wordt in aansluiting op de gemeentelijke
planning- en controlcyclus eerst 5 jaar vooruit gekeken (tot en met 2021) en vervolgens in
overeenstemming het meerjarenperspectief van de plancyclus een beschouwing gegeven tot het
einde van de looptijd van de actieve portefeuille.
In de grondexploitaties worden de verwachte inkomsten en uitgaven in de tijd geplaatst
gebaseerd op een planning. Deze meerjarenraming van de grondexploitaties en de overige
projecten in de gebiedsontwikkeling zijn opgesteld door de verantwoordelijke gebiedsmanagers
en planeigenaren. Het overzicht daarvan is weergegeven in paragraaf 3.2. In deze paragraaf is ook
het budget voor proceskosten opgenomen voor 2017.
In de meerjarenramingen die in paragraaf 3.2 zijn weergegeven is nog geen rekening gehouden
met vertragingen en risicoafslagen. Dat gebeurt op portefeuilleniveau. Met betrekking tot de
projectspecifieke risico’s stellen de projectmanagers en planeigenaren risicoanalyses op per plan.
Dit is het onderwerp van paragraaf 3.3.
In paragraaf 3.4 worden de verwachte kasstromen gepresenteerd. Het betreft de kasstromen van
de plannen en de kasstromen die rechtstreeks over het Vereveningsfonds lopen.
Paragraaf 3.5 beschrijft de generieke risico’s, dit zijn risico’s die de hele portefeuille gelijktijdig
treffen. Het belangrijkste risico is dat onder invloed van de conjunctuur prijzen dalen, en
gelijktijdig vertraging in de afzet optreedt. Dit type risico is geanalyseerd door middel van
scenarioanalyses.
In paragraaf 3.6 worden de kasstroomverwachtingen weergegeven na beprijzing van
projectspecifieke en generieke risico’s.
In paragraaf 3.7 wordt de waarde per heden van de portefeuille gepresenteerd. Dat gebeurt door
de toekomstige kasstromen netto contant te maken. Die waarde wordt onderscheiden in een
waarde vóór -en na risicobeprijzing.
Met betrekking tot de ramingen geldt in algemene zin:
- gronduitgiften zijn binnen de grondexploitaties realistisch gepland, rekening houdend met
gesprekken met potentiele afnemers, optiecontracten en de voortgang van de
Tenderkalender op basis van de stand van zaken per november 2016. Er is in de
afzonderlijke grondexploitaties geen rekening gehouden met toekomstige algemene
marktontwikkelingen die vertragingen of juist inhaaleffecten kunnen veroorzaken. De
effecten van dergelijke algemene ontwikkelingen worden op portefeuilleniveau in beeld
gebracht aan de hand van scenarioanalyses;
- de grondprijzen zijn gebaseerd op een in 2015 ontwikkeld raamwerk dat twee jaarlijks
wordt geactualiseerd voor grondprijzen. De grondprijzen van het ERF 2016 zijn gebaseerd

46

Gemeente Amsterdam

Versie
16 maart 2017

Eindejaarrapportage Fondsen 2016

-

-

-

3.2

op de marktsituatie van november 2016 of op maatwerk adviezen indien een uitgifte op
korte termijn wordt voorbereid. Het raamwerk voor grondprijzen kent een boven- en
ondergrens. De projectleiding maakt een keuze binnen de bandbreedte. Over het
algemeen wordt voor uitgiften op kortere termijn (2 jaar vooruit) het midden van de
bandbreedte gehanteerd en voor de lange termijn uitgiften de onderkant van de
bandbreedte;
alle kosten zijn aan de hand van algemeen gehanteerde indexaties op prijspeil 2016
gebracht. Dat is alleen anders bij maatwerk of bij grondexploitaties die in samenwerking
met derden worden uitgevoerd;
de lange termijn inflatie in de grondexploitaties is conform het BBV gesteld op 2 %. Dat
geldt zowel voor de kosten als voor de opbrengsten;
de jaarlijks toegerekende rente aan de stand van de boekwaarde van de
grondexploitaties en overige projecten bedraagt conform het BBV 1 procent;
de disconteringsvoet waarmee de plannen netto contant worden gemaakt bedraagt
conform het BBV 2 procent voor alle plannen.
Prognose nominale jaarlijkse kasstromen projecten 2016-2021 en proceskosten

In onderstaande tabel zijn de verwachte kasstromen weergegeven, onderscheiden naar de
kasstromen die onder verantwoordelijkheid van Grond en Ontwikkeling worden uitgevoerd en
onder verantwoordelijkheid van de stadsdelen. De kasstromen binnen Grond en Ontwikkeling zijn
verder onderverdeeld naar gebiedsdelen. In onderstaand overzicht zijn ook de kleine
stadsdeelplannen en de voormalige Stimuleringsfondsplannen opgenomen.
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Duiding
De verwachte inkomsten nemen al enkele jaren toe. De belangrijkste reden is de gestegen prijzen
van grond. Die prijzen zijn op basis van een residuele berekening afgeleid van de gestegen VONprijzen van woningen. Ook de verwachte uitgaven zijn toegenomen. Dat is vooral een gevolg van
het opnemen van de bodemsaneringskosten in de grondexploitaties en van de eerder genoemde
afschaffing van de percentageregeling voor de proceskosten bij stadsdeelprojecten. Voorts is een
aantal nieuwe plannen toegevoegd (zoals Centrumeiland IJburg) en een aantal plannen herzien
(zoals Sloterdijk Centrum). De toevoegingen en de herzieningen leiden tot hogere geraamde
inkomsten en uitgaven.
Toelichting en opmerkingen
 De nog te ontvangen nominale inkomsten (zonder indexering) bedragen € 2,05 miljard.
De nog te verrichten investeringen € 1,3 miljard. Per saldo is nog een bedrag van €750
miljoen te ontvangen. Met betrekking tot dit bedrag bestaat één zekerheid: de realisatie
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zal anders zijn. Projectspecifieke risico’s en generieke risico’s zullen optreden, en prijzen
zullen fluctueren. In dat verband is het goed om te wijzen op de raming van de inkomsten
vanaf 2017 tot het einde van de looptijd in de Eindejaarsrapportage 2015: dat bedrag was
€0,6 miljard minder. De stijging in de Eindejaarsrapportage 2016 is voornamelijk ontstaan
door de stijgende grondprijzen. Daar waar een opwaartse bijstelling van de prijzen in één
jaar zo’n effect kan hebben, kan een neerwaartse bijstelling dat ook. De uitgaven vanaf
2017 zijn €0,35 miljard hoger dan bij de ERF 2015. De hogere raming is vooral veroorzaakt
doordat geraamde uitgaven in 2016 naar 2017 en verder zijn geschoven, door de opname
van bodemsaneringsuitgaven in de plannen en door de afschaffing van de percentage
regeling proceskosten bij stadsdeelplannen;
Als grondprijzen nog niet in contracten zijn vastgelegd wordt voor het bepalen van de
hoogte van de inkomsten gebruik gemaakt van een raamwerk voor grondprijzen. Die
grondprijzen kennen binnen dat raamwerk een bandbreedte. De projecten kunnen aan de
hand van de projectkarakteristiek zelf bepalen hoe hoog de grondprijzen zijn die ze
opnemen in de grondexploitaties. Tot op heden werd daarbij vaak het midden van de
bandbreedte gehanteerd. Met betrekking tot de inkomsten in de jaren 2017 en 2018 zijn
voor een groot deel al afspraken vastgelegd in contracten. Dat is gebeurd onder het
regime van voortdurende erfpacht. Na 2018 is nog relatief weinig gecontracteerd.
Contractering zal plaatsvinden onder het regime van eeuwigdurende erfpacht en van
verplichte afkoop voor commerciële functies. De markteffecten hiervan zijn nog onzeker.
Rekening houdend met deze onzekerheid wordt bij het bepalen van de grondprijs zeker
bij de langlopende plannen de onderkant van de bandbreedte voor grondprijzen gekozen;
De geraamde uitgaven voor 2017 en 2018 zijn relatief hoog: dit niveau werd de laatste
jaren niet gehaald. Bovendien blijkt dat de uitgaven zich nog steeds lastig laten
voorspellen: in 2016 zijn de uitgaven €210 miljoen terwijl ze eerder waren geraamd op
€330 miljoen.

Inkomstenramingen nader bekeken
- Binnen een termijn van 4 jaar zullen bij de grotere plannen Houthaven, Amstelkwartier
fase 1, RI-oost (Sportheldenbuurt), Kop Weespertrekvaart, Kolenkitbuurt en
Noorderkwartier vrijwel alle inkomsten naar verwachting worden gerealiseerd. Dit betreft
een bedrag van minimaal €360 miljoen;
- IJburg 1, Amstelstation, Amstelkwartier 2, Overhoeks, Buiksloterham, Sloterdijk 3,
Bijlmerpark, Bongerd, Lutkemeer 1 genereren inkomsten over een periode van 5 tot 10
jaar;
- Havenstraatterrein, Centrumeiland IJburg, NDSM Werf fase 1 Centrum Nieuw West
Osdorpplein, Sloterdijk Centrum en Arena Poort zijn in vergevorderd stadium van
voorbereiding van de eerste gronduitgiften;
- D-buurt, Sciencepark Oost, AMC/MBP en August Allebéplein kennen relatief hoge
opbrengstenramingen, maar ook grote onzekerheid met betrekking tot het moment van
realiseren van die opbrengsten.

