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 (1) 

DEZE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ZUIDAS is aangegaan op [•] 

TUSSEN: 

Gemeente Amsterdam, zetelend te Amsterdam, ten deze ingevolge artikel 171 van de 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Burgemeester mr. dr. M.J. Cohen, 
handelend ter uitvoering van het besluit van de Gemeenteraad van Amsterdam d.d. [●] en 
opvolgende besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 
[●], (de "Gemeente") 

Zuidas Amsterdam CVR, een vennootschap opgericht naar het recht van Nederland, gevestigd te 
Amsterdam, [•], ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
[•]] ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Zuidas Amsterdam N.V., voor deze [●], ("ZA ") 

De partijen bij deze Overeenkomst zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "Partijen " en 
ieder afzonderlijk als een "Partij ". 

OVERWEGINGEN : 

(1) De Gemeenteraad heeft in januari 1998 met de vaststelling van de – toenmalige – Visie 
Zuidas een eerste integrale visie gegeven op de ontwikkeling van het gebied dat aan de 
Zuidkant van Amsterdam is gelegen en wordt gekenmerkt door de gevestigde kantoren, het 
station Zuid/WTC, de ringweg A10, gelegen tussen de woonbuurten Zuid en Buitenveldert 
en de groene scheggen Amstel en Schinkel;  

(2) De Gemeenteraad is in februari 2000 akkoord gegaan met de concept Visie Zuidas, waarin 
als belangrijkste conclusies functiemenging van woningen, kantoren en voorzieningen, 
flexibiliteit, het integrale dokmodel voor de infrastructuur en de hoge kwaliteit van de 
openbare ruimte werden vastgelegd; 

(3) De stedenbouwkundige weerslag van de concept Visie is door de Gemeenteraad in maart 
2001 vastgesteld; 

(4) Op 21 januari 2004 is een intentieovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente 
Amsterdam getekend die moet leiden tot de realisering van de Zuidas volgens het 
dokmodel; 

(5) De stadsdeelraad van stadsdeel Zuider-Amstel van de Gemeente heeft zijn wensen en 
ambities verwoord in de notitie “Actualisering Zuidasaccenten in 2004;  

(6) In september 2004 is door de Gemeenteraad de Visie Zuidas 2004 vastgesteld, waarbij het 
gebied als toplocatie voor kantoren, wonen en voorzieningen is geprioriteerd, met daaraan 
verbonden het dokmodel voor het ondergronds brengen van de infrastructuur hetgeen op 
[●] laatstelijk is geactualiseerd; 

(7) Op 31 januari 2006 hebben de Staat, de Ministeries van VROM en V en W, de Gemeente, 
de provincie Noord-Holland en het Regionaal Orgaan Amsterdam (thans: Stadsregio 
Amsterdam) een bestuurlijke overeenkomst Zuidas-Dok getekend, waarin zowel afspraken 
over financiële bijdragen als procesafspraken over de oprichting van de Zuidas 
Onderneming zijn vastgelegd; 

(8) Partijen hebben uitvoerig overleg gehad over het doel van een 
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samenwerkingsovereenkomst, de taken en inspanningen van partijen en de relatie tussen de 
samenwerkingsovereenkomst en andere (te sluiten) overeenkomsten; 

(9) De Zuidas is een Nederlandse toplocatie met internationale potentie voor zakelijke 
dienstverlening, waarbij de kantoorfunctie gecombineerd wordt met woningbouw, 
(maatschappelijke) voorzieningen en hoofdinfrastructuur;  

(10) Op [●] heeft de gunning plaatsgevonden op basis van het Prospectus d.d. [●] en de 
Selectieledraad Zuidas onderneming d.d. [●], waarna op [●] ZA is opgericht;  

(11) De samenwerking tussen Gemeente en ZA is erop gericht om in goed overleg en in 
onderling vertrouwen tot een zo hoogwaardig mogelijke integrale ontwikkeling van het 
gebied Zuidas te komen;  

(12) In deze overeenkomst wordt de rol van de Gemeente met de specifieke publieke taken en 
verantwoordelijkheden benoemd, ten opzichte van de rol van ZA als op winst gerichte 
onderneming; 

(13) Uitgangspunt bij de samenwerking tussen de Gemeente en ZA is de realisatie van het 
Dokcasco voor de hoofdinfrastructuur, waarbij de hoofdinfrastructuur in het Dokcasco 
wordt ondergebracht en uitgebreid met behoud van alle huidige functies; 

(14) Veel vastgoedprojecten op de Stedenbouwkundige Flanken van de Zuidas zijn bij het 
aangaan van deze overeenkomst reeds opgestart en zelfs gereedgekomen. De integrale 
ontwikkeling met de gemengde functies en het dokmodel zal echter nog tientallen jaren in 
beslag nemen, waarbij de plannen tussentijds moeten kunnen worden aangepast aan de 
markt en de maatschappelijke ontwikkelingen; 

PARTIJEN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN : 

I ALGEMEEN  

1. DEFINITIES  

1.1. In deze Overeenkomst wordt verstaan onder: 

Aandeelhoudersovereenkomst de aandeelhoudersovereenkomst inzake Zuidas 
Amsterdam N.V. van [•], inclusief daarbij behorende 
bijlagen 

A Kwaliteitsniveau het kwaliteitsniveau A zoals beschreven in de 
Kwaliteitscatalogus 

A+ Kwaliteitsniveau het kwaliteitsniveau A+ zoals beschreven in de 
Kwaliteitscatalogus  

Afnemer elke partij aan wie met tussenkomst van de ZA een 
Kavel in erfpacht uitgegeven wordt door de Gemeente  

ZA Partij Amsterdam Zuidas CV(R) 
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Balans Zuidas [Overnemen definitie uit Overeenkomst van 
Overdracht] 

Bestemmingsplan Dokcasco het bestemmingsplan, of ander publiekrechtelijk 
ruimtelijk besluit dat als gevolg van een eventuele 
wetswijziging dient ter vervanging van een in de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening bedoeld plan, betrekking 
hebbende op de Dokzone  

Bijlage De bijlagen bij deze Overeenkomst en als zodanig 
specifiek benoemd 

Bouwrijp maken  het (zowel ondergronds als bovengronds) geschikt 
maken voor verdere inrichting en bebouwing, onder 
andere omvattende: sloop van te verwijderen opstallen 
en/of bovengrondse en ondergrondse obstakels (in 
zodanige mate en op zodanige wijze dat de betreffende 
gronden geschikt zijn voor de beoogde bebouwing 
en/of inrichting), het afvoeren van grond, het uitvoeren 
van eventuele bodemsanering (conform de eisen van 
het terzake bevoegde overheidsgezag), het realiseren 
van de (eventueel) benodigde terreinophoging en het 
(laten) verleggen van kabels en (water)leidingen  

Bouw- en werkterreinen onderdelen van het Exploitatiegebied die benodigd zijn 
voor het plaatsen van bouwkranen c.a., 
bouwmaterialen c.a. en alle overige voor de bouw en 
constructie benodigde ruimte, om binnen een 
Deelgebied te kunnen komen tot de realisatie van het 
Dokcasco en/of de beoogde opstalontwikkeling en/of 
Gebiedsontwikkeling binnen het Deelgebied. 

Bvo bruto vloer oppervlakte conform NEN-norm 2580¶ 

College van B&W het College van Burgemeester en Wethouders van de 
Gemeente 

Deelgebied een gedeelte van het Exploitatiegebied dat als 
samenhangend geheel wordt ontwikkeld en zoals nader 
beschreven in een Inrichtingsplan en/of 
Stedenbouwkundig Plan  

Dokcasco de te realiseren betonnen (casco) tunnelconstructie 
conform het Programma van Eisen Infrastructuur 
Zuidas ten behoeve van het ondergronds brengen en 
uitbreiden van de Hoofdinfrastructuur, dat tevens als 
fundering dient voor de ontwikkeling van de Dokzone  

Dokzone het door realisering van het Dokcasco ontstane deel 
van het Exploitatiegebied gelegen tussen de tunnel en 
boven het maaiveld, zoals nader aangeduid en begrensd 
op de als Bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte 
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kaart 

Exploitatiegebied  het gebied Zuidas te Amsterdam, zoals nader 
aangeduid en begrensd in de Scope weergegeven op de 
als Bijlage 1 aan deze overeenkomst gehechte kaart  

Gebiedsontwikkeling  de integrale ontwikkeling van het Exploitatiegebied, 
waarbij de Visie Zuidas en de Scope in acht dienen te 
worden genomen  

Gemeente de gemeente Amsterdam, inclusief haar 
(bestuurs)organen, diensten en stadsdelen. 

Grondwaarde de waarde van de grond die met de Afnemer wordt 
overeengekomen ten behoeve van het vaststellen van 
de prijs bij afkoop van de erfpachtcanon voor 50 jaar 
en welke waarde in de erfpachtakte is opgenomen 

Hoofdinfrastructuur de modaliteiten Rijksweg, Metro en Zware Rail, 
inclusief de Openbaar Vervoer Terminal (OVT), zoals 
nader vastgelegd in de Modaliteitsovereenkomst(en)  

Inrichtingsplan een plan ten behoeve van de wijze van inrichting en 
vaststelling van het kwaliteitsniveau van beheer en 
onderhoud van een Deelgebied, zoals is bepaald in 
artikel 10 

Kavel elke voor bebouwing Bouwrijp gemaakt gedeelte van 
het Exploitatiegebied en/of een Deelgebied, niet zijnde 
een gedeelte ten behoeve van de Openbare Ruimte 

Kwaliteitscatalogus  de kwaliteitscatalogus van CROW, waarin landelijke 
standaardnormen voor het onderhoud van objecten in 
de openbare ruimte worden beschreven, zoals vigerend 
op het moment van totstandkoming van deze 
Overeenkomst  

Lastgevingsovereenkomst de overeenkomst op basis waarvan ZA namens de 
Gemeente kan komen tot een de Gemeente bindende 
erfpachtaanbieding aan Afnemers 

Loket Zuidas een door de Gemeente te realiseren coördinerend 
aanspreekpunt toegerust voor de bij deze 
Overeenkomst in artikel 4.3 toegekende taken 

Maatschappelijke 
voorzieningen 

educatieve, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke 
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van 
openbare dienstverlening, alsook dienstverlenende 
bedrijven ondergeschikt aan en ten dienste van deze 
voorzieningen 

Metro de spoorinfrastructuur inclusief stations, de 
ondergrondse Amstelveenboog en emplacementen 



   

 (5) 

zoals deze voor de exploitatie van de metrolijnen 
worden gebruikt, gelegen binnen het Exploitatiegebied  

Modaliteiteigenaren de toekomstige eigenaren van de Rijksweg, de Metro 
en de Zware Rail waarmee Modaliteitovereenkomsten 
zijn of worden gesloten  

Modaliteitovereenkomsten de overeenkomsten met betrekking tot de aanleg en 
oplevering van Rijksweg, de Metro en de Zware Rail 
en de Openbaar Vervoer Terminal (OVT) 

Openbare Ruimte  alle delen van het Exploitatiegebied die openbaar 
toegankelijk zijn of bestemd zijn als zodanig in gebruik 
te worden genomen, waaronder de openbaar 
toegankelijke delen behorende bij de 
Hoofdinfrastructuur, Stedelijke Infrastructuur, de 
Dokzone en het Stationsgebied en als nader beschreven 
in het Programma van eisen stedelijke ontwikkeling, 
het Inrichtingsplan en het Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas 

Overeenkomst deze overeenkomst met inbegrip van de Bijlagen  

Overeenkomst van vennoten de overeenkomst van vennoten Zuidas Amsterdam 
N.V. 