2017 nader bekeken
In onderstaande tabel zijn de grootste te verwachten inkomsten en uitgaven weergegeven in 2017.
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De meeste van deze inkomsten zijn in hoge mate zeker omdat er een overeenkomst voor bestaat.

Budget 2017 voor proceskosten
Jaarlijks wordt in het najaar een raming opgesteld van de te maken proceskosten voor de
bestaande grondexploitaties en voor de planinitiatieven gericht op het in gang zetten van nieuwe
plannen.

In totaal worden de proceskosten bij Grond en Ontwikkeling geraamd op € 56,4 miljoen. In de
aanvraag voor de proceskosten is onderscheid gemaakt tussen de proceskosten die in de actieve
grondexploitaties zijn verwerkt (ad €36,3 miljoen) en een aantal andere categorieën. Alle
categorieën zijn hierna toegelicht:
1.

betreft de proceskosten opgenomen in de grondexploitaties;
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2. betreft de proceskosten die niet toerekenbaar zijn aan grondexploitaties en daarom direct
ten laste van het Vereveningsfonds worden gebracht. Dat is toegestaan volgens het
nieuwe BBV;
3. De proceskosten vóór fase 4 (dus in Plaberumfases 1-3, en in uitzonderingsgevallen fase 0)
betreffen activiteiten ter voorbereiding op nieuwe grondexploitaties vanaf vaststelling
van het strategiebesluit (principebesluit, in het nieuwe Plaberum). Dat betreft:
- IJburg Middeneiland
- Amstelkwartier fase 3
- Amstelstation Westzijde
- Weespertrekvaart Midden- Zuid
- Multatuli
- Spooronderdoorgang Bijlmerbajes
- RID-gebied IBM en Driehoek
- Rembrandtpark
- Haarlemmerweg afwaardering N200
- ING Haarlemmerweg
- MER Haven Stad
- De nieuwe Kern
- Bijdrage proceskosten Kabelweg
4. Dit betreft proceskosten die verband houden met plannen die met derden worden
uitgevoerd, zoal Science Park en AMC. Deze kosten worden apart geadministreerd in
verband met rapportage naar deze derden en de uiteindelijke verrekening van deze
kosten;
5. Dit betreft met name de proceskosten voor de Transformatie van de Ringspoorzone, het
Marineterrein en Foodcenter.
Voor de plannen wordt in alle genoemde stadia een proceskostenscan gemaakt. Met de
proceskostenscan is op basis van normbedragen voor alle activiteiten een bedrag bepaald voor de
proceskosten voor de gehele looptijd van een project. Daarbij is rekening gehouden met de
complexiteit van een project door middel van een complexiteitfactor. Deze factor wordt
gemotiveerd toegepast. Bij de Eindejaarsrapportage 2016 zijn de scans van alle actieve plannen
geactualiseerd en opgenomen in de plannen. In het ERF 2016 is geraamd dat circa € 158 miljoen
tot het einde van de looptijd nodig is om alle actieve plannen af te ronden. Dit bedrag is vervolgens
gefaseerd per jaar en opgenomen in de grondexploitatie.
Met betrekking tot de proceskosten genoemd bij 3 (Proceskosten in Plaberumfase 1-3) wordt nog
opgemerkt dat deze als immaterieel actief worden geboekt. Mocht er binnen 5 jaar geen
grondexploitatie worden vastgesteld dan worden deze kosten afgeboekt. In het
weerstandsvermogen van het Vereveningsfonds is hiermee rekening gehouden.
3.3

Prognose nominale jaarlijkse kasstromen 2016-2021 op niveau Vereveningsfonds

In hierna volgende tabel zijn alle inkomsten en uitgaven van het Vereveningsfonds
opgenomen.
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De genoemde posten zijn eerder besproken, en worden daarom hier niet nader verklaard.
Doorschuiven kasstromen
De bovenstaande tabel is de optelsom van de kosten en opbrengsten van de afzonderlijke
plannen, zoals opgenomen in het grondexploitatiesysteem. Op portefeuilleniveau zal dit echter
niet de uitkomst zijn. 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. Om daarin te voorzien worden kosten en opbrengsten
doorgeschoven. Voor het jaar 2017 gebeurt dat op basis van ervaringsgegevens: 10% van de
opbrengsten en 30% van de kosten worden doorgeschoven naar 2018. Ook in de jaren daarop
volgend worden kosten doorgeschoven. De grondslag daarvoor is het realistisch scenario in de nog
te bespreken scenarioanalyse (paragraaf 3.5).
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Voor de hier gepresenteerde kasstroom geldt: hoe verder in de tijd, hoe lager de mate van
zekerheid.
3.4

Projectspecifieke risico’s

In paragraaf 2.5 werd in de context van het weerstandsvermogen al aandacht besteed aan de
projectspecifeke risico’s. Daar werd onderscheid gemaakt tussen de risico’s die gedragen kunnen
worden binnen de projecten waar het risico optreedt, en de plannen waar dat niet aan de orde is.
Deze paragraaf gaat in op de eerste categorie, de plannen met een positief resultaat die daardoor
zelf in staat zijn om optredende risico’s te dragen.
De risico’s zijn geïnventariseerd, en op basis van kans x gevolg berekend op een mogelijk
schadebedrag van €104 miljoen. In deze berekening zijn de risico’s ongewogen. Na weging7 is het
risicobedrag bepaald op €78 miljoen.
3.5

Generieke risico’s: scenarioanalyse

Uit de realisatie van 2016 blijkt dat de grondprijzen onverminderd verder zijn gestegen. De
meerjaren prognoses en de netto contante waarden van de plannen zijn hierop aangepast. Uit de
huidige situatie en omstandigheden blijkt dat de gerealiseerde grondprijsontwikkeling en de
toekomstige grondprijsontwikkeling de bepalende factor is voor de prognoses op korte termijn.
Een uitgebreide beschouwing over die grondprijsontwikkeling is weergegeven in bijlage 2. Hier
wordt volstaan met een verkorte versie.
Die grondprijsontwikkeling wordt in belangrijke mate beïnvloedt door de residuele grondslag voor
de berekening van die grondprijzen. De grondprijzen in de gemeente Amsterdam worden
residueel bepaald op basis van de VON prijs minus de stichtingskosten van nieuwe woningen. De
stichtingskosten zijn de afgelopen jaren ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. De stijging van de
VON prijs vertaald zich daardoor geheel naar de stijging van de grondprijzen. Door het
hefboomeffect zijn de grondprijsstijgingen zelfs hoger dan de stijging van de VON prijs8. De
Dit is het bedrag dat met 90% zekerheid voldoende is om de risico’s in de portefeuille te kunnen
dragen. Dit bedrag is bepaald aan de hand van een Monte Carlo analyse over de geïnventariseerde
risico’s.
7
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grondprijzen zijn als gevolg daarvan sinds de afgelopen jaren verdrievoudigd en soms in populaire
gebieden nog hoger.
Het is de vraag hoe bestendig deze ontwikkeling is. De verder steeds gestegen grondprijzen leidt
ertoe dat de doelgroep waarvoor Amsterdam bouwt steeds kleiner wordt (financiering van
woonlasten wordt steeds hoger). Het is niet onwaarschijnlijk dat de afzetgroei afvlakt en zelfs
daalt. Een scenario van scherpe daling van de prijzen en daarmee samenhangend het wegvallen
van het grootste deel van de marktvraag komt op basis van de conjuncturele beweging dichterbij.
Vraag is in hoeverre Amsterdam in staat zal zijn om die conjuncturele beweging het hoofd te
bieden. Om grip te krijgen op de beantwoording van deze vragen is een scenarioanalyse
uitgevoerd.
Vooruitlopend op die beantwoording: er is sprake van een andere context dan ten tijde van de
afgelopen crisisjaren. Het weerstandsvermogen, steviger contractposities, dekking van hoge
voorfinancieringen en het scherp scheiden van de verdiende en de nog te verdienen
vereveningsruimte en de portefeuille met sterk negatief onderhanden werk bieden een robuuste
uitgangssituatie.
In de onderstaande scenarioanalyse is uitgegaan van drie scenario's. Een realistische scenario
waarin wordt aangegeven door de Fondsbeheerder wat de prognose is voor de komende jaren,
een ambitieus scenario dat uit gaat van nog hogere grondprijzen en een hoge afzet en een
voorzichtig scenario waar de bovenstaande tekst bewaarheid wordt en zowel de prijzen als de
afzet drastisch dalen.
Scenarioanalyse met als basisscenario de optelsom van alle projecten onder het regime van het VEF

De bovenstaande grafiek laat de cashflow zien van de verschillende scenario’s met betrekking tot
de grondexploitaties opgenomen in het Vereveningsfonds. Het basisscenario wordt gevormd door
alle geraamde kosten en opbrengsten in de grondexploitaties zoals opgenomen in het
Een voorbeeld van de hefboomwerking: de VON prijs van een huis is €10. De stichtingskosten
bedragen €8. De residuele grondprijs is dan €2 (€10-€8). Stel: de VON prijs stijgt met 10%, en wordt
daardoor €11. De stichtingskosten blijven gelijk: €8. De residuele grondprijs is dan €3. De stijging van de
VON prijs met 10% leidt dus tot een stijging van de grondprijs met 50% (van €2 naar €3).
8
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grondexploitatiesysteem. Zoals in paragraaf 3.3 al werd aangegeven is in de fasering van die
kosten en opbrengsten is op planniveau niet op voorhand rekening gehouden met vertraging. Dat
gebeurt op portefeuilleniveau. Op basis van ervaringsgegevens wordt 10% van de opbrengsten en
30% van de kosten doorgeschoven naar een volgend jaar. Als gevolg daarvan wordt in het jaar
2017 een saldo van € 145 miljoen verwacht. Dit is hoger dan in het basisscenario omdat de
doorgeschoven geraamde kosten hoger zijn dan de doorgeschoven geraamde opbrengsten.
Vanaf 2018 wordt rekening gehouden met fluctuaties in grondprijs en afzet, en dat in drie
scenario’s: het realistische scenario, het ambitieuze scenario en het crisis scenario. Het realistisch
scenario gaat uit van een gematigde prijsontwikkeling en een gemiddelde vraag naar woningen en
niet wonen. Het ambitieuze scenario gaat uit van een stijgende grondprijs en een stijgende afzet,
terwijl in het crisis scenario zowel de prijzen als de afzet dalen. Het laatste scenario is gebaseerd
op de afgelopen crisis: een grote vraaguitval over een periode van 4 jaar, een forse prijsdaling en
daarna een herstel prijs en afzet vergelijkbaar met dat van het jaar 2013. In dit laatste scenario
wordt de kasstroom negatief: er worden meer kosten dan opbrengsten gemaakt. Dat is een
situatie die onder het huidige Financiële stelsel voor Gebiedsontwikkeling beheerst kan worden.
3.6
Prognose reserve, weerstandsvermogen en vereveningsruimte
In deze paragraaf wordt ingegaan op de verwachte ontwikkeling van het weerstandsvermogen, de
reserve algemeen deel en de vereveningsruimte 2016-2021.
3.6.1 Prognose reserve en weerstandsvermogen 2016 tot en met 2021
In onderstaande tabel zijn de geactualiseerde geprognosticeerde mutaties van de reserve tot en
met 2021 weergegeven.

De genoemde posten zijn allen eerder behandeld in paragraaf 2.3.2, en worden hier niet nader
toegelicht. Een overzicht van de verwachte winstnemingen is opgenomen in bijlage 3..
Duiding
In de tabel is weergegeven wat de verwachte ontwikkeling is gebaseerd op de bestaande
portefeuille (‘Raming vereveningsruimte exclusief nieuwe planvoorstellen’) en wat de verwachte
ontwikkeling is als ook rekening wordt gehouden met de nieuw te ontwikkelen gebieden (‘Raming
vereveningsruimte inclusief nieuwe planvoorstellen). Deze nieuwe planvoorstellen worden in
paragraaf 4.2 beschreven. Voorafgaand direct een belangrijke kanttekening: in de donker
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gearceerde cel staat een negatief bedrag. Dat zou betekenen dat meer vereveningsruimte wordt
gebruikt dan beschikbaar is. Die situatie kan zich in werkelijkheid nooit voordoen: onder de
spelregels van het Financiële stelsel voor Gebiedsontwikkeling is opgenomen dat alleen
vereveningsruimte kan worden ingezet voor zover verdiend. In de tabel komt in ieder geval tot
uitdrukking dat de vereveningsruimte maar net genoeg is voor de aanstaande investeringen in
nieuwe gebieden.
In de tabel is een prognose van het weerstandsvermogen opgenomen. Voor de achtergrond van
de berekening van het weerstandsvermogen wordt verwezen naar paragraaf 2.5. De opbouw van
de prognose van het weerstandsvermogen is in onderstaande tabel weergegeven.

Duiding
In de voorgaande jaren was er sprake van een ontwikkeling van het weerstandsvermogen. Dat
werd veroorzaakt door de bijdrage uit Bouwen aan de Stad, die steeds verder afnam. Als
uitvloeisel van de nieuwe samenwerkingsafspraken met corporaties wordt Bouwen aan de Stad
wegens het wegvallen van de garantieregeling niet meer onder het weerstandsvermogen
opgenomen. Verondersteld wordt dat de risico’s voor negatieve plannen zich handhaven op dit
niveau en dat de apparaatskosten voor een periode van 4 jaar gedekt worden bij vraaguitval.
3.7

Prognose netto contante waarde actieve portefeuille vóór en na risicobeprijzing

In deze paragraaf wordt ingegaan op de netto contante waarden van de portefeuille voor de hele
looptijd van de actieve portefeuille. Hierbij wordt rekening gehouden met de waarde vóór en na
risicobeprijzing.
Om de huidige waarde te bepalen van de geraamde kasstromen moeten deze contant worden
gemaakt. Dat gebeurt met gebruikmaking van een disconteringsvoet. De disconteringsvoet die
wordt gehanteerd is aangepast en bedraagt 2 procent. De jaarlijks toe te rekenen rente is
vastgesteld op 1 procent.
Prognose netto contante waarde vóór risicobeprijzing
In deze paragraaf wordt de netto contante waarde van het begin van het jaar vergeleken met de
waarde aan het eind van het jaar, in beide gevallen vóór risicobeprijzing. Die beginwaarde is in
november 2016 opnieuw vastgesteld door de Raad. Dat houdt verband met de nieuwe regels van
het BBV. De waarde die in november 2016 per 1 januari 2016 is vastgesteld is gebaseerd op de
Voorjaarsactualisatie 2016, en gecorrigeerd voor de nieuwe regels van het BBV.
In onderstaand overzicht is de waardeverandering weergegeven tussen de plansaldi per 1 januari
2016 en de plansaldi op basis van de Eindejaarsrapportage 2016. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen Grond en Ontwikkeling en de stadsdelen.

56

Gemeente Amsterdam

Versie
16 maart 2017

Eindejaarrapportage Fondsen 2016

o

In bovenstaande tabel wijkt de indeling naar gebieden nog enigszins af van de indeling
die gemaakt is in de tabel van de individuele grondexploitaties in de bijlage.

In overeenstemming met de per 2016 ingevoerde BBV-regels voor grondexploitaties wordt inzicht
gegeven in de nominale waarde van de portefeuille en in de netto contante waarde van de
portefeuille. De nominale waarde is de optelsom van de huidige boekwaarde van een plan plus de
nog te verkrijgen inkomsten minus de verwachte uitgaven. Bij de nominale waarde wordt geen
rekening gehouden met prijs- en rente effecten. Bij de NCW wordt wel rekening gehouden met de
prijs en rente effecten, en worden de toekomstige inkomsten en uitgaven netto contant gemaakt
tegen een discontovoet van 2 procent.
De netto contante waarde van de actieve plannen vóór risicobeprijzing is gestegen van €660
miljoen naar €927 miljoen. Een stijging van afgerond €267 miljoen die vooral veroorzaakt wordt
door hogere grondprijzen. De waarde op portefeuille niveau is ten opzichte van het voorjaar is
gestegen met 40 procent.
Verrekeningen in de plannen in 2o16
In de hiervoor gepresenteerde plansaldi is nog geen rekening gehouden met de verrekeningen die
in 2016 in de plannen hebben plaatsgevonden. De plansaldi zijn de contant gemaakte toekomstige
kasstromen, aangevuld met de reeds gerealiseerde waarde. Die gerealiseerde waarde wordt
bepaald door de gerealiseerde kosten en opbrengsten, maar ook door verrekeningen die
plaatsvinden tussen grondexploitaties en de reserve Vereveningsfonds. Die verrekeningen hebben
betrekking op:
- de tussentijdse winstnemingen ten gunste van de reserve. Deze winstnemingen leiden tot
een verslechtering van het plansaldo van de grondexploitaties
- eliminatie van grondbedrijfvreemde kosten en opbrengsten. De grondbedrijfvreemde
kosten en opbrengsten tellen niet mee in het saldo van de grondexploitatie. De
grondbedrijfvreemde kosten zijn opgenomen in een aparte reserve binnen de reserve
algemeen deel van het Vereveningsfonds. Door deze handelwijze worden de plansaldi
verhoogd;
- de bedragen die toekomen aan derden waarmee plannen in samenwerking worden
uitgevoerd (SADC NV, AMC en UvA). Het deel dat toekomt aan derden is in mindering
gebracht op de plansaldi.
In hierna volgende tabel worden plansaldi weergegeven na verrekeningen.
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De netto contante waarde van de portefeuille bedraagt per eind 2016 na verrekeningen (maar vóor
risico) €770 miljoen.
Prognose netto contante waarde actieve portefeuille ná risicobeprijzing

De scenario’s zijn beschreven in paragraaf 3.5
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4. Overige onderwerpen
4.1
VPB
Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelasting voor ondernemingsactiviteiten van overheden
ingevoerd. Daaronder vallen ook alle grondexploitaties binnen het gemeentelijke grondbedrijf.
Om te verkennen of een gemeentelijk grondbedrijf in aanmerking komt voor een aanslag in het
kader van de vennootschapsbelasting kan een gemeente een winsttoets opstellen. Hiervoor is
door de Rijksbelastingdienst in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een
Quickscan geformuleerd. Het eerste concept van de winsttoets voor het jaar 2016 voor de
gemeente Amsterdam opgesteld. Deze laat zeer fors verlies zien.
Een belangrijk element in dit verlies zijn de eerdere afboekingen. In de fiscale opstelling mag
rekening worden gehouden met afboekingen in de lopende plannen. In 2013 en 2014 hebben in
het kader van de balansschoning afboekingen plaatsgevonden voor een bedrag van meer dan een
miljard.
Deze toets wordt momenteel informeel besproken met de Rijksbelastingdienst. De definitieve
winsttoets wordt na bespreking in het Bestuurlijk Team Vpb en mogelijk ook kennisgeving aan het
College en Raad formeel voorgelegd aan de Rijksbelastingdienst. In het kader van de verdere
uitwerking worden vooruitlopend daarop informeel gesprekken gevoerd met de
Rijksbelastingdienst.
Als de Rijksbelastingdienst formeel instemt met deze winsttoets voor het jaar 2016, en daarmee
met het verliesgevend karakter van het gemeentelijke grondbedrijf, dan is voor 2016 geen sprake
van VPB-plicht. Deze winsttoets zal elk jaar moeten worden herhaald. Dat zal naar verwachting
minder inspanning vergen dan deze eerste winsttoets.
Gezien de in de Eindejaarsrapportage geschetste positieve ontwikkelingen zal de winsttoets voor
2017 minder negatief uitvallen. Niettemin wordt ook voor 2017 uitgegaan van een fiscaal gezien
verliesgevende grondbedrijfactiviteit. Om die reden is geen rekening gehouden met een eventuele
VPB plicht.