Overhead kosten De door ZA aan het functioneren van haar eigen 
organisatie aantoonbaar bestede kosten, zoals 
personeelskosten (, inclusief haar raad van 
commissarissen), apparatuurkosten (, zoals hardware, 
software, kantoormeubilair en huisvestingskosten) en 
overige kosten, met dien verstande dat onder overige 
kosten wordt verstaan een forfaitaire opslag van 20% 
op de hiergenoemde en door ZA aan te voeren 
specifiek benoemde kosten 

OVT Openbaar Vervoer Terminal, bij Partijen genoegzaam 
bekend en nader omschreven in de 
Modaliteitovereenkomsten 

Projectbesluiten de projectbesluiten die voor de totstandkoming van 
deze Overeenkomst door de Gemeente zijn vastgesteld 
met betrekking tot Deelgebieden in het 
Exploitatiegebied.  

Programma van Eisen  
Infrastructuur Zuidas 

het programma van eisen voor de ontwikkeling van de 
Hoofdinfrastructuur, het Dokcasco en de Openbaar 
Vervoer Terminal (OVT) van [•], aangehecht als 
Bijlage 4 

Programma van Stedelijke 
Ontwikkeling 

het Programma van Stedelijke Ontwikkeling voor de 
stedenbouwkundige planvorming en ontwikkeling van 
het Exploitatiegebied van […], waarin opgenomen, 
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ondermeer, de Openbare Ruimte, de Stedelijke 
Infrastructuur en de Voorzieningen van Openbaar nut, 
aangehecht als Bijlage 3. 

Prospectus Zuidas het document met alle daarbij behorende 
stukken/bijlagen op basis waarvan (private) partijen 
zijn genodigd om middels een veilingsysteem te 
participeren in ZA, danwel daaraan gelieerde 
rechtspersonen 

Rijksweg de autosnelweg A10 voor zover gelegen binnen het 
Exploitatiegebied  

Scope de begrenzing van het Exploitatiegebied, de 
omschrijving van de opdracht aan ZA en de te 
realiseren functionaliteiten en modaliteiten neergelegd 
in bijlage 5 bij deze Overeenkomst, welke bijlage 
gelijk is aan het gestelde in hoofdstuk 3 van de 
Prospectus Zuidas 

Stationsgebied het Deelgebied in de Dokzone tussen de Parnassusweg 
en de Beethovenstraat en zoals nader aangeduid en 
begrensd op de als Bijlage 1 aangehechte kaart 

Stedelijke Infrastructuur alle wegen, bruggen en andere infrastructuur (voet, 
fiets, bus, tram, auto) en bijbehorende voorzieningen, 
niet behorende tot de Hoofdinfrastructuur en als nader 
beschreven in het Programma van Eisen stedelijke 
ontwikkeling, het Inrichtingsplan en/of Project – en 
Uitvoeringsbesluit 

Stedenbouwkundig Plan een plan per Deelgebied, passend binnen de Visie 
Zuidas en de Scope, waarin de stedenbouwkundige 
visie voor een deel van het Exploitatiegebied wordt 
weergegeven en welk plan kaderstellend zal zijn om 
ruimtelijke besluiten voor te bereiden en 
Inrichtingsplannen te maken  

Stedenbouwkundige Flanken het gedeelte van het Exploitatiegebied, zoals nader 
aangeduid en begrensd op de als Bijlage 1 aan deze 
overeenkomst gehechte kaart, dat geen deel uitmaakt 
van het Dokcasco en de Dokzone 

Tracébesluit het besluit op grond van de Tracéwet op basis waarvan 
de infrastructurele werken te realiseren in het 
Dokcasco planologisch positief worden bestemd. 

Uitvoeringsbesluiten de uitvoeringsbesluiten die voor de totstandkoming van 
deze Overeenkomst door de Gemeente zijn vastgesteld 
met betrekking tot Deelgebieden in het 
Exploitatiegebied 
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Vastgoedprogramma  het totale bouwprogramma voor het Exploitatiegebied 
betreffende te realiseren vastgoed (dus exclusief 
vervangende nieuwbouw voor sloop), bij het aangaan 
van deze overeenkomst omvattend een bouwvolume 
van 2.690.728 m² Bvo  

Dit vastgoedprogramma zal gerealiseerd kunnen 
worden op basis van de programmatische 
uitgangspunten zoals deze in de Visie Zuidas zijn 
verwoord. 

Visie Zuidas het voorwaarden scheppend kader, waarin de condities 
voor de Gebiedsontwikkeling zijn neergelegd en welke 
visie, inclusief het daarin opgenomen 
Vastgoedprogramma, op een wijze als neergelegd in 
deze Overeenkomst kan worden aangepast, waarvan de 
laatst vastgestelde versie is aangehecht als Bijlage 2 

Voorzieningen van openbaar 
nut  

de te realiseren voorzieningen ten behoeve van de 
Gebiedsontwikkeling, zoals ondermeer: 
(water)leidingen, riolering met inbegrip van 
bijbehorende (bouw)werken, (bouw)wegen, 
kunstwerken, openbare verlichting en brandkranen met 
de nodige aansluitingen, waterhuishoudkundige 
voorzieningen met inbegrip van 
ontwateringsvoorzieningen, 
hemelwaterafvoersystemen, watergangen, 
voorzieningen ten behoeve van watercompensatie, 
speelvoorzieningen, straatmeubilair en andere 
rechtstreeks met de aanleg en inrichting van deze 
voorzieningen samenhangende werken en als nader 
beschreven het Programma van "Ambities, 
Wensbeelden en Eisen, het Inrichtingsplan en/of 
Project – en Uitvoeringsbesluit, met uitzondering van 
de Hoofdinfrastructuur 

Zware Rail de treininfrastructuur, inclusief stations, ten behoeve 
van de exploitatie van personenvervoer, gelegen 
binnen het Exploitatiegebied  

 

2. DOEL VAN DE OVEREENKOMST 

2.1. Partijen werken in goed overleg en in onderling vertrouwen samen om de 
Gebiedsontwikkeling en de hiernavolgende doelstellingen onder inachtneming van de Visie 
Zuidas en de Scope (Bijlage 5) te realiseren: 

(a) het stimuleren van nationale en internationale bedrijvigheid (en daardoor 
werkgelegenheid) in het topsegment van de markt door realisering van het 
Vastgoedprogramma in combinatie met hoogwaardige Voorzieningen van 
openbaar nut; 
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(b) het creëren van een hoogwaardig woongebied; 

(c) het inpassen van de onder a genoemde bedrijvigheid en onder b genoemd 
woongebied in de bestaande en te ontwikkelen hoogwaardige stedelijke kwaliteit 
van de Gemeente zoals onder meer neergelegd in de Visie Zuidas, waarbij 
ondermeer rekening moet worden gehouden met de leefbaarheid, bereikbaarheid, 
sociale veiligheid en duurzaamheid, met voldoende openbaar groen en 
waterbergingscapaciteit; 

(d) de accommodatie van de verwachte reizigersgroei door voldoende capaciteit te 
creëren voor de Zware Rail, de Metro, de verbreding van de Rijksweg en 
uitbreiding van het stedelijke wegennet; en 

(e) het leefbaar houden van het Exploitatiegebied tijdens de Gebiedsontwikkeling, 
onder andere door het Exploitatiegebied voor een ieder, zowel per voet, fiets, auto 
en openbaar vervoer, bereikbaar te houden.  

3. TAAK EN INSPANNING ZA 

3.1. ZA zal voor eigen rekening en risico de Gebiedsontwikkeling uitvoeren en zal met 
inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst zorg dragen voor: 

• de planvorming ex artikel 8 e.v. van deze Overeenkomst ten behoeve van de uit te 
geven Kavels; 

• het (doen) aanleggen en vervolgens (op)leveren aan de Modaliteiteigenaren van 
de Hoofdinfrastructuur conform de Modaliteitovereenkomst(en);  

• het (doen) aanleggen en vervolgens (op)leveren aan de Modaliteiteigenaren van 
het Dokcasco conform het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas;  

• het op een wijze als in de Overeenkomst beschreven in erfpacht doen uitgeven 
van Kavels in de Stedenbouwkundige Flanken en de Dokzone ten behoeve van de 
realisatie van het Vastgoedprogramma;  

• het Bouwrijp maken van de in erfpacht uit te geven Kavels;  

• het (doen) aanleggen en vervolgens (op)leveren aan de Gemeente van de 
Openbare Ruimte, de Voorzieningen van Openbaar Nut, de Stedelijke 
Infrastructuur met uitzondering van de drinkwatervoorziening.  