4.2

Aanstaande plannen

Hiervoor werd in paragraaf 3.6 de ontwikkeling van de vereveningsruimte beschreven vanuit de
huidige actieve portefeuille. Geconstateerd werd dat de plannen voor nieuwe gebiedsontwikkeling
daar nog geen onderdeel van uitmaken.
Die nieuwe gebiedsontwikkeling is onder andere beschreven in Koers 2025. In Koers 2025 is
opgenomen hoe Amsterdam zich zal ontwikkelen tot 2025. Onderdeel van Koers 2025 is een
financiële paragraaf. Ten behoeve van die paragraaf is een inventarisatie van de
(voor)investeringen gedaan. Het betreft vanzelfsprekend een zeer globale inventarisatie, maar de
ordegrootte plaatst de geschetste toekomstige ontwikkeling van de vereveningsruimte (naar
mogelijk een bedrag van €700 miljoen in 2021, redenerend vanuit de huidige
marktomstandigheden) in ieder geval in een perspectief. De gebiedsontwikkeling onder Koers
2025 vergt in totaal een – grotendeels terug te verdienen- investering van een miljard, en de
investeringen in zaken als infrastructuur en grootschaliger groen en openbare ruimte een bedrag
van grofweg €1,5 miljard. Op basis van deze globale inventarisatie draagt het Vereveningsfonds
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daar een ongeveer €0,5 miljard aan bij, bijvoorbeeld in de vorm van een bijdrage aan de bruggen
over het IJ.
Voor het merendeel van deze investeringen geldt dat nut en noodzaak nog moeten worden
onderzocht. Voor een aantal investeringen is dat onderzoek in een wat verder stadium, en is de
verwachte belasting van de vereveningsruimte als gevolg daarvan meer concreet. Die belasting
van de vereveningsruimte vindt conform het Financiële stelsel voor de Gebiedsontwikkeling (door
de Raad vastgesteld op 23 juni 2016) plaats ten behoeve van de dekking van tekorten of van de
voorfinanciering van grote voorinvesteringen, voorafgaand aan te realiseren grondopbrengsten.
In onderstaande tabel zijn de projecten opgenomen waarover naar verwachting in de komende
twee jaar bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt, en die leiden tot een beslag op de
vereveningsruimte. Omdat de investeringsbedragen nog indicatief zijn geldt dat ook voor het
weergegeven beslag op de vereveningsruimte. Bestuurlijke besluitvorming over de feitelijke
belasting van het Vereveningsfonds vindt plaats bij de besluitvorming over deze projecten.

De vereveningsruimte is met ingang van 2017 ook bestemd voor de tekorten op de
grondexploitaties in de Stedelijke Vernieuwing. Dat is een gevolg van de opheffing van het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, waarbij het gronddeel van het Stimuleringsfonds is opgegaan
in het Vereveningsfonds. Een goede inschatting van de betreffende tekorten is nog niet
beschikbaar. In de tabel is deze post daarom PM opgenomen.
Voor de jaren volgend op 2018 is de verwachte belasting van de vereveningsruimte ook in beeld
gebracht. Met de nu bekende verwervingen en investeringen in diverse vormen van infrastructuur
die in de periode 2019 tot en met 2021 gerealiseerd moeten worden is een beslag op de
vereveningsruimte van ongeveer €200 miljoen gemoeid. In totaal bedraagt de belasting van de
vereveningsruimte op basis van de nu bekende investeringen in de periode 2018 tot en met 2021
€650 miljoen. Daar zullen nog investeringen bij komen. Bovendien leert de ervaring dat
investeringen over het algemeen hoger uitvallen dan in allereerste aanleg geraamd.
Op basis van de huidige inzichten kan worden geconcludeerd dat de toekomstige ontwikkeling
van de vereveningsruimte zich verhoudt tot de verwachte belasting ten behoeve van de nieuwe
gebiedsontwikkeling. Zoals eerder aangegeven is de toekomstige ontwikkeling van de
vereveningsruimte in hoofdzaak afhankelijk van de toekomstige marktontwikkeling. Die is naar
zijn aard ongewis.
Een ander belangrijk aandachtspunt is dat alleen de reeds verdiende vereveningsruimte kan worden
ingezet voor investeringsprojecten: de Vereveningsruimte kan niet negatief zijn. Uit paragraaf 2.4
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bleek dat de vereveningsruimte op dit moment €214 miljoen bedraagt. Jaarlijks wordt bij de
Eindejaarsrapportage inzicht geboden in de omvang van de dan gerealiseerde Vereveningsruimte.

4.3 Omzetting van Stimuleringsfonds naar het Vereveningsfonds en Stedelijke vernieuwing
Het Stimuleringsfonds, opgericht in 1995 voor de stedelijke vernieuwing van sociale woningbouw,
is per 1 juli 2016 opgeheven.
Opheffing
Samengevat is de opheffing als volgt vorm gegeven:
1. Per 1 juli 2016 stopt de voeding van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en wordt het
fonds opgeheven;
2. Daartoe is per 1 juli 2016 een eindbalans opgesteld, waarna de reserves en voorzieningen
naar het Vereveningsfonds zijn overgeheveld;
3. De verplichtingen in zowel het Vastgoeddeel, het Gronddeel en het Erfpachtdeel
Algemeen van het fonds worden voor de periode 2016 t/m 2020 afgewikkeld:
a. De per 1 januari 2016 geïnventariseerde verplichtingen aan de kant van de
corporaties worden door de RVE Wonen afgewikkeld: hiertoe wordt het
Vastgoeddeel omgevormd tot een reserve/voorziening bij de RVE Wonen.
b. De per 1 januari 2016 geïnventariseerde verplichtingen aan de kant van de
gemeente worden door de RVE Grond en Ontwikkeling via het Vereveningsfonds
afgewikkeld.
4. De meerwaarde die ontstaat door de erfpachtafdracht die corporaties na 1 juli 2016 aan de
gemeente betalen, wordt door de gemeente –die volledige zeggenschap heeft over dit
geld- via het Vereveningsfonds ingezet voor:
a. fysieke stedelijke vernieuwing in buurten met meer dan 30% corporatiebezit;
b. het mogelijk maken van nieuwbouw van sociale woningbouw door corporaties
door het afdekken van grondexploitatietekorten.
De definitieve eindbalans is gebaseerd op de cijfers per 1 juli 2016. Daarbij is rekening gehouden
met alle uitgaven en inkomsten tot 1 juli 2016. Op 1 november 2016 heeft het College van B&W de
eindbalans Stimuleringsfonds vastgesteld.
Hoe verder?
De corporaties houden een eigen budget, het voormalige Vastgoeddeel, voor bijdragen aan
onrendabele vastgoedinvesteringen in de periode tot en met 2020. Dat budget wordt beheerd
door de RVE Wonen. Groot verschil met voorheen is dat dit budget niet meer wordt gevoed.
Stedelijke vernieuwingsplannen worden na het opheffen van het Stimuleringsfonds voltooid
binnen het domein van het Vereveningsfonds. De hiertoe behorende reserves en voorzieningen
zijn vanuit het Stimuleringsfonds overgegaan naar het Vereveningsfonds. De financiële effecten
daarvan zijn weergegeven in bijlage 4. Het bestedingsdoel van het Vereveningsfonds is hierdoor
verruimd. Het Vereveningsfonds wordt voortaan ook ingezet voor stedelijke vernieuwing, met
name aanpak van de openbare ruimte in relatie tot herontwikkeling van (wijken met veel)
corporatiebezit.
De voeding van het Vereveningsfonds wordt ook verruimd. Per 1 juli 2016 gaat niet alleen de
erfpachtafdracht die corporaties betalen bij verkoop van sociale huurwoningen, maar ook alle
erfpachtafdracht bij huurliberalisatie, tussentijdse conversie (splitsen) en conversieherziening
einde tijdvak naar de algemene reserve van het Vereveningsfonds. De inkomsten uit tussentijdse
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conversie en conversieherziening einde tijdvak zullen administratief apart worden bijgehouden in
het Vereveningsfonds en gericht ingezet worden voor stedelijke vernieuwingsplannen. Over deze
inkomsten (die ten gunste komen van de algemene reserve van het Vereveningsfonds) en de
bestemming van deze middelen zal, in de verslaglegging over het Vereveningsfonds apart
gerapporteerd worden per 2017. De bestemming van dit bedrag vindt plaats door het vaststellen
van stedelijke vernieuwingsplannen en/of plannen met sociale woningbouw.
Nu het Stimuleringsfonds is opgegaan in het Vereveningsfonds is er administratief geen
onderscheid meer tussen deze plannen. Er is geen sprake meer van financiële kaders per
vernieuwingsplan. Als individuele plannen verslechteren of verbeteren gaat dit ten koste of ten
gunste van het Vereveningsfonds. De Stimuleringsfondserfenis loopt mee in reguliere
actualisaties, begrotingen en jaarrekeningen.
Wat komt er aan vernieuwingsplannen aan?
In het Vereveningsfonds wordt rekening gehouden rekening te houden met de stedelijke
vernieuwingsopgave. Een ambtelijke inventarisatie (niet bestuurlijk vastgesteld) van de
betreffende gebieden is als bijlage 5 bijgevoegd.
4.4

Planafsluiting

In totaal zijn 9 grondexploitaties technisch en financieel afgerond en zijn de resterende saldi
afgewikkeld tussen de grondexploitaties enerzijds en het Vereveningsfonds anderzijds.
Voorgesteld wordt om deze grondexploitaties per 31 december 2016 af te sluiten. De
grondexploitaties die het betreft zijn: 788.05 Oosterdokseiland Noorzijde, 509.07 Sloterdijk III
Reservering restplan, 253.01 Lutkemeer deelgebied plus, 524.04 Koningin Wilhelminaplein
Oranjekwartier, 232.14 De Ark, 253.05 Zelfbouwkavels Osdorpweg (Terp), 281.72 Snackbar
Driemond Jaargetijden, 421.02 Sportpark Olympiaplein en 558.03 Theophile de Bockstraat.

4.5

Bulkbesluit referentiesaldi

De Raad geeft opdracht tot het uitvoeren van een grondexploitatie met een bepaald plansaldo,
het referentiesaldo. Dat plansaldo wijzigt gedurende de uitvoering van het plan. Over deze
wijzigingen en de achtergrond daarvan wordt de Raad bij iedere Eindejaarsrapportage
geïnformeerd. Jaarlijks worden op basis daarvan de aangepaste plansaldi aan de Raad ter
vaststelling aangeboden.
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Het jaarlijks vaststellen van referentiesaldi heeft onder andere een voordeel bij het afsluiten van
grondexploitaties. Bij het afsluiten van een grondexploitatie moet het verschil worden verklaard
tussen het saldo bij afsluiten en het laatst vastgestelde referentiesaldo. Door jaarlijks het
referentiesaldo vast te stellen wordt daardoor werk bespaard, bij een gelijk blijvende
informatievoorziening.
Ook dit jaar wordt voorgesteld om de saldi die in deze Eindejaarsrapportage 2016 in de bijlage 5
zijn opgenomen vast te stellen als nieuwe referentiesaldi.
Overigens heeft de gemeenteraad op 30 november 2016 de plansaldi ook vastgesteld. Deze
tussentijdse vaststelling hield verband met de in 2016 gewijzigde BBV-regels voor
Grondexploitaties. Op basis daarvan zijn alle plannen gebaseerd op de Voorjaarsactualisatie 2016
met correctie voor de aangepaste BBV-regels ter besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad.
Voor de bepaling van het BBV saldo bij het besluit Wijzigingen BBV (is gebruik gemaakt van de
actualisatie bij de Voorjaarsactualisatie 2016. Hierbij is echter wel een aanpassing gedaan voor de
parameters : inflatie, rente en discontovoet. Deze parameters zijn vervolgens ook bij ERF 2016
toegepast. Dit geeft dus een goede vergelijkingsbasis. Bij het BBV saldo is vervolgens wel
gecorrigeerd voor de grondbedrijfvreemde posten die in de Voorjaarsactualisatie 2016 zijn
opgevoerd. Voor de grondbedrijfvreemde posten is bij ERF 2016 in Planex een aparte hoofdgroep
aangemaakt. Deze zijn in het saldo verwerkt. Dit betekent dus dat in de vergelijking op
saldoniveau tussen het saldo bij de vaststelling van wijzigingen in het kader van BBV en het saldo
bij ERF 2016 onderkend moet worden bij het BBV saldo niet is gerekend met de
grondbedrijfvreemde posten (er is hiervoor geschoond), terwijl dit bij het ERF 2016 wel weer het
geval.
4.6

Bulkbesluit kredieten

Met het Raadsbesluit om te investeren wordt ook een besluit om het benodigde krediet te
verstrekken genomen. Dat is verbonden aan het budgetrecht van de Raad: onder de
gemeentelijke regeling met betrekking tot het budgetrecht van de Raad is vastgelegd dat het
aangaan van een meerjarige investering een kredietbesluit vereist van de Raad.
Anders dan de meeste gemeentelijke investeringen zijn investeringen in het kader van
grondexploitaties gericht op het genereren van opbrengsten.
Niet alleen de plansaldi worden jaarlijks vastgesteld, ook de kredieten worden met ingang van
2016 jaarlijks vastgesteld. De Raad heeft daartoe besloten op 23 juni 2016 bij de vaststelling van
het Financieel stelsel voor de Gebiedsontwikkeling. Dat houdt verband met het feit dat het krediet
-anders dan bij de meeste gemeentelijke investeringen-geen primaire sturingsgrootheid is bij een
grondexploitatie. Bij een grondexploitatie zijn investeringen in het kader van grondexploitaties
gericht op het genereren van opbrengsten. Waar eerder met name op saldoniveau werd gestuurd,
wordt het nu van groot belang geacht om zowel op de investeringen als op de opbrengsten te
sturen. De financiële sturing van de grondexploitatie is gericht op het beheersen van kosten, het
daadwerkelijk realiseren van opbrengsten en het zo goed mogelijk bij elkaar brengen van die twee
grootheden in de tijd. De beheersing van het krediet is daar een uitvloeisel van, en geen primaire
sturingsgrootheid.
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In de situatie waarbij de grondslag voor financiële sturing op saldoniveau lag heeft de praktijk
geleerd dat nadat het krediet eenmaal is verstrekt er geen directe relatie meer wordt gelegd met
de wijzigingen in investeringen in de grondexploitatie. Die wijzigingen hebben echter ook invloed
op de kredietbehoefte die voortvloeit uit de grondexploitatie. Het initiële kredietbesluit en
daadwerkelijke kredietbehoefte sluiten daardoor na verloop van tijd niet meer op elkaar aan. Om
dat op te lossen heeft de Raad besloten om het kredietbesluit van de individuele grondexploitaties
jaarlijks te herzien bij de Eindejaarsrapportage.
Op basis hiervan wordt voorgesteld aan de Raad om door middel van een bulkbesluit kredieten
vast te stellen ter hoogte van de resterende uitgaven in de individuele grondexploitaties zoals
weergegeven in de bijlage 5 Plansaldi en resterende uitgaven.
De bedragen zijn gebaseerd op de resterende uitgaven die zijn gefaseerd in de grondexploitatie
vanaf 1 januari 2017.
Dit bulkbesluit vervangt de vigerende kredietbesluiten voor de betreffende plannen.
4.7

Extra bijdrage tijdelijk beheer

Op 20 december 2016 is de areaalsystematiek door het College vastgesteld. Met de
areaalsystematiek kan geobjectiveerd begroot worden wat de financiële impact is op de begroting
voor het in stand houden van het bestaande voorzieningenniveau bij groei en krimp van de stad.
Met dit besluit is een oplossing geboden voor het structurele vraagstuk van de financiering van het
beheer van de openbare ruimte. Daarnaast speelt een vraagstuk met betrekking tot het tijdelijk
beheer van de openbare ruimte, dat een meer incidenteel karakter heeft.
Gedurende de (her)ontwikkeling van (nieuwe) gebieden vindt tijdelijk beheer door de planeigenaar
plaats. Het beheer in het plangebied wordt daartoe door het stadsdeel overgedragen aan de
projectorganisatie. De structurele beheerbudgetten voorzien niet in dit tijdelijk beheer: de kosten
van het tijdelijk beheer maken onderdeel uit van de grondexploitatie.
Het tijdelijk beheer bij een gebiedsontwikkeling is echter niet exact gedefinieerd, waardoor een
grote diversiteit aan afspraken bestaat op het gebied van het tijdelijk beheer. Die afspraken blijken
in veel gevallen niet volledig, waardoor een deel van de tijdelijk beheeractiviteiten op een andere
manier gedekt werden binnen de stadsdeelbegrotingen of niet werden uitgevoerd. Dekken op een
andere manier is binnen het huidige financiële stelsel niet meer mogelijk voor stadsdelen.
Gecombineerd met de snelle toename van de gebiedsontwikkeling maakt dat de bestaande
onduidelijkheid met betrekking tot de definiëring van het tijdelijk beheer tot een urgent probleem.
De stadsdelen hebben Grond en Ontwikkeling gevraagd om in gezamenlijkheid een oplossing uit
te werken.
Die oplossing kent de volgende elementen:
1.