3.2. ZA zal zich met in achtneming van deze Overeenkomst en in het bijzonder met 
inachtneming van de relevante markteconomische omstandigheden optimaal inspannen om 
de Gemeente te faciliteren ten behoeve van het nemen en onherroepelijk laten worden van 
de benodigde bestemmingsplan(nen), ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen en 
vergunningen. De inspanningsverplichting omvat voorts in ieder geval het tijdig indienen 
van ontvankelijke aanvragen met inachtneming van Hoofdstuk II en III van deze 
Overeenkomst, alsmede het tijdig en volledig aanleveren van overige voor de uitvoering 
van deze Overeenkomst relevante documenten.  

4. TAAK EN INSPANNING GEMEENTE 

4.1. De Gemeente zal in overeenstemming met het bepaalde in deze Overeenkomst: 
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• de Kavels in de Stedenbouwkundige Flanken en de Dokzone in erfpacht uitgeven 
ten behoeve van de realisatie van het Vastgoedprogramma;  

• de (op)levering accepteren van de Openbare Ruimte, de Voorzieningen van 
Openbaar Nut, en de Stedelijke Infrastructuur en dit vervolgens beheren en 
onderhouden op A Kwaliteitsniveau, of voor zover uitdrukkelijk tussen Partijen 
overeengekomen, op A+ Kwaliteitsniveau, danwel een ander specifiek 
overeengekomen kwaliteitsniveau. 

• de (op)levering accepteren van het Dokcasco en de daarin aanwezige onderdelen 
van de Hoofdinfrastructuur die betrekking hebben op de Metro en het metrodeel 
van het OVT; 

• zorg dragen voor het feitelijk ter beschikking stellen van de gronden in het 
Exploitatiegebied; 

• zorg dragen voor het beheer en onderhoud van de Openbare Ruimte; 

• de drinkwatervoorziening door Waternet (doen) ontwerpen, plannen, realiseren 
en beheren, in beginsel voor rekening en risico van de Gemeente overeenkomstig 
artikel 14 van deze Overeenkomst; 

• het afvalwatersysteem (doen) ontwerpen, plannen en realiseren voor rekening en 
risico van ZA conform artikel 14; 

• zorg dragen voor compensatie waterberging buiten het Exploitatiegebied, 
conform het gestelde in artikel 14.3 en 

• de in deze Overeenkomst neergelegde inbrengverplichtingen jegens ZA nakomen. 

4.2. De Gemeente zal zich, met behoud van haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheden, 
alsmede te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, optimaal inspannen en zonodig actief 
grondbeleid bedrijven, met inzet van de instrumenten op grond van de Onteigeningswet en 
de Wet voorkeursrecht gemeenten, om alle benodigde publiekrechtelijke procedures voor 
het van kracht en/of verleend worden van bestemmingsplan(en), ontheffingen, 
vrijstellingen, goedkeuringen en vergunningen, die benodigd zijn voor realisering van de 
Gebiedsontwikkeling overeenkomstig deze Overeenkomst zo spoedig als mogelijk te 
doorlopen en ZA daarbij zo veel als mogelijk faciliteren.  

4.3. Voor zover de Gemeente de besluiten zelf dient te nemen, zal de Gemeente ter vergroting 
van de efficiency van het publiekrechtelijke besluitvormingsproces een Loket Zuidas 
instellen. Het Loket Zuidas zal het aanspreekpunt zijn voor ZA en de Afnemers voor het 
aanvragen en/of verkrijgen van alle voor of in het kader van de Gebiedsontwikkeling 
relevante vergunningen en/of ontheffingen, voor zover de Gemeente daartoe het bevoegde 
gezag is. 

4.4. De Gemeente zal tevens, ter vergroting van de efficiency van het gemeentelijke 
publiekrechtelijke besluitvormingsproces, zo veel mogelijk bevorderen dat de 
gemeentelijke publiekrechtelijke besluitvorming gecoördineerd wordt voorbereid en 
bekendgemaakt overeenkomstig hoofdstuk V A, afdeling 3 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening, dan wel andere wettelijke bepalingen die al dan niet het gevolg zijn van een 
wetswijziging. 
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4.5. De Gemeente zal zich ook voor het overige ten behoeve van de realisatie en de uitvoering 
van deze Overeenkomst optimaal inspannen en zo nodig haar publiekrechtelijke 
instrumentarium aanwenden, met inachtneming van wettelijke procedures en 
bevoegdheden en te betrachten zorgvuldigheid jegens derden.  

4.6. Voor zover andere overheden de desbetreffende besluiten dienen te nemen, zal de 
Gemeente de totstandkoming daarvan zoveel mogelijk bevorderen en bespoedigen. 

4.7. Het publiekrechtelijke toezicht op de naleving van de voorwaarden behorende bij de door 
de Gemeente afgegeven vergunningen en ontheffingen en toestemmingen en de gebruiks- 
en bestemmingsbepalingen, zal blijven berusten bij de Gemeente. 

4.8. De Gemeente verleent hierbij ZA het exclusieve recht om gedurende de looptijd van deze 
Overeenkomst voor eigen rekening en risico de Gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. 

II ORGANISATIE EN BESLUITVORMING  

5. STUURGROEP  

5.1. De kwaliteit en de voortgang van de Gebiedsontwikkeling en de wijze waarop Partijen 
uitvoering geven aan het bepaalde in deze Overeenkomst zal worden bewaakt door de 
Stuurgroep, bestaande uit de volgende drie personen: 

- de portefeuillehouder / wethouder van de Gemeente en de Voorzitter van het 
dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuideramstel  

- de directeur van ZA 

De Portefeuillehouder en de Voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel hebben 
in dit overleg samen één stem die gelijkwaardig is aan de stem van de directeur van ZA. 

5.2. De Stuurgroep behandelt in ieder geval de volgende vraagstukken:  

(a) planvoorbereiding ex artikel 8.1 van deze Overeenkomst  

(b) een afwijking van de risicoverdeling als nader beschreven in artikel 7 van deze 
Overeenkomst;  

(c) de vaststelling van Compensatie overeenkomstig artikel 15 van deze 
Overeenkomst. 

(d) het instellen van Projectgroepen ex artikel 6.1 van deze Overeenkomst; 

(e) waterbergings- en afvoercapaciteit buiten het Exploitatiegebied ex artikel 14 van 
deze Overeenkomst 

(f) het functioneren van Loket Zuidas; 

(g) overige vraagstukken die naar het oordeel van de Stuurgroep door haar dienen te 
worden behandeld. 

5.3. De Stuurgroep zal op basis van unanimiteit tot een standpunt komen. Partijen garanderen 
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dat de leden van de Stuurgroep voldoende mandaat hebben voor het behandelen van de 
vraagstukken. Het voorgaande laat onverlet dat deze besluitvorming niet bindend is, maar 
sturend c.q. richtinggevend voor beide Partijen. De Stuurgroep geeft aldus stukken en/of 
besluiten c.a. vrij ter bindende goedkeuring, vaststelling c.q. instemming door elk der 
Partijen afzonderlijk, middels de daartoe bevoegde organen van Partijen, waarna Partijen 
de Stuurgroep over de genomen besluiten berichten.  

5.4. Indien de Stuurgroep niet binnen 30 dagen, of een nader door de Stuurgroep te bepalen 
termijn, tot een unaniem besluit kan komen over een aan haar voorgelegd vraagstuk uit 
hoofde van deze Overeenkomst, zal door de Stuurgroep aan (een) terzake deskundige(n) 
worden gevraagd een niet bindend advies uit te brengen aan de Stuurgroep, waarna de 
Stuurgroep alsnog poogt overeenstemming te bereiken ten behoeve van de Partijen 
bindende besluitvorming binnen de eigen organisatie van Partijen, bij gebreke waarvan 
sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 30.  

5.5. De Stuurgroep kan voor haar functioneren een reglement van orde opstellen. 

5.6. Nadat de Stuurgroep conform artikel 5.3 van deze Overeenkomst de stukken en/of plannen 
c.a. vrij heeft gegeven, zal ZA de Gemeente laten weten of wordt ingestemd met het door 
de Stuurgroep voorgestelde. Nadat de ZA heeft ingestemd zullen de desbetreffende stukken 
en/of plannen c.a. aan het hierna genoemde orgaan van de Gemeente ter goedkeuring c.q. 
vaststelling worden voorgelegd met inachtneming van artikel 4 van deze Overeenkomst: 

(a) de Visie Zuidas ex artikel 8.1 onder a van deze Overeenkomst: aan de 
Gemeenteraad; en  

(b) het Stedenbouwkundig plan ex artikel 8.1, sub b van deze Overeenkomst, de 
Inrichtingsplannen ex artikel 9.1 sub d van deze Overeenkomst en de 
waterbergings- en afvoercapaciteit ex artikel 8.1, sub f van deze Overeenkomst: 
aan het College van B&W  

(c) het ruimtelijk besluit ex artikel 8.1, sub c van deze Overeenkomst, de besluiten 
genoemd in artikel 8.1 sub e van deze Overeenkomst en overige besluiten: aan de 
organen van de Gemeente die daartoe bevoegd zijn krachtens de specifieke 
publiekrechtelijke bepalingen. 

6. PROJECTGROEPEN 

6.1. De Stuurgroep kan, voor projecten en onderwerpen te bepalen door de Stuurgroep, 
Projectgroepen instellen, met desgewenst een bijbehorend reglement van de orde, waarin 
de samenstelling en de werkwijze wordt bepaald.  

6.2. De Projectgroep(en) zal/zullen - middels het Loket Zuidas - zorg dragen voor afstemming 
tussen ZA en (vertegenwoordigers van) de relevante diensten, organen of onderdelen van 
de Gemeente.    

III RISICOVERDELING GEBIEDSONTWIKKELING  

7. RISICOVERDELING 

De Gebiedsontwikkeling wordt door en voor rekening en risico van ZA uitgevoerd en ZA 
vrijwaart de Gemeente voor aanspraken van derden die verband houden met de 
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Gebiedsontwikkeling, tenzij Partijen uitdrukkelijk overeengekomen zijn dat het risico (van 
een dergelijke claim) bij de Gemeente ligt of is komen te liggen en onverminderd de 
rechten van ZA krachtens deze Overeenkomst en de Overeenkomst van Overdracht. 

IV PLANVOORBEREIDING  

8. ALGEMEEN  

8.1. ZA zal zorg dragen voor de planvoorbereiding gericht op de Gebiedsontwikkeling van het 
Exploitatiegebied en de Deelgebieden. De planvoorbereiding omvat in ieder geval:  

(a) Voorstellen tot actualisering van de Visie Zuidas; 

(b) Opstellen van een (ontwerp) Stedenbouwkundig plan binnen de kaders van de 
Visie Zuidas; 

(c) Ontwerpen van c.q. voorstellen tot ruimtelijke besluiten, zoals – maar niet 
beperkt tot – voorontwerp-bestemmingsplan en de daarbij behorende 
onderzoeken, verzoeken tot het volgen van artikel 19 WRO-procedure en de 
daarbij behorende goede ruimtelijke onderbouwing, dan wel de daarvoor in de 
plaats komende besluiten op basis van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke 
Ordening. Bedoelde plannen dienen in overeenstemming te zijn met de Visie 
Zuidas 2006 en het relevante Stedenbouwkundig plan. 

(d) Opstellen van een ontwerp Inrichtingsplan per Deelgebied,  

(e) Zich inspannen om een Afnemer, of diens vertegenwoordiger (ontvankelijke) 
aanvragen voor bouwvergunningen en andere vergunningen en/of ontheffingen 
(tijdig) te laten indienen, 

(f) Voorstellen voor (de realisatie van) waterbergings- en afvoercapaciteit buiten het 
Exploitatiegebied ex artikel 12 van deze Overeenkomst, en  

ZA legt de plannen, voorbereid in het kader van de planvoorbereiding, voor aan de 
Stuurgroep conform artikel 5. 

8.2. ZA zal de plannen c.a. benoemd en voorbereid ex artikel 8.1 ten behoeve van de 
besluitvorming door Partijen conform hoofdstuk II van deze Overeenkomst en Bijlage 6 en 
10 in procedure brengen. 

8.3. De wijze van planvoorbereiding met betrekking tot de ontwikkeling van Deelgebieden als 
beschreven in artikel 8 is ook van toepassing op de ontwikkeling van het Stationsgebied.  

9. VISIE ZUIDAS  

Partijen hebben het recht het initiatief te nemen tot het actualiseren c.q. wijzigen van de 
Visie Zuidas, waaronder begrepen het actualiseren c.q. aanpassen van het 
Vastgoedprogramma. Daarvoor zullen de procedures worden gevolgd als neergelegd in 
hoofdstuk II van deze Overeenkomst. Artikel 16.4 en artikel 17 van deze Overeenkomst 
zijn dan van overeenkomstige toepassing. 
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10. STEDEBOUWKUNDIG PLAN 

10.1. Het door ZA op te stellen Stedenbouwkundig Plan voor een Deelgebied wordt conform de 
Visie Zuidas, de Scope en het Programma van Stedelijke Ontwikkeling, opgesteld en bevat 
in ieder geval de volgende onderdelen:  

(a) de uitwerking van de stedelijke structuur, inclusief een schetsontwerp van het 
Inrichtingsplan;  

(b) het in dit Deelgebied te realiseren deel van het Vastgoedprogramma;  

(c) de toedeling van vloeroppervlakte aan Maatschappelijke Voorzieningen; en 

(d) een tijdschema.  

11. INRICHTINGSPLAN 

11.1. Het door ZA op te stellen Inrichtingsplan per Deelgebied wordt conform het Programma 
van Stedelijke Ontwikkeling, alsmede het Stedenbouwkundig plan opgesteld en bevat in 
ieder geval de volgende onderdelen:  

(a) een beheerparagraaf waarin wordt vastgelegd of een A Kwaliteitsniveau, A+ 
Kwaliteitsniveau, of een ander specifiek te bepalen kwaliteitsniveau 
overeenkomstig wordt vastgesteld; en 

(b) een kostenparagraaf waarin de kosten voor het beheer op basis van de 
beheerparagraaf, alsmede de kosten in verband met de verwerving, de aanleg en 
het beheer van waterbergings- en afwateringscapaciteit buiten het 
Exploitatiegebied overeenkomstig worden geraamd. 

11.2. Het niveau van beheer en onderhoud dat in de beheerparagraaf van het Inrichtingsplan 
wordt opgenomen, wordt door ZA ingedeeld conform de Kwaliteitscatalogus en het 
Programma van Stedelijke Ontwikkeling, waarbij voor de Gebiedsontwikkeling geldt dat i) 
het A Kwaliteitsniveau als minimum-, tevens standaardniveau wordt aangehouden en ii) 
het A+ Kwaliteitsniveau wordt aangehouden voor zogeheten exclusieve gebieden, 
daaronder worden verstaan intensief te gebruiken openbare ruimten, zoals winkel-, 
promenade- en voetgangersgebieden, alsmede pleinen. De kosten voor beheer en 
onderhoud tot en met A+ kwaliteitsniveau zijn voor de Gemeente. 

11.3. Indien door ZA een bijzonder object of element in het Inrichtingsplan wordt opgenomen, 
zoals bijvoorbeeld een standbeeld of een fontein, zal ZA in de kostenparagraaf een voorstel 
doen over de wijze waarop het beheer en onderhoud daarvan zal worden bekostigd. De 
kosten voor beheer en onderhoud van een bijzonder project of element komen niet voor 
rekening van de Gemeente. 

V GEBIEDSONTWIKKELING  

12. OPENBARE RUIMTE EN VOORZIENINGEN VAN OPENBAAR NUT 

12.1. ZA zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor de aanleg van de Openbare Ruimte 
en de Voorzieningen van Openbaar Nut (met uitzondering van drinkwater) met 
inachtneming van de eisen zoals neergelegd in het Programma van Stedelijke 
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Ontwikkeling, het betreffende Inrichtingsplan en/of Project- en Uitvoeringsbesluiten. 

12.2. De Gemeente zal op verzoek van ZA na verlening van een bouwvergunning of een ander 
besluit op basis waarvan met Bouwrijp maken mag worden begonnen, dan wel besluiten 
die daarvoor als gevolg van eventuele wijziging van wet- of regelgeving in de plaats treden 
en het Bouwrijp maken mogelijk maken, zowel feitelijk als zonodig juridisch de 
openbaarheid beëindigen van gronden die in ontwikkeling worden genomen. 

12.3. ZA zal de Openbare Ruimte en Voorzieningen van Openbaar Nut met inachtneming van de 
procedure als beschreven in het Programma van Stedelijke Ontwikkeling opleveren, en de 
Gemeente zal de oplevering accepteren, indien en zodra de Gemeente uiterlijk 22 
werkdagen nadat het voornoemde ter oplevering door de ZA is aangeboden heeft 
vastgesteld dat de realisatie van de Openbare Ruimte en de Voorzieningen van Openbaar 
Nut voldoen aan het Programma van Stedelijke Ontwikkeling, het betreffende 
Inrichtingsplan en/of de Project – en Uitvoeringsbesluiten. 

13. STEDELIJKE INFRASTRUCTUUR  

13.1. ZA zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor de tijdelijke en definitieve aanleg 
van de Stedelijke Infrastructuur met inachtneming van de eisen zoals neergelegd in het 
Programma van Stedelijke Ontwikkeling, het betreffende Inrichtingsplan en/of de Project –
en Uitvoeringsbesluiten.  

13.2. ZA zal de Stedelijke Infrastructuur met inachtneming van de procedure als beschreven in 
het Programma van Stedelijke Ontwikkeling opleveren, en de Gemeente zal de oplevering 
accepteren, indien en zodra de Gemeente 22 werkdagen nadat het voornoemde ter 
oplevering door de ZA is aangeboden heeft vastgesteld dat de Stedelijke Infrastructuur 
voldoet aan het Programma van Stedelijke Ontwikkeling, het betreffende Inrichtingsplan 
en/of de Project –en Uitvoeringsbesluiten. 

14. WATERVOORZIENINGEN 

14.1. De Gemeente (namens deze de stichting Waternet) zal het ontwerp, planning, realisatie en 
beheer van de drinkwatervoorziening (waterleidingen) in de Openbare Ruimte uitvoeren 
voor risico van de Gemeente, met dien verstande dat (i) de Gemeente de hieraan verbonden 
kosten draagt tot een bedrag dat gebruikelijk is voor het aanleggen van 
drinkwatervoorziening en (ii) ZA de hieraan verbonden extra kosten draagt, voor zover die 
kosten zijn toe te rekenen aan de bijzondere constructies ingevolge de Visie Zuidas, 
waaronder de ILT-constructie en ringleidingstructuur.  

14.2. ZA zal aan de stichting Waternet (Stelselbeheerder van afvalwatersystemen binnen de 
Gemeente en tevens onderdeel van de Gemeente Amsterdam) een opdracht verstrekken 
voor het opstellen van het programma van eisen, een bestek en een kostenraming voor de 
realisatie van het afvalwaterstelsel binnen het exploitatiegebied. Tevens zal Waternet 
toezicht kunnen houden op de uitvoering van het werk. Waternet zal hiertoe een 
marktconforme aanbieding doen aan ZA. Daarna zal de uitvoering van het werk worden 
aanbesteed door of namens ZA. Indien de regelgeving op het gebied van aanbesteding 
inschakeling van Waternet zonder selectie niet toestaat dan zal ZA deze opdracht moeten 
aanbesteden. 

14.3. De Gemeente garandeert ZA de realisatie van 2 hectare water in de parken van het 
stadsdeel Zuideramstel, ter compensatie van de waterbergingsopgave die ZA heeft vanuit 
de ontwikkeling van het Exploitatiegebied. ZA betaalt aan het stadsdeel hiervoor een 
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bedrag van EUR 2.800.000 (prijspeil 01-01-2007). ZA doet dit vanuit haar 
verantwoordelijkheid voor alle waterhuishoudkundige ingrepen voortkomend uit de 
planontwikkeling waaronder waterkering, het grondwatersysteem, inrichting, structuur en 
functioneren van het watersysteem en waterberging.  

15. AANBESTEDEN EN STAATSSTEUN 

15.1. ZA zal tot aanbesteding van diensten, werken, uitgifte van gronden, (deel)projecten 
overgaan indien dat uit hoofde van nationale of internationale regelgeving is vereist.  