Nadere definiëring van tijdelijk beheer binnen grondexploitaties. Het tijdelijk beheer van
vastgoed en openbare ruimte binnen een grondexploitatiegebied is een activiteit die
opgenomen is op de uitputtende kostensoortenlijst van het Besluit ruimtelijke ordening.
De activiteit wordt daar niet nader omschreven. Ook in de Handleiding Grondexploitaties
gebeurt dat niet. Om een handvat te bieden aan planeigenaren en stadsdelen voor de
afspraken over het tijdelijk beheer vindt in de maanden januari en februari 2017 nadere
definiëring plaats. Dat gebeurt door Grond en Ontwikkeling, in samenspraak met de
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stadsdelen. Een voorbeeld is het beheer van de openbare ruimte grenzend aan het
exploitatiegebied. Die ruimte vergt vaak extra beheer als gevolg van de activiteiten
binnen het plangebied, maar dat extra beheer maakt geen onderdeel uit van het tijdelijk
beheer zoals opgenomen in de grondexploitatie;
2. Ten behoeve van interne sturingsdoeleinden wordt naast de bestuurlijke
Eindejaarsrapportage Fondsen ook een voorjaarsrapportage gemaakt. Bij de uitvraag van
de Voorjaarsrapportage Fondsen 2017 wordt aan de planeigenaren gevraagd om met
gebruikmaking van de nadere definiëring de bestaande ramingen te herzien;
3. Vooruitlopend daarop wordt voor het jaar 2017 een bedrag van €1 miljoen ter beschikking
gesteld. Basis voor de hoogte van dat bedrag is een opgave van twee stadsdelen. Deze is
beoordeeld door Grond en Ontwikkeling, en na beoordeling op basis van extrapolatie
vertaald naar een bedrag voor de gezamenlijkheid van de stadsdelen. Daarmee kan het
tijdelijk beheer versneld op het noodzakelijke niveau worden gebracht.
Onderdeel van de nadere definiëring zal ook de overdracht van het beheer van het
exploitatiegebied van de projectorganisatie naar het stadsdeel zijn na afronding van de
ontwikkeling. Die overdracht blijkt nu als gevolg van het ontbreken van een definiëring van het
tijdelijk beheer lastig, en neemt daardoor veel tijd in beslag of vindt zelfs helemaal niet plaats. Met
de geboden oplossing kan de overdracht voortvarend plaatsvinden, zo hebben de stadsdelen
aangegeven.
4.8

Aanmerkelijke financiële afwijkingen

Grondexploitaties worden vastgesteld door de Raad. Nadat de Raad grondexploitaties heeft
vastgesteld treden wijzigingen op in de grondexploitaties. Het is ondoenlijk om voorafgaand aan
iedere wijziging terug te gaan naar de Raad en toestemming te vragen voor de wijziging. Alleen
wijzigingen met een zekere impact worden daarom afzonderlijk vooraf aan de Raad voorgelegd.
De Raad stemt bij de overige wijzigingen achteraf in door de nieuwe saldi die in de
Eindejaarsrapportage worden gepresenteerd vast te stellen. Voor de wijzigingen met een zekere
impact bestaat een regeling, de procedure ‘Vaststelling herziene grondexploitaties bij
aanmerkelijke afwijkingen’.
Wanneer is onder de huidige werkwijze sprake van een aanmerkelijke afwijking? Dat is aan de orde
bij:
- wijziging van een eerder vastgestelde exploitatiegrens en-of wijziging van de omvang van de
uit te geven kavels;
- wijziging van de vastgestelde planinhoud (bestemmingen en hoeveelheden programma met
aanmerkelijke financiële gevolgen);
- wijzigingen van het saldo met meer dan 10% van de totale kosten van de grondexploitatie of
een bedrag groter dan € 500.000 (aanmerkelijke financiële afwijking).
De regeling is destijds ingesteld vanuit financieel perspectief, en wordt gehandhaafd vanuit dat
financiële perspectief. Daarom wordt voorgesteld om de werking van de regeling te beperken, en
onder de naam “regeling aanmerkelijke financiële afwijkingen’ alleen nog uit te gaan van een
aanmerkelijke financiële afwijking. Hiervan is in de nieuwe regeling sprake als:
- het totaal aan investeringen en/of het totaal aan opbrengsten met 10% of meer toe of
afneemt.
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Daarbij geldt:
- als grondslag voor de vergelijking wordt uit de referentiebegroting het totale investerings- en
opbrengstenvolume genomen, en niet het resterende investerings- en opbrengstenvolume;
- als ondergrens voor een aanmerkelijke afwijking wordt een bedrag van € 500.000
aangehouden;
- er is geen sprake van een aanmerkelijke afwijking in de zin van deze regeling als de afwijking
een gevolg is van de volgende autonome factoren:
o
o
o

niet beïnvloedbare factoren zoals wijzigende marktprijzen;
nieuw bestuurlijk vastgesteld algemeen beleid;
specifieke bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van een grondexploitatie.

De belangrijkste wijziging is dat niet langer het saldo als grondslag dient, maar het
investeringsvolume en het opbrengstenvolume. Dat heeft als meerwaarde dat ook grote
wijzigingen in investeringen en opbrengsten die elkaar per saldo opheffen anders dan onder de
huidige regeling separaat ter besluitvorming worden aangeboden.
In de berekening van de 10 % norm wordt het hiervoor gehanteerde investerings- en
opbrengstenniveau uit de referentiebegroting geschoond voor de verrekeningen die met het
Vereveningsfonds hebben plaatsgevonden (zoals de actie van het opschonen van onderhanden
werk in 2013 en de winstnemingen die sedert 2013 plaatsvinden) en de geboekte rentekosten en
rentebaten.
Grondexploitaties met een aanmerkelijke financiële afwijking als bedoeld onder de aangepaste
regeling worden afzonderlijk aangeboden aan de Raad. Dat kan op ieder moment van het jaar.
Ook aanbieding bij de Eindejaarsrapportage is mogelijk: aanbieding vindt dan plaats door middel
van een afzonderlijk besluit.
Plangrenswijzigingen en programmawijzigingen die geen financiële impact hebben vallen na
aanpassing van de regeling niet onder het regime van de regeling aanmerkelijke financiële
afwijkingen. Dat is ook niet nodig: dergelijke aanpassingen moeten ingevolge de regels van het
Besluit Begroting en Verantwoording sowieso voor herziening aan de Gemeenteraad ter
besluitvorming worden voorgelegd. Overigens kunnen dergelijke wijzigingen ook via de
Eindejaarsrapportage voor besluitvorming worden aangeboden.
Op basis van de aangepaste regeling voor aanmerkelijke financiële afwijkingen zijn er de volgende
mogelijkheden:
- Grondexploitaties waarbij sprake is van een aanmerkelijke financiële afwijking: deze worden
afzonderlijk aangeboden aan de Raad. Dat kan op ieder moment van het jaar, dus ook – maar
dan door middel van een separaat besluit- bij de Eindejaarsrapportage. In de
Eindejaarsrapportage 2016 zijn de aanmerkelijke financiële afwijkingen waarvan
besluitvorming niet via de Eindejaarsrapportage verloopt opgenomen in bijlage 8. De
aanmerkelijke afwijkingen waarvoor dat wel geldt zijn opgenomen in bijlage 9;
- Grondexploitaties waarbij weliswaar sprake is van een aanmerkelijke financiële afwijking,
maar deze een gevolg is van niet beïnvloedbare factoren, nieuw bestuurlijk vastgesteld beleid
of specifieke bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van een grondexploitatie. Deze
afwijkingen worden vastgesteld als onderdeel van het bulkbesluit. Voor de volledigheid is een
overzicht van de betreffende exploitaties ter inzage bij Grond en Ontwikkeling;
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-

Grondexploitaties met financiële afwijkingen die te klein zijn om als aanmerkelijk afwijking te
worden aangemerkt. Deze worden vastgesteld als onderdeel van het bulkbesluit. De
toelichting op de betreffende afwijkingen is opgenomen in de toelichtingsdocumenten;

-

Grondexploitaties waarin wijzigingen zijn opgenomen die geen financiële impact hebben
maar wel in verband met het Besluit Begroting en Verantwoording bestuurlijk vastgesteld
moeten worden zoals plangrenswijzingen en programmawijzigingen. Deze kunnen via de
Eindejaarsrapportage worden aangeboden voor vaststelling, maar ook langs andere weg. Ze
vallen in ieder geval buiten de context van de regeling aanmerkelijke financiële afwijkingen.
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Bijlagen
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BIJLAGE 1 ONTWIKKELING ONDERHANDEN WERKGROND EN ONTWIKKELING
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BIJLAGE 2 BESCHOUWING GRONDPRIJSONTWIKKELING
De afzet in hoeveelheden woningen is in 2016 hoger dan in 2015. Vooral markt woningen is met
775 woningen hoger dan 2015. De m2 commercieel vastgoed beweegt zich in 2016 op lager
niveau maar dat komt omdat in 2016 Oosterdokseiland is uitgegeven. De groei in de marktvraag
die in 2013 is ingezet zet zich voort. Uit de in 2016 afgesloten optiecontracten blijkt dat de
belangstelling vooral uitgaan naar verschillende populaire gebieden als Houthaven, Overamstel,
Zeeburgereiland, IJburg en Overhoeks en andere gebieden in Noord. De verwachting is dat deze
optiecontracten in 2017 en 2018 tot min of meer zekere gronduitgiften leiden.
De rente die wordt toegerekend aan de plannen is extreem laag 1 procent en de verwachting is dat
deze voorlopig niet of nauwelijks stijgt. Indien de leningrente stijgt voor het concern zal dat voor
de grondexploitaties door de nieuwe dwingende bepalingen een vertragend en dempend effect
hebben. Als overigens de rente stijgt dan zal ook de hypotheek rente stijgen. Er zal dan een
spanningsveld optreden in de betaalbaarheid van de Amsterdamse woningen die de afgelopen
jaren fors duurder zijn geworden.
De inflatie is laag maar door verschillende gerenommeerde bureaus wordt wel gewaarschuwd
voor extra stijgende inkoop prijzen door toenemende druk op de aanneemmarkt ten aanzien van
wegen, woningen en vastgoed.
Uit de huidige situatie en omstandigheden blijkt dat de gerealiseerde grondprijsontwikkeling en
de toekomstige grondprijsontwikkeling de bepalende factor is voor de prognoses op korte termijn.
In onderstaande grafiek wordt het verloop van VON-prijzen van bestaande woningen in Nederland
en Amsterdam weergegeven.