15.2. De Gemeente zal de Staat verzoeken tot melding over te gaan bij de Europese Commissie 
conform artikel 88, lid 3 EG-verdrag, alsmede om de gekozen PPS-constructie voor te 
leggen aan de Europese Commissie om te bezien of de wijze van aanbesteden voldoet aan 
de Europese regelgeving op het gebied van de mededinging. Indien de Europese 
Commissie tot het oordeel komt dat er sprake is van ongeoorloofde steun, of een 
ongeoorloofde wijze van aanbesteden dan komen Partijen zo spoedig mogelijk bijeen om te 
beoordelen wat de consequenties zijn om vervolgens:  

(i) deze Overeenkomst zodanig aan te passen dat geen sprake meer is van 
ongeoorloofde werkwijzen, of  

(ii)  in beroep wordt gegaan tegen de beschikking van de Europese Commissie, of  

(iii)  tot beëindiging van deze Overeenkomst wordt gekomen overeenkomstig artikel 
31.2. 

16. VASTGOEDPROGRAMMA  

16.1. De Gemeente zal zich, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 en 4 van de 
Overeenkomst, optimaal inspannen voor de realisering van het Vastgoedprogramma van 
2.690.728 m2 (exclusief vervangende nieuwbouw voor sloop) volgens de onderverdeling 
(kantoren, woningen, voorzieningen) zoals opgenomen in de Visie Zuidas en ZA daarbij 
zoveel als mogelijk faciliteren. Daarbij erkennen Partijen dat uit artikel 5.6 voortvloeit dat 
de Visie Zuidas zoals deze geldt ten tijde van het ondertekenen van deze Overeenkomst, en 
meer in het bijzonder het in bedoelde Visie Zuidas opgenomen Vastgoedprogramma 
slechts kan worden aangepast, c.q. geactualiseerd indien beide Partijen daarmee 
instemmen, onverminderd het recht van de Gemeente om een afwijking van het 
Vastgoedprogramma te verlangen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.4 en het recht 
van ZA om in een dergelijk geval compensatie van de Gemeente te verlangen.  

16.2. In aansluiting op artikel 16.1 is de Gemeente enkel dan gehouden ZA te compenseren 
conform artikel 17 van deze Overeenkomst indien het Vastgoedprogramma niet 
gerealiseerd kan worden als gevolg van het uitblijven van één of meerdere onherroepelijke 
publiekrechtelijke besluiten of de vernietiging van één of meerdere publiekrechtelijk 
besluiten als gevolg van niet of onvoldoende inspannen van de Gemeente c.q. de organen 
van de Gemeente, dan wel het niet of het onvoldoende betrachten door de Gemeente c.q. de 
organen van de Gemeente van zorgvuldigheid bij het volgen van de betreffende 
publiekrechtelijke procedures. 

16.3. Partijen stellen vast dat op basis van de huidige Visie Zuidas in totaal 80.000 m² Bvo 
Maatschappelijke Voorziening en (waarvan inmiddels 50.000 m² Bvo in 
uitvoeringsbesluiten is vastgelegd) in het Exploitatiegebied beschikbaar gesteld moeten 
worden. Partijen geven hieraan invulling door al dan niet op verzoek van de Gemeente in 
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een door ZA op te stellen Stedenbouwkundig Plan op te nemen of en zo ja in hoeverre 
ruimte aanwezig is voor (welke) Maatschappelijke Voorziening (zie art. 10.1 sub c) en 
welke algemene en financiële voorwaarden, zulks met in acht neming van het bepaalde in 
artikel 22.3 van deze Overeenkomst voor wat betreft de Grondwaarde, daarbij gelden. 
Alvorens het betreffende Stedenbouwkundig Plan de procedure doorloopt als aangegeven 
in hoofdstuk IV zal de Gemeente (Stadsdeel Zuideramstel) in overleg treden met de 
(beoogd) Afnemer en vervolgens ZA, binnen 10 weken nadat ZA de Gemeente heeft 
geïnformeerd over de in een Stedenbouwkundig Plan op te nemen Maatschappelijke 
Voorziening en de daarbij behorende algemene en financiële voorwaarden, aangeven of zij 
overeenstemming heeft bereikt met de (beoogd) Afnemer, bij gebreke waarvan ZA 
gerechtigd is in betreffend Stedenbouwkundig Plan geen Maatschappelijke Voorzieningen 
op te nemen. 

Partijen stellen vast dat in de Stedenbouwkundige Flanken 30% van de te realiseren 
woningen in het goedkope segment moeten worden gerealiseerd. In de Dokzone geldt deze 
afspraak niet en is ZA vrij in de bepaling van het woningtype.  

Partijen zijn overeengekomen dat minimaal 15.000 m² BVO van het winkelareaal in het 
topsegment zal worden gerealiseerd. Voor de inrichting van dit topsegment zal een 
kwaliteitsteam worden ingesteld, waarin retaildeskundigen aangewezen door zowel de 
Gemeente, de Kamer van Koophandel Amsterdam als ZA zitting hebben. Dit 
kwaliteitsteam brengt advies uit aan de directie van ZA. In het basis- en middensegment zal 
tussen 15.000 m² BVO en 25.000 m² BVO winkels gerealiseerd worden, exclusief 
stationsgerelateerde voorzieningen. 

16.4. De Gemeente kan van ZA verlangen een vastgoedprogramma te realiseren dat niet 
overeenstemt met het Vastgoedprogramma en bij ZA leidt tot lagere Grondwaarden dan 
ZA had kunnen realiseren. De Gemeente compenseert, in aanvulling op artikel 17, 
onverwijld na het onherroepelijk worden van de gemeentelijke besluitvorming, welke 
besluitvorming leidt tot bedoelde lagere Grondwaarden, ZA het gehele verschil tussen de 
bedoelde lagere Grondopbrengsten en de door ZA aannemelijk te maken anders door ZA te 
realiseren normale Grondopbrengsten.  

16.5. De Gemeente ontvangt een programmabonus ter grootte van EUR 200 per m² Bvo (te 
indexeren conform CPI, Prijspeil 1 januari 2007) voor 240.403 m² Bvo in benoemde 
deelgebieden volgens onderstaande tabel (kolom te verwachten programmabonus). Deze 
programmabonus wordt uitgekeerd bij de gronduitgifte van de aangegeven m² Bvo. 
Daarenboven ontvangt de Gemeente van ZA – indien het totale gerealiseerde programma 
de in het Vastgoedprogramma opgenomen 2.690.728 m² Bvo overstijgt – (per deelgebied 
volgens onderstaande tabel) eenzelfde programmabonus per extra uitgegeven m² Bvo. De 
programmabonus is verschuldigd binnen 22 werkdagen na uitgifte van het recht van 
erfpacht aan de Afnemer. 

Deelgebied Totaal Programma Programmabonus (te 
verwachten) 

Fred Roeskestraat 50.403 Van 0 – 50.403 m² 

Strawinskylaan Pm  

Zuidplein 44.500  
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Beethoven 81.600  

Rai-gebied * Pm  

Kop Zuidas 183.828 Van 123.828 – 183.828 m² 

Vivaldi 339.344  

Ravel 229.000 Van 199.000 – 229.000 m² 

Gershwin 270.147  

Mahler 233.906  

Vu 320.000 Van 220.000 – 320.000 m² 

Rechtbank gebied Pm  

Dokzone 938.000  

Totaal 2.690.728 240.403 m² 

* Grootschalige herontwikkeling van de RAI valt buiten de Scope 

17. COMPENSATIE  

17.1. Indien en voor zover de situatie ex artikel 16.2 van deze Overeenkomst zich voordoet en 
daardoor voor één of meer Kavels, althans delen van het Exploitatiegebied, geen 
(onherroepelijke) bouwvergunning kan worden verkregen en het saldo van het vergunde 
Bvo (aan kantoorruimten en woningen in de vrije sector) daardoor lager is dan het voor de 
betreffende vastgestelde Vastgoedprogramma (het "Verschil") compenseert de Gemeente 
het Verschil op een wijze als neergelegd in dit artikel. 

17.2. De Gemeente kan ZA compenseren in het geval als omschreven in het vorige lid door :  

(a) het vergoeden van de Grondwaarde, te vermeerderen met 10,2 %, met betrekking 
tot het Verschil; of 

(b) ZA gemotiveerd schriftelijk garanderen dat het Verschil alsnog binnen een 
overeen te komen periode kan worden gerealiseerd; of 

(c) een combinatie van hetgeen onder a en b is verwoord. 

Indien binnen 2 jaar na afgifte van de garantie sub b c.q. c blijkt dat de garantie niet c.q. 
niet tijdig kan worden verwezenlijkt wordt teruggevallen op het onder (a) gestelde 

17.3. Vaststelling van de hoogte van de compensatie ex artikel 17.2 onder (a) of (c) geschiedt na 
een daartoe strekkend verzoek van ZA, welk voorstel zal worden voorgelegd aan de 
Stuurgroep. Het voorstel gaat gepaard met een voor rekening van de Gemeente opgestelde 
onderbouwing van de Grondwaarde. 

17.4. De Gemeente zal de financiële compensatie als bedoeld in artikel 17.2 sub a of c aan ZA 
betalen, uiterlijk 30 dagen nadat de financiële compensatie overeenkomstig artikel 5 van 
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deze Overeenkomst bindend is vastgesteld. 

17.5. In geval de Gemeente tot compensatie in financiële zin als bedoeld in artikel 17.2, sub a en 
c van deze Overeenkomst is overgegaan en binnen 5 jaar na betaling van deze compensatie 
is gebleken dat (een gedeelte van) de compensatie niet was geboden, omdat nadien is 
gebleken dat er geen sprake was van een Verschil, om welke reden dan ook, dient ZA (dat 
gedeelte van) de financiële compensatie te restitueren aan de Gemeente. 

18. DOKCASCO EN DOKZONE  

18.1. ZA zal voor eigen rekening en risico het Dokcasco doen aanleggen in overeenstemming 
met het Programma van Eisen Infrastructuur Zuidas.  

18.2. ZA zal onverwijld, doch uiterlijk zes (6) maanden, na het onherroepelijk en onaantastbaar 
 worden van het Tracébesluit en het Bestemmingsplan Dokcasco met de bouw van het 
Dokcasco aanvangen, mits de gronden feitelijk aan haar ter beschikking zijn gesteld.  

18.3. De Gemeente zal:  

(i) alle gronden in de Dokzone die in haar eigendom zijn, uiterlijk op het moment dat 
het Tracébesluit en het Bestemmingsplan Dokcasco onherroepelijk en 
onaantastbaar zijn, feitelijk ter beschikking stellen aan ZA ten behoeve van de 
realisatie van het Dokcasco; en  

(ii)  zich optimaal inspannen om de gronden in de Dokzone die niet in haar eigendom 
zijn, uiterlijk op voornoemd moment feitelijk aan ZA ter beschikking te stellen, 
zo nodig door het inzetten van middelen voor actief grondbeleid (zoals 
onteigening en het vestigen van een voorkeursrecht), en in overleg met en voor 
rekening en risico van de ZA. Op een daartoe strekkend verzoek van ZA zal de 
Gemeente aan ZA volmacht verlenen om namens de Gemeente de 
onderhandelingen met de derde-eigenaren te voeren en indien de 
onderhandelingen naar het oordeel van ZA en Gemeente niet tot het gewenste 
resultaat hebben geleid, zal de Gemeente op verzoek van ZA een 
onteigeningsprocedure entameren.  

(iii)  zich tevens optimaal inspannen om op het moment dat het Tracébesluit en het 
Bestemmingsplan Dokcasco onherroepelijk en onaantastbaar zijn en de daarbij 
behorende feitelijke werkzaamheden aanvangen Bouw- en Werkterreinen, 
gelegen in de Dokzone en/of de Stedenbouwkundige Flanken beschikbaar te 
stellen, voor zover ZA aannemelijk heeft gemaakt daaraan noodzakelijkerwijs 
behoefte te hebben. 

18.4. Indien de Gemeente de verplichting ex artikel 18.3 niet nakomt, zal ZA dit in de 
Planvoorbereiding meenemen en verwerken. 

18.5. Voor de duur van realisatie van het Dokcasco, blijft de Gemeente de juridische eigendom 
behouden van de gronden in de Dokzone, met uitzondering van de gronden waarop de 
Rijksweg A10 zal worden gerealiseerd. Na oplevering van het Dokcasco zullen met 
betrekking tot de Modaliteit Zware Rail beperkte rechten (opstalrechten) worden gevestigd 
ten behoeve van de Modaliteiteigenaar (ProRail) op een wijze als verder uitgewerkt in een 
overeenkomst met de Minister van Verkeer en Waterstaat (mede namens ProRail). Na de 
realisatie van het Dokcasco blijft de Gemeente de juridische eigendom behouden van de 
gronden in de Dokzone waarop de onderdelen Zware Rail en Metro zijn gerealiseerd. De 
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juridische eigendom van de gronden in de Dokzone waarop de nieuwe Rijksweg A10 zal 
worden gerealiseerd, zal aan de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) worden 
overgedragen ZA zal ten behoeve van de gemeente gedurende 10 jaren na de oplevering 
van de onderdelen van het dokcasco (ruwbouw) waarin de zware rail en de metro zijn 
gerealiseerd een verzekering afsluiten tegen verborgen gebreken en constructieve fouten als 
gevolg waarvan schade zou kunnen ontstaan voor de gemeente.  

18.6. ZA draagt vanaf het moment dat met de feitelijke realisatie van het Dokcasco is begonnen 
tot aan de oplevering van het Dokcasco voor eigen rekening en risico zorg voor het beheer 
en onderhoud van het Dokcasco. 

18.7. ZA is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van (gedeelten van) het Dokcasco 
totdat (gedeelte) van het Dokcasco is/zijn opgeleverd.  

18.8. Na oplevering van (een onderdeel van) het Dokcasco zal het beheer en onderhoud van (dat 
onderdeel van) het Dokcasco voor rekening en risico komen van de partijen die terzake (dat 
onderdeel van) het Dokcasco een (beperkt) eigendomsrecht hebben of verwerven, tenzij de 
Modaliteiteigenaren terzake het beheer en onderhoud van dat gedeelte van het Dokcasco 
reeds afspraken hebben gemaakt in de respectievelijke Modaliteitovereenkomsten. 

19. HOOFDINFRASTRUCTUUR  

ZA zal voor eigen rekening en risico de Hoofdinfrastructuur (waaronder de Metro) doen 
aanleggen op basis de Scope en in overeenstemming met het Programma van Eisen 
Infrastructuur Zuidas en de Modaliteitovereenkomsten.  

20. STEDENBOUWKUNDIGE FLANKEN 

20.1. De Gemeente zal:  

(i) alle gronden in de Stedenbouwkundige Flanken die in haar eigendom zijn, 
uiterlijk op het moment dat werkzaamheden voor het Bouwrijp maken van een 
Deelgebied en/of Kavel aanvangen feitelijk ter beschikking stellen aan ZA ten 
behoeve van de realisatie van de Stedenbouwkundige Flanken; en  

(ii)  zich optimaal inspannen om de gronden in de Stedenbouwkundige Flanken die 
niet in haar eigendom zijn, uiterlijk op voornoemd moment feitelijk aan ZA ter 
beschikking te stellen, zo nodig door middel van onteigening, in overleg met en 
voor rekening en risico van de ZA. Op een daartoe strekkend verzoek van ZA zal 
de Gemeente aan ZA volmacht verlenen om namens de Gemeente de 
onderhandelingen met de derde-eigenaren te voeren en indien de 
onderhandelingen naar het oordeel van ZA en Gemeente niet tot het gewenste 
resultaat hebben geleid, zal de Gemeente op verzoek van ZA een 
onteigeningsprocedure entameren.  

(iii)  zich tevens optimaal inspannen om uiterlijk op het moment dat de 
werkzaamheden genoemd onder i) aanvangen Bouw- en Werkterreinen, al dan 
niet gelegen in de Stedenbouwkundige Flanken en/of de Dokzone beschikbaar te 
stellen, voor zover ZA aannemelijk heeft gemaakt daaraan noodzakelijkerwijs 
behoefte te hebben. 

20.2. Voor de duur van de Gebiedsontwikkeling blijft de Gemeente de juridische eigendom 
behouden van de gronden in de Stedenbouwkundige Flanken. Na opleveringen van de 
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Kavels, worden de erfpachtrechten overeenkomstig artikel 22 ten behoeve van derden 
gevestigd.  

21. BEHEER EN ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE, STEDELIJKE 
INFRASTRUCTUUR EN VOORZIENINGEN OPENBAAR NUT 

21.1. Tot het moment dat delen van het Exploitatiegebied feitelijk in de Gebiedsontwikkeling 
worden betrokken en vanaf de oplevering conform artikel 22 van deze Overeenkomst 
draagt de Gemeente zorg voor het beheer van de desbetreffende Openbare Ruimte, 
Voorzieningen van Openbaar Nut en Stedelijke Infrastructuur. Tot het moment dat delen 
van het Exploitatiegebied feitelijk in de Gebiedsontwikkeling worden betrokken geldt de 
aanwezige kwaliteit als de te handhaven kwaliteit. Na de oplevering conform artikel 22 van 
deze Overeenkomst geldt als te handhaven kwaliteit het kwaliteitsniveau bepaald in het ter 
plaatse geldende Inrichtingsplan. In het geval geen Inrichtingsplan voor handen is, geldt het 
A Kwaliteitsniveau als kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud. 

21.2. Vanaf het moment dat delen van het Exploitatiegebied feitelijk in de Gebiedsontwikkeling 
zijn betrokken tot de oplevering conform artikel 22 van deze Overeenkomst draagt ZA 
voor eigen rekening en risico zorg voor het (tijdelijk) beheer en onderhoud van de 
Openbare Ruimte, de (tijdelijke) Voorzieningen van Openbaar Nut en Stedelijke 
Infrastructuur, mits de betreffende gronden (feitelijk) aan de openbaarheid zijn onttrokken 
en zulks onverlet latend het bepaalde in artikel 21.3 van deze Overeenkomst. 

21.3. De Gemeente draagt als wegbeheerder zorg voor de bereikbaarheid van het 
Exploitatiegebied en voor tijdelijke omleidingen van wegen deeluitmakende van de 
Stedelijke Infrastructuur en gelegen binnen het Exploitatiegebied op eerste verzoek van 
ZA. De Gemeente zal in overleg met de ZA de wijze van omleiding bepalen. ZA zal de 
redelijke kosten aan de Gemeente vergoeden. 

21.4. Ten aanzien van de Openbare Ruimte, Voorzieningen van Openbaar Nut en Stedelijke 
Infrastructuur ten behoeve van in het Exploitatiegebied reeds in ontwikkeling genomen 
onroerende zaken geldt het bepaalde in de Project- en Uitvoeringsbesluiten, bij gebreke 
waarvan artikel 21.1 van toepassing is.  

VII UITGIFTE BOUWRIJPE KAVELS  

22. ERFPACHT  

22.1. Bij de onderhandelingen met (potentiële) Afnemers zal door ZA worden gehandeld 
conform de Lastgevingsovereenkomst inzake erfpachtuitgifte.  

22.2. De Gemeente zal de Kavels op eerste verzoek van ZA rechtstreeks aan - uitsluitend door 
ZA aangewezen - Afnemers in erfpacht uitgeven. Alvorens de erfpachtuitgifte in een 
notariële akte zal worden geconstateerd zal de Gemeente door middel van een besluit de 
erfpachtovereenkomst bestuurlijk goedkeuren. Van het concept besluit wordt uiterlijk 12 
weken voor de geplande uitgifte een exemplaar ter goedkeuring aan ZA gezonden, waarna 
ZA zo nodig bedoeld conceptbesluit aan de Stuurgroep kan voorleggen.  

22.3. De rechten, plichten en voorwaarden van de erfpachtaanbieding zullen in overeenstemming 
met het grond- en erfpachtbeleid dat in Amsterdam geldt ten tijde van uitgifte, waarbij voor 
kantoorbestemmingen een Grondwaarde wordt nagestreefd die recht doet aan artikel 2 van 
de Overeenkomst en derhalve in ieder geval 10% ligt boven de gemiddelde Grondwaarde 
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die elders in de Gemeente tot 12 maanden voor de beoogde uitgiftedatum is gehanteerd. Bij 
de uitgifte van Kavels ten behoeve van Maatschappelijke Voorzieningen geldt de 
grondprijs voor niet-commerciële voorzieningen conform het gemeentelijke 
grondprijsbeleid. De gronden worden uitgegeven in erfpacht voor onbepaalde tijd. De 
"Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000", dan wel andere gemeentelijke 
regelgeving die het gevolg zijn van een wijziging van de betreffende Algemene bepalingen 
voor voortdurende erfpacht 2000 van toepassing worden verklaard bij de uitgifte. Een 
aanbieding die afwijkt van het hiervoor gestelde wordt niet gedaan dan nadat dit aan de 
Stuurgroep is voorgelegd en geaccordeerd.  