Terugkijkend valt op dat vanaf het eerste kwartaal vanaf 2013 de huizenprijzen van bestaande
woningen in de gemeente Amsterdam ten opzichte van Nederland steeds verder uit elkaar zijn
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lopen. De stijging in Amsterdam is groot en in korte tijd gerealiseerd. Amsterdam is in de loop van
2015 boven het eerder hoogste niveau van 2008 uitgekomen en inmiddels is het huidige niveau
beduidend hoger dan 2008.
De grondprijzen in de gemeente Amsterdam worden residueel bepaald op basis van de VON prijs
minus de stichtingskosten van nieuwe woningen. De stichtingskosten zijn de afgelopen jaren
ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. De verwachting is dat deze de komende jaren zullen
stijgen (inhaaleffect). De stijging van de VON prijs vertaald zich geheel naar de stijging van de
grondprijzen. Door het hefboomeffect zijn de grondprijsstijgingen hoger dan de stijging van de
VON prijs. De grondprijzen zijn sinds de afgelopen jaren verdrievoudigd en soms in populaire
gebieden nog hoger.

De gestegen marktvraag en de sterk gestegen grondprijzen is geheel te danken aan enorme
belangstelling naar nieuwe uit te geven grond en vastgoed. Feitelijk weet niemand hoe de
ontwikkeling verder gaat. De verwachting is dat in Nederland meer gemeenten zullen profiteren
De grafiek geeft inzicht in de ontwikkeling van de woningwaarde, de bouwkosten en de grondprijs per
van de verbeterde marktontwikkeling. Amsterdam is (mede) trendsetter geweest. De verder
vierkante meter voor de regio Amsterdam. De grondprijs is daarbij het residu van de woningwaarde minus
steeds gestegen grondprijzen leidt ertoe dat de doelgroep waarvoor Amsterdam bouwt steeds
de bouwkosten, waardoor de grondwaarde niet representatief is voor de gehanteerde grondwaarde binnen
kleiner wordt (financiering van woonlasten wordt steeds hoger). Het is niet onwaarschijnlijk dat de
Amsterdam. De gehanteerde grondwaarden zijn niet geanalyseerd. De toevoeging van de grondquote geeft
inzicht in de verhouding van de grondprijs tov de marktwaarde exclusief btw.
De grafiek laat zien dat er sinds 2013 een flinke stijging is van de woningwaarde, maar doordat de
bouwkosten afnemen resulteert dit in een explosieve stijging van de grondprijs en de grondquote. De grafiek
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afzetgroei afvlakt en zelfs daalt en een scenario van scherpe daling van de prijzen en daarmee
samenhangend het wegvallen van het grootste deel van de marktvraag komt op basis van de
conjuncturele golfbeweging steeds dichter bij. Dat zijn de lessen die we geleerd hebben uit de
langdurige crisis 2008-2013. Op langere termijn is de verwachting dat voor de grote steden een
hoge permanente belangstelling blijft bestaan.
De vraag is of de gemeente Amsterdam een tijdelijk slecht scenario kan opvangen? De langdurige
laatste crisis heeft geleerd dat de waarde van de toenmalige en ook de huidige actieve portefeuille
eerst daalt en daarna weer hersteld. In de periode van prijsdaling loopt de externe marktvraag
naar nieuw uit te geven grond gelijktijdig sterk terug. De grond wordt niet of nauwelijks afgezet bij
sterke prijsdaling, pas bij een aantrekkende markt komt er weer belangstelling voor nieuwe uit te
geven grond. De crisis heeft geleerd dat de grond niet wordt afgezet in een periode waarbij de
prijzen laag zijn. Dit is de reden dat de ontwikkeling van gebieden binnen de ring minder hebben
geleden aan de laatste crisis en per saldo meer hebben geprofiteerd van de sterk gestegen
belangstelling van de laatste jaren waarbij dient te worden aangetekend dat gedeeltes nog
moeten worden gerealiseerd. Per saldo zijn deze plannen ten opzichte van de oorsprong verbeterd
zoals Amstelkwartier 1, Overhoeks, Houthaven enzovoort.
De belangrijkste schakel is dat in de plannen kan worden bijgestuurd. Investeringen kunnen
worden getemporiseerd en het niveau van ontwikkeling bij doorlopende kosten zoals
proceskosten kan flexibel worden verkleind dit is verreweg de belangrijkste beheersmaatregel en
sterker dan alleen het opzij zetten van weerstandsvermogen. Toch is er in tegenstelling tot het
begin van de laatste crisis binnen het Vereveningsfonds een weerstandsvermogen gevormd voor
onvermijdelijke doorlopende kosten. In het weerstandsvermogen is in 2016 ook rekening
gehouden met mogelijke daling van grondprijzen bij verlieslatende plannen. Voorts heeft in
tegenstelling tot de crisis die in 2011 het hevigst was de plannen binnen het Vereveningsfonds een
gunstige negatieve stand onderhanden werk (tijdelijk niet terugverdienen levert geen
afwaardering op) en een gerealiseerd kassaldo van 743 miljoen, dat kassaldo was ten tijde van het
diepst van de crisis in 2012 teruggelopen naar 60 miljoen. Ook de contractposities voor 2017 en
2018 zijn steviger dan ten tijde van de crisis.
De NCW waarde van de actieve portefeuille van 767 miljoen moet nog worden verdiend. Rekening
houdend met minder gunstige scenario’s zal de waarde van de actieve portefeuille verminderen
maar deze zal door de (potentiele) vraag naar woningen en commercieel vastgoed nooit negatief
worden. Indien de grondprijs na 2018 structureel daalt met 30 procent dan loopt de waarde van de
portefeuille met 300 miljoen terug. Vooral bij plannen zoals IJBurg Centrum, Amstelkwartier 2, de
D-buurt Bijlmervernieuwing, Buiksloterham, Havenstraatterrein, Sloterdijk Centrum, Sciencepark
Oost, NDSM en August Allebeplein, zal dit optreden. Deze plannen kenmerken zich met relatieve
hoge geraamde inkomsten en een lange horizon zodat deze plannen een gerede kans lopen om
met een conjuncturele inzinking te maken te krijgen. Voor plannen die op korte termijn aflopen
zoals Houthaven, Overhoeks, Zeeburgereiland RI-Oost, Amstelkwartier 1, Kop Weespertrekvaart
is het prijsrisico beperkt aanwezig. De verwachting is (tenzij de Europese Economie in klapt) dat de
komende twee jaren mede door de hoge positie in optiecontracten en de economische
verwachtingen zoals opgenomen in de Vastgoedperspectieven 2016 de afzet ten opzichte van
2016 wellicht iets daalt en de grondprijzen afvlakken maar dat dit ten opzichte van 2016 niet
materieel zal zijn. Een beter 2017 dan 2016 is zeker niet uitgesloten.
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BIJLAGE 3 VERWACHTE WINSTNEMINGEN
De verwachte winstnemingen zijn hierna weergegeven.