22.4. Bij de uitgifte in erfpacht kan het, afhankelijk van de technische vormgeving van (de 
beoogde) bebouwing, van belang zijn dat tot vestiging van opstalrechten en tot splitsing 
van percelen en gebouwen in appartementsrechten wordt gekomen. ZA draagt in dat geval, 
in samenspraak met de Projectgroep, zorg voor adequate regelingen ten aanzien van onder 
meer het gemeenschappelijke gebruik, het onderhoud en herstel (waaronder begrepen 
vervanging van onherstelbare onderdelen) van fundamenten en dragende muren, van 
gemeenschappelijk gebruik van (delen van) gebouwen, ruimten etc., welke regelingen 
dwingend kunnen worden opgelegd bij uitgifte. De Gemeente zal zich conformeren aan de 
voorstellen van ZA, onverlet latend de mogelijkheid om een en ander aan de Stuurgroep 
voor te leggen. 

22.5. De Gemeente zal alle beheerstaken op het vlak van de uitgifte in erfpacht, alsmede de 
administratie en het beheer van de erfpachtcontracten voor eigen rekening en risico 
uitvoeren.  

22.6. Onafhankelijk van de wijze van betaling die met de erfpachter is overeengekomen, betaalt 
de Gemeente ZA op het moment van erfpachtuitgifte, of op een tijdstip nader door Partijen 
overeen te komen, ten behoeve van uitgegeven Kavels een bedrag dat gelijk staat aan 
110,2% van de Grondwaarde.  

22.7. Het bepaalde in de artikelen 22.1 tot en met 22.6 geldt ook voor aanvullingen op c.q. 
wijzigingen van bestaande erfpachtovereenkomsten binnen het Exploitatiegebied, mits het 
gaat om aanvullingen op c.q. wijzingen van bestaande erfpachtovereenkomsten die qua 
omvang groter zijn dan 3.000 m². 

22.8. De Gemeente garandeert dat in het geval het stelsel van erfpacht wordt gewijzigd en/of 
afgeschaft en ZA hierdoor inkomsten misloopt, de Gemeente ZA compenseert voor het 
verlies aan inkomsten. Voor zover een wijziging en/of afschaffing van het erfpachtstelsel 
leidt tot hogere inkomsten, is de Gemeente gerechtigd tot de meeropbrengsten van deze 
hogere inkomsten. 

VIII OVERDRACHT LOPENDE PROJECTEN  

23. OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT LOPENDE PROJECTEN 

De Gemeente draagt aan ZA over, die deze overdracht aanvaardt, de verplichtingen terzake 
van de uitvoering van de Project- en Uitvoeringsbesluiten en overige besluiten met 
betrekking tot de onroerende zaken gelegen in het Exploitatiegebied, evenals de door of 
namens de Gemeente aangegane rechten en verplichtingen ten opzichte van derden, zoals 
verwoord in de Overeenkomst tot Overdracht (Bijlage 6).  

24. BIJDRAGE GEMEENTE  
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24.1. De Gemeente betaalt binnen 14 dagen na de toetreding van de private aandeelhouders tot 
ZA (voorzien in 2008) aan ZA het reeds gerealiseerde positieve financiële 
grondexploitatiesaldo van de Stedenbouwkundige Flanken, zoals blijkt uit de Balans 
Zuidas alsdan geactualiseerd naar de datum van de toetreding van de private 
aandeelhouders tot ZA, alsmede een bedrag van 10,2 % over de grondwaarde van de sinds 
01-01-1998 gerealiseerde gronduitgiften in het exploitatiegebied zulks te vermeerderen met 
4,5% rente (vanaf de datum van uitgifte), op een ten name van ZA staande bankrekening 
ten behoeve van de verdere ontwikkeling van het Exploitatiegebied.  

24.2. De Gemeente betaalt aan ZA een bedrag van EUR [•], welk bedrag overeenkomt met het 
bedrag dat de Gemeente van de Stadsregio Amsterdam ontvangt als een bijdrage ten 
behoeve van de door ZA te realiseren Modaliteit Amsterdam zoals omschreven in de 
Modaliteitovereenkomst met de Gemeente en de Subsidieovereenkomst met de Stadsregio. 
De verplichting van de Gemeente het genoemde bedrag aan ZA te betalen is aangegaan 
onder de (opschortende) voorwaarde dat de Gemeente bedoeld bedrag van de Stadsregio 
Amsterdam ontvangt 

24.3. De bedragen die de Gemeente aan ZA overmaakt houden tevens in de verplichting voor ZA 
om voor een bedrag van EUR 13.000.000 (per 1 januari 2006) aan voor kunstinitiatieven in 
het Exploitatiegebied te realiseren.  

24.4. Bij de oprichting van ZA zal de Gemeente de in het Exploitatiegebied door haarzelf 
gemaakte reserveringen (prijspeil 1 januari 2007) voor het realiseren van 
groenvoorzieningen, kunstobjecten en kwaliteitsmaatregelen in het Exploitatiegebied,  
overmaken aan ZA en zal ZA de verplichting aanvaarden om in het Exploitatiegebied 
dergelijke voorzieningen te realiseren voor in elk geval de gereserveerde bedragen. 

X OVERIG  

25. PLANSCHADE/NADEELCOMPENSATIE 

25.1. Indien door derden vorderingen jegens de Gemeente worden ingesteld terzake van 
planschade (zoals bedoeld in artikel 49 e.v. Wet op de Ruimtelijke Ordening) en/of 
vorderingen wegens nadeelcompensatie, dan worden de door de Gemeente terzake te 
vergoeden bedragen door ZA gedragen.  

25.2. De Gemeente verleent onverwijld na ondertekening van deze Overeenkomst mandaat, c.q. 
machtiging aan ZA om voor de Gemeente met derden, waaronder afnemers, 
planschade/nadeelcompensatie-overeenkomsten te sluiten teneinde overeen te komen dat 
deze derden de toe te kennen of reeds toegekende planschade en/of nadeelcompensatie 
zullen dragen.  

26. EXPLOITATIEVERGOEDING EN BAATBELASTING 

De Gemeente zal in het kader van de Gebiedsontwikkeling jegens ZA of Composer B.V. 
geen aanspraak maken op een exploitatievergoeding, alsmede heffing van baatbelasting. 

27. BIJDRAGEN/SUBSIDIES/KOSTENVERHAAL 

Partijen zullen zich voortdurend inspannen om, binnen de voor iedere partij bestaande 
mogelijkheden daartoe, in het kader van de Gebiedsontwikkeling subsidies en/of bijdragen 
van derden te verkrijgen. Indien Partijen besluiten ter beschikking gestelde subsidies te 
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aanvaarden, zullen zij ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling, de voorwaarden in acht 
nemen die de subsidieverleners verbinden aan het verstrekken van subsidies en/of 
bijdragen. 

28. FISCALITEIT / GEWIJZIGDE WETGEVING 

28.1. Partijen streven voortdurend naar een zo gunstig mogelijk fiscaal regime bij de uitvoering 
van de Gebiedsontwikkeling. Waar nodig zal door Partijen overleg met de fiscale 
autoriteiten plaatsvinden. Indien om fiscale redenen mocht blijken dat wijziging en/of 
aanvulling van deze Overeenkomst gewenst is in het kader van de Gebiedsontwikkeling, 
zullen Partijen zich inspannen om terzake van zulke wijzigingen en/of aanvullingen 
onderlinge overeenstemming te bereiken. 

28.2. Partijen onderkennen dat de thans voorgestane wijze van uitvoering van de 
Gebiedsontwikkeling beïnvloed kan worden door toekomstige wetgeving. Indien 
toekomstige non-discriminatoire wetgeving ongewijzigde uitvoering van deze 
Overeenkomst verhindert, en mitsdien wijziging en/of aanvulling van deze Overeenkomst 
gewenst is, zullen Partijen zich inspannen om nadere onderlinge overeenstemming te 
bereiken daaromtrent. Indien discriminatoire regelgeving van de Gemeente ongewijzigde 
uitvoering van deze Overeenkomst verhindert, zal de Gemeente de daarvoor voor ZA 
aantoonbare voortvloeiende kosten en derving van inkomsten vergoeden. 

29. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

29.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

29.2. Alle geschillen die tussen Partijen naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten 
ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter te 
Amsterdam. 

30. GESCHILLENREGELING 

Indien tussen Partijen geen unanimiteit kan worden bereikt, zullen Partijen het alsdan 
spelende vraagstuk aan de Stuurgroep voorleggen. In die gevallen waarin ook binnen de 
Stuurgroep geen unanimiteit kan worden bereikt, kan elk van Partijen het geschil 
overeenkomstig artikel 32 aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorleggen.  

31. VOORWAARDEN EN BEEINDIGING 

31.1. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de 
Aandeelhoudersovereenkomst, de Overeenkomst van Vennoten en de 
Modaliteitovereenkomsten in werking zijn getreden. 

31.2. Deze Overeenkomst kan door (een der) Partijen worden beëindigd c.q. ontbonden door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij tot uiterlijk zes maanden 
nadat: 

(a) deze Overeenkomst op basis van het Europese recht en/of nationale wet- en 
regelgeving, waaronder begrepen het aanbestedingsrecht en de regelen omtrent 
staatssteun overeenkomstig artikel 15.2 moet worden ontbonden, en/of 

(b) het Tracébesluit niet uiterlijk op 1 januari 2016 onherroepelijk en onaantastbaar is 
geworden; en/of 
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(c) de aandeelhoudersvergadering van Zuidas Amsterdam N.V. op basis van de 
aanbestedingsresultaten heeft besloten niet tot realisatie van het Dokcasco en 
Hoofdinfrastructuur over te gaan;  

(d) de aandeelhoudersvergadering van Zuidas Amsterdam N.V. niet uiterlijk op 1 
januari 2016 een besluit genomen heeft over het al dan niet overgaan tot realisatie 
van het Dokcasco en de Hoofdinfrastructuur; 

(e) door één of meer partijen bij de Modaliteitovereenkomsten, de 
Modaliteitovereenkomsten rechtmatig zijn beëindigd c.q. ontbonden; 

31.3. Indien deze Overeenkomst door (een der) Partijen beëindigd c.q. ontbonden wordt zal ZA 
de Gemeente restitueren de geldelijke inbreng ex artikel 24 van de Overeenkomst en de 
reeds afgedragen Grondwaarde ex artikel 22.6. De afgedragen grondwaarde zal worden 
vermeerderd met rente en verminderd met de kosten door ZA gemaakt met betrekking tot 
de activiteiten gerelateerd aan de ontwikkeling van de Stedenbouwkundige Flanken, 
daaronder begrepen de kosten door ZA gemaakt met betrekking tot de planvoorbereiding, 
de ontwikkeling van de Openbare Ruimte, Voorzieningen van Openbaar Nut, Stedelijke 
Infrastructuur en het Woonrijp maken en 50% van de Overhead Kosten van ZA. Tevens zal 
ZA terugleveren en zal de Gemeente de teruglevering accepteren van de rechten en 
verplichtingen c.a. bepaald in artikel 23 van de Overeenkomst, waarbij de ZA de Gemeente 
vrijwaart voor claims van derden (in verband met deze terug te leveren rechten en 
verplichtingen), voor zover deze ontstaan zijn tijdens de duur van deze Overeenkomst. De 
voorbereidingskosten die ZA maakt voor de aanbesteding van het Dokcasco komen 
volledig voor rekening van ZA. 

31.4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst doen Partijen, voor zover 
rechtens toegestaan, hierbij afstand van hun recht uit hoofde van de artikelen 6:265 tot en 
met 6:279 BW deze Overeenkomst te ontbinden of in rechte ontbinding van deze 
Overeenkomst te vorderen.  

32. BIJLAGEN 

32.1. De Bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. De Visie Zuidas die 
conform artikel 9, 8 en 5 wordt gewijzigd en/of geactualiseerd, maakt na het doorlopen van 
de procedure in de gewijzigde versie integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.  

32.2. In geval van strijdigheid tussen onderstaande documenten geldt de volgende prioriteit: 

(i) deze Overeenkomst, 

(ii)  de Bijlagen bij deze Overeenkomst, zulks evenwel met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 32.1. 

33. DIVERSEN 

33.1. Deze Overeenkomst duurt voort zolang de Gebiedsontwikkeling nog niet is gerealiseerd, 
onverminderd het bepaalde in artikel 31. 

33.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst niet (meer) rechtsgeldig 
blijkt/blijken te zijn, zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen 
zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een 
vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de 



   

 (25) 

strekking van de te vervangen regeling. 

33.3. Indien en voor zover mocht blijken dat in één of meer onderwerpen niet blijkt te zijn 
voorzien in deze Overeenkomst, zullen Partijen genoemd onderwerp voorwerp van 
bespreking maken in de Stuurgroep teneinde gezamenlijk een regeling te treffen die zoveel 
als mogelijk aansluit bij de inhoud, doel en strekking van deze Overeenkomst. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND [IN [•]] OP [•] , 

Gemeente Amsterdam 

 

 Zuidas Amsterdam CVR voor deze 
Zuidas Amsterdam N.V. 

 

Door: mr. dr. M.J. Cohen  Door: 

Titel: burgemeester van de gemeente 
Amsterdam 

 Titel: directeur Zuidas Amsterdam 
N.V. 
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BIJLAGE 1 (EXPLOITATIEGEBIED) 

 

Zie bijlage Prospectus nr. 1 
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BIJLAGE 2 (VISIE ZUIDAS) 

Zie bijlage Prospectus nr. 5 
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BIJLAGE 3 (PROGRAMMA VAN STEDELIJKE ONTWIKKELING)  

Zie bijlage Prospectus nr. 3 
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BIJLAGE 4 (PROGRAMMA VAN EISEN INFRASTRUCTUUR ZUIDAS) 

Zie bijlage Prospectus nr. 2 
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BIJLAGE 5 (SCOPE)  

1. Inleiding 

De projectscope betreft een korte omschrijving van de opdracht van de onderneming, de 

gebiedsontwikkeling, de gebiedsbegrenzing en enkele vastgelegde bestuurlijke 

uitgangspunten.  

De scope van 23 februari 2005 is de basis geweest voor nadere afspraken. Op basis van de 

genomen besluiten sindsdien, is de beschrijving van de scope herzien zoals in dit document 

is opgenomen.  

 

2. Aangepaste scope conform reeds genomen bestuurlijke besluiten 
 

Algemeen 
In hoofdlijnen behoren de volgende punten tot de Scope: 

- Bouwrijp maken (inclusief bodemsanering) en uitgifte gronden; 

- Stedelijke infrastructuur en de openbare ruimte; voor de OV infrastructuur valt onder 

de scope een trambaan tussen VU ziekenhuis en het Station (over de Boelelaan).  Op de 

Buitenveldertselaan, Parnassusweg en Beethovenstraat moet een vrije OV-baan 

inpasbaar zijn. De aanleg van trambanen over deze OV-banen behoort (nog) niet tot de 

scope.    

- De Hoofdinfrastructuur; 

- De OVT; 

- Busstation; 

Met betrekking tot het bovenstaande geldt dat ZA steeds deze functies nieuw zal aanleggen 

het betreft echter niet de exploitatie, het beheer en onderhoud.  

 

A Gebiedsontwikkeling 
De ontwikkeling van Zuidas Amsterdam heeft tot doel de totstandkoming van een zakelijk 

centrum in de top van de markt, waarmee de positie van Nederland als geheel en van de 

Amsterdamse regio in de concurrentie om internationale bedrijvigheid en hoogwaardige 

commerciële diensten wordt ondersteund.  

De activiteiten van het Exploitatiegebied zijn gericht op het stimuleren van nationale en 

internationale bedrijvigheid in het topsegment van de markt, waarbij het toevoegen van 

extra kantoorfuncties wordt gecombineerd met woningbouw, maatschappelijke 

voorzieningen en (Hoofd)infrastructuur. Een hoge bebouwingsdichtheid versterkt het 

hoogstedelijk karakter van het gebied. Uitgangspunt is een duurzame, gemengde toplocatie 

en een evenwichtige woon,- werkverhouding. Dit draagt bij aan de sociale veiligheid en 

waarborgt de kwaliteit van de openbare ruimte. Essentieel voor de realisatie van het Project 

is volgens bovenstaande doelstellingen en uitgangspunten het Dokmodel.  

Voor een aantal deelgebieden zijn reeds zogenaamde uitvoeringsbesluiten genomen door 

de Gemeenteraad van Amsterdam, deze maken onderdeel uit van de Scope. 
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B Gebiedsgrenzen  
De gebiedsontwikkeling behorende tot de Scope is aangegeven op de als bijlage 

aangehechte kaart. Voor wat betreft de gebiedsbegrenzing van de Hoofdinfrastructuur 

geldt dat deze gelijk is aan de grenzen van de gebiedsontwikkeling op de volgende drie 

onderdelen na:  

 

1. ZA realiseert over de Schinkel, ten zuiden van de huidige spoorbrug, een nieuwe 

éénsporige brug voor de Zware Rail met ten westen van deze brug circa 400 meter spoor 

dat aansluit op het bestaande zuidelijke spoor; 

 

2. Over de Amstel komt, ten zuiden van de huidige spoorbrug, een nieuwe 2-sporige brug 

voor de Zware Rail ten behoeve van de twee toeleidende sporen naar de keersporen, die 

tussen de Amstel en Station Duivendrecht zijn gepland. 

 

3. De ondergrondse Amstelveenboog eindigt ten zuiden van De Boelelaan. ZA realiseert de 

metrotunnel tot en met het door ZA te bouwen ondergronds station aldaar. 

 

C Modaliteiten   
ZA heeft bij onderstaande deelprojecten de opdracht de volgende punten te realiseren: 

 

Rijksweg 
- De Rijksweg noord,- zuidzijde bestaat uit een tunnel met twee boven elkaar gelegen 

rijbanen met ieder drie stroken (waar inbegrepen rijstroken, vluchtstroken en 

weefvakken), en bovengronds voor zover binnen de gebiedsgrenzen. 

- De aansluiting van de Rijksweg conform de dubbele oprit variant ter plaatse van de 

S109 aan de zuidzijde. 

 

Zware Rail 
- De realisatie van uitbreiding van de bestaande twee sporen naar vier sporen tot aan 

keersporen met de nieuw te bouwen tweesporige brug over de Amstel; 

- Vier keersporen met reservering voor een vijfde keerspoor in de oksel A2/A10; 

- Eén nieuwe brug over de Schinkel geschikt voor enkelspoor. 

- Twee compleet ingerichte tunnels geschikt voor 2x2 sporen naast elkaar inclusief 

perrons en stijgpunten; 

- De ruwbouw van de derde platte tunnel geschikt voor twee sporen; 

- Station Amsterdam RAI: toevoegen van twee perronsporen aan de bestaande twee 

perronsporen. 
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Metro 
- Compleet ingerichte tunnel geschikt voor 2x2 sporen boven elkaar; 

- Ten westen van het Station: de ruwbouw van de gesloten tunnel voor mogelijk 

toekomstige doortrekking van de Metro naar Schiphol; 

- Bestaande metrohaltes stations Amsterdam RAI en Amstelveenseweg blijven liggen; 

- De Amstelveenboog ligt ondergronds en sluit aan op de Metro; 

- De Amstelveenboog eindigt direct na de halte Buitenveldert. Halte Buitenveldert ligt 

aan de zijkant van de Buitenveldertse Laan tussen de De Boelelaan en de A.J. 

Ernststraat als een ondergronds ingerichte halte. 

 

OVT 
- Transfer op niveau -1 (in servicelaag); 

- Inrichting busstation op maaiveld; 

- Fietsenstalling geschikt voor 8000 fietsen. 
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BIJLAGE 6 (OVEREENKOMST VAN OVERDRACHT) 
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BIJLAGE 7 (LASTGEVINGSOVEREENKOMST INZAKE ERFPACHTUITGIFTE) 