Duiding
Bij tussentijdse winsten komen vooral de grotere positieve plannen regelmatig terug. Voor deze
plannen is de verwachting dat de belangstelling en de vraag zich zal handhaven. Na 2018 komen
ook plannen voor waar nog niet eerder winst is genomen zoals Amstelstation, Arenapoort Oost en
Lutkemeer 1. De belangstelling voor deze plannen is op basis van de huidige inzichten groot.
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BIJLAGE 4 FINANCIELE EFFECTEN OPHEFFEN STIMULERINGSFONDS OP
VEREVENINGSFONDS
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BIJLAGE 5 TOEKOMSTIGE STEDELIJKE VERNIEUWING OBV AMBTELIJKE INVENTARISATIE
Projecten
NOORD
Katrijp/Kubus (Waterlandplein)
Parnassia (Waterlandplein)
Ijdoornschoollocatie (Waterlandplein)
Kavel Beemsterstraat (Waterlandplein)
Boven het IJ/Oosttoren (De Banne)

Fase

Omschrijving

Investeringsbesluit
Investeringsbesluit
Investeringsbesluit
Initiatief/studie
Studie

Ontwikkellocatie Stadgenoot
Zelfbouw CPO in combinatie met moskee
Ontwikkellocatie Ymere
Pand van Cordaan, mogelijk ontwikkellocatie
Bebouwing langs ziekenhuis. Ziekenhuis wil geen woningen ,
bestemmingsplan vernietigd, opnieuw in gesprek in 2017
Anpak openbare ruimte, verdichting en vernieuwing
In Banne-Zuid aantal blokken nog niet vernieuwd,
mogelijkheid renovatie en/of nieuwbouw
Stedelijke vernieuwing nieuwe stijl (zie cijfers uit de staat
Renovatie woningen is gaande, aanpak openbare ruimte,
verbetering verbindingen
Meeliften op ontwikkeling Hamerkwartier? Verbetering
verbindingen en voorzieningen, verdichting.
Investering in winkelstraat, voorzieningen en openbare
ruimte + verbinding naar CAN-gebied (plan winkelcentrum

170 woningen
30 woningen, moskee
80 woningen
80 woningen, kinderdagverblijf
80 woningen, kantoor

-1.000.000
-2.000.000
-4.000.000
positief
-

200 woningen, voorzieningen
-

-5.000.000
-

Omschrijving
Nieuwbouw, onderzoekslocatie woningbouw
Onderzoekslocatie woningbouw
Onderzoekslocatie woningbouw
Veiligheidssituatie verbeteren (soc onveilige routes
aanpakken, versterken activiteiten wijk), oa gevolg van
Leefbaarheid verbeteren samen met woningcorporaties die
verduurzaming/ renovatie van hun bezit onderzoeken

Programma
44 woningen
-

Banne Noord incl Parlevinker (De Banne)
Banne Zuid (rondom Klipperstraat, De
Banne)
Molenwijk
Oud-Noord: Volewijck

Strategiebesluit
Studie

Oud-Noord: Vogelbuurt-IJplein icm
Hamerkwartier
Buikslotermeer: Klein Wereld

Studie

Studie
Studie

Studie

Programma

Raming grex

-

-

100 woningen

-

voorzieningen

-

ZUIDOOST
Projecten
Groesbeekdreef
Gravenstein/ Geldershoofd
Gouden Leeuw/ Groenehoven
G en H buurt tactisch plan

Studie
Studie
Studie
Studie

Gaasperdam

Studie

WEST
Poort Gulden Winckel

Studie/strategie

Donker Curtius/ Van Hallstraat
Fridtjof Nansenhof/ R. Scottbuurt
Kolenkit Ringspoorzone Noord
Sloterdijkdorp - locatie Steenwijk

2e C. Huygenstraat 37 - SPDC gebouw
Bellamybuurt/ Kinkerbuurt
Spaarndammerbuurt
Columbusbuurt
Verbindingen Kolenkit/Gulden
Winckelbuurt
NIEUW WEST
Projecten
Diderotcomplex
Lodewijk van Deyssel, Deyssel fase 1
Lodewijk van Deyssel, Deyssel fase 2
Lodewijk van Deyssel, Deyssel fase 3
Dudokbuurt Nolensstraat
Struijkenkade
Kop Sloterplas
Eendrachtsparkbuurt fase 2
Van Voorthuizenlocatie
Nieuwenhuysenbuurt
Burgemeester Roellstraat
Couperusbuurt
Wegener Sleeswijkbuurt
Confuciusbuurt-Noordrand
Jan de Louter-Noord
Jan de Louter-Zuid
Henriette Roland Holststraat
Jacob Geelbuurt-Oost
Koningin Wilhelminaplein eo
Wildeman/ Blomwijckbuurt
Noordkant Lelylaan
Maassluistraat

Fase

Raming grex
-

-

-

Onderzoekslocatie nieuwbouw woningen Stadgenoot,
Rochdale en Eigen Haard. Particuliere initiatieven en
Studie/strategie
De Key: gebouwtransformatie bedrijfsverzamelgebouw,
monument en nieuwbouw, openbare ruimte
Investeringsbesluit Sloop/nieuwbouw woningen, herinrichting openbare ruimte
Investeringsbesluit Gemeente heeft gebouw al eerder aangekocht voor
Studie/strategie
Bedrijf wil verplaatsen en gemeente verhuurt in gebied paar
kavels, kunnen vrijgespeeld worden voor ontwikkeling oa
woningen. Rochdale en Stadgenoot 11 woningen in bezit
Studie
Transformatieproject gebouw maatsch. functie naar wonen
door Stadgenoot + aanpak openbare ruimte
Studie
verbetering openbare ruimte/leefbaarheid in combi
renovatie corporaties (renovatie Rochdale,
Studie
verbetering openbare ruimte/leefbaarheid, oa herinrichting
Domela Nieuwenhuisplantsoen en Oostzaanstraat
Studie
openbare ruimte en aanpak winkels Postjesweg in relatie
tot renovatie corporaties, renovatie Rochdale
Studie
Aanpassen 2 onderdoorgangen A10, nl Leeuwendalersweg
(geschikt maken autoverkeer) en Liedewijdepad (nu sociaal

-

-

Fase
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Strategie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie
Studie

Programma
140 woningen
250 sociale huur
250 s.h. en 250 vrije sector huur
350 woningen
50 vrije sector huurwoningen
-

Omschrijving
Haalbaarheidsonderzoek Diderotcomplex Stadgenoot
Ontwikkelscenario´s Rochdale renovatie/sloop
Ontwikkelscenario´s Rochdale sloop/nieuwbouw
Ontwikkelscenario´s Rochdale sloop/nieuwbouw
Renovatie of sloop/nieuwbouw Stadgenoot
Onderzoek Rochdale/Stadgenoot
Ontwikkelscenario’s Stadgenoot
Initiatief van Stadgenoot
Haalbaarheidsonderzoek
Alliantie ontwikkelscenario´s
Rochdale/Stadgenoot/Eigen Haard
Stadgenoot
Eigen Haard
Ymere
Eigen Haard
Eigen Haard
Eigen Haard
Alliantie
Particulier
Onderzoek Stadgenoot
Onderzoek vernieuwing
Onderzoek vernieuwing

ca 178 stud won en 35 starters
sloop 50, nieuwbouw 70 won
ca 80 woningen
-

max. 117 soc huur jongeren
studenten, 25-33% voor
herinrichting straten pleinen
o.a. herinrichting openbare
ruimte
renovatie plein en openbare
ruimte
aanpassen onderdoorgangen

4 ton tbv
openbare
-

Aanvullend op
Mobiliteits
Aanvullend op
Mobiliteits
Aanvullend op
Mobiliteits
Aanvullend op
ISV Bosleeuw
Raming grex
-
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BIJLAGE 6 NIEUWE PLANSALDI EN RESTERENDE UITGAVEN
De actualisatie van de grondexploitaties heeft geleid tot nieuwe, actuele plansaldi.9 In paragraaf
3.7 is inzicht gegeven in het geactualiseerde plansaldo van alle plannen in uitvoering onder het
Vereveningsfonds, met hierbij de ontwikkeling ten opzichte de Voorjaarsactualisatie 2016
rekening houdend met de aanpassing van het BBV. Bij de volgende grondexploitaties moet
onderkend worden dat het resultaat en het risico gedeeld worden met derden : 578.02/04/32
(Science Park Oost, 503.18 AMC-terrein en 253.10 Lutkemeer deelgebied 1).
Bij de saldi van de grondexploitaties moet onderkend worden dat er in het kader van de
opschoning van de balans de afgelopen jaren grote verrekeningen met het Vereveningsfonds
hebben plaatsgevonden. Dit was onderdeel van een pakket van maatregelen om het
Vereveningsfonds gezond te maken, waartoe in 2013 was besloten. Nadat hierbij op grote schaal
onderhanden werk was opgeschoond, en een voorziening voor onvermijdelijke uitgaven in de
grondexploitatie was geboekt, is verder jaarlijks ook nog een verrekening gedaan op basis van
kavelwinsten of een actualisatie van de investeringen. Voor de grootstedelijke grondexploitaties
heeft over de jaren 2013, 2014 en 2015 ook een declaratie van proceskosten plaatsgevonden. De
winstnemingen die over 2016 hebben plaatsgevonden zijn nog niet opgenomen in de saldi op
prijspeildatum 1 januari 2016 die nu ter vaststelling worden voorgelegd, omdat de bedragen pas
worden bepaald na het moment waarop de actuele grondexploitatie wordt ingediend voor het
ERF 2016.

Het plansaldo van begin 2016 is de boekwaarde per 1 januari 2016 plus de netto contante waarde van
alle geactualiseerde toekomstige geraamde inkomsten minus uitgaven. Bij het netto contant maken is
rekening gehouden met een inflatie index van 2 %, een rentetoerekening van 1 % procent en een
discontovoet van 2 %. Deze plansaldi worden vergeleken met de plansaldi van Voorjaarsactualisatie
2016 aangepast op het nieuwe regels geldend voor grondexploitaties zoals opgenomen in het Besluit
Begroting en Verantwoording 2016.
9
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BIJLAGE 7 AANMERKELIJKE FINANCIELE AFWIJKINGEN VIA BULKBESLUIT
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BIJLAGE 8 AANMERKELIJKE FINANCIELE AFWIJKINGEN NIET VIA ERF
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BIJLAGE 9 AANMERKELIJKE FINANCIELE AFWIJKINGEN VASTGESTELD VIA ERF
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