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0. Taxatiewaarden 
De ondergetekende, 

 
CB Richard Ellis Valuations B.V. en Boer Hartog Hooft Consultancy B.V., 

makelaars in onroerende goederen en taxateurs te  

Amsterdam, 

 

verklaren ingevolge een op 29 augustus 2006 ontvangen mondelinge opdracht en op 26 

oktober 2006 schriftelijk bevestigde opdracht van: 

 
Ir. J.D. Doets, Kwartiermaker Zuidas Onderneming in oprichting 

te Amsterdam 

 

te hebben gewaardeerd de navolgende onroerende zaken 

 
de te vestigen rechten van erfpacht op de te vestigen 

appartementsrechten welke thans nog niet ter plaatse  

zijn aangeduid, en welke na vestiging ervan recht geven 

op het uitsluitende gebruik van de aldaar te realiseren 

kantoren, woningen, voorzieningen en winkels c.a. 

 

van welke onroerende zaak door ons met inachtneming van het in dit rapport gestelde per 1 

januari 2007 de onderstaande waarden zijn vastgesteld: 

 

Grondwaarde:                                                                                                    € 548.000.000 
 

Zegge:                                                  VIJFHONDERD ACHTENVEERTIG MILJOEN EURO  
 
Aldus gedaan te goeder trouw, naar beste kennis en wetenschap, voor CB Richard Ellis 
Valuations BV op 22 oktober 2007 ondertekend door: 
 

M.C. Fidler MRICS RT 
ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert onder nummer BV01.20.501.5.0158 
 
en voor Boer Hartog Hooft Consultancy B.V. op 22 oktober 2007 ondertekend door: 

 

Ir. J.M. Kwak RT  
ingeschreven in het register van de Stichting VastgoedCert onder nummer BV01.20.501.5.0365 
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1. Inleiding / opdrachtformulering  
In het geoptimaliseerd Dokmodel voor de Zuidas te Amsterdam (versie 7 maart 2006) is in 
het centrumgebied van het plan de zogenoemde Stationskavel gepland. Deze kavel - be-
staande uit een aantal bouwblokken - voorziet in de bebouwing van tenminste 475.000 m² 
bruto vloeroppervlak aan kantoren, woningen, voorzieningen en winkels c.a. 
 
De heer Ir J.D. Doets, kwartiermaker voor de Zuidas Onderneming in oprichting, heeft CB 
Richard Ellis en Boer Hartog Hooft gevraagd op basis van de residuele berekeningen de 
grondwaarde te bepalen van binnen die stationskavel te realiseren bebouwing. Het is de 
bedoeling dat de Zuidas Onderneming te zijner tijd het in exploitatie brengen van de gronden 
in het Zuidasgebied risicodragend op zich neemt. Dit houdt ondermeer in dat de Zuidas On-
derneming de kosten draagt voor het realiseren van de ondergrondse en bovengrondse 
infrastructuur, het bouwrijp maken van de gronden en het inrichten van de openbare ruimte. 
Daartegenover staat dat de Zuidas Onderneming de opbrengsten zal genieten van het (in 
erfpacht) uitgeven van de gronden voor de beoogde bestemmingen. 
Doel van deze waardering is om toekomstige aandeelhouders in de Zuidas Onderneming 
inzicht te verschaffen in de potentiële grondopbrengst van het deelgebied Stationskavel. 
 
Voor de waardering hebben de taxateurs ondermeer de volgende documenten gehanteerd: 

• De notitie onafhankelijke taxatie grondprijzen stationskavel van Ir. J.D. Doets dd 29 
augustus 2006 

• Het concept werkdocument Stedenbouw Resultaat Tekenen & Rekenen van de 
Dienst Ruimtelijke Ordening dd augustus 2006 

• Zuidas Connector Vision for the Future Scenario development Final report door Arup 
dd juli 2006 

• De concept Visie Zuidas 2007 dd oktober 2006 
• De mondelinge toelichting op het programma door de heren R. Dijckmeester en R. 

Schnieders 
 

Op deze waardering zijn de als bijlage gevoegde algemene voorwaarden CB Richard Ellis 
B.V. van toepassing. 
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2. Stedenbouwkundige uitgangspunten 
Na bestudering van de gehanteerde documenten hebben de taxateurs zich gebogen over de 
wijze waarop het beoogde programma kan worden ingevuld. Het programma voor de onder-
havige locatie wordt niet in alle documenten gelijk omschreven. Daarenboven geldt – vol-
gens mededeling van de kwartiermaker van de Zuidas Onderneming in oprichting - de alge-
mene afspraak dat bovenop het af te spreken totale programma voor de gehele Zuidas nog 
een optimaliseringslag kan worden gemaakt. 
 
De taxateurs hebben in een aantal werksessies - met gebruikmaking van de genoemde do-
cumenten - het programma (theoretisch) verdeeld over de verschillende bouwblokken in de 
Stationskavel.  
 
De Stationskavel wordt in het concept werkdocument Stedenbouw Resultaat Tekenen & 
Rekenen van de Dienst Ruimtelijke Ordening dd augustus 2006 onderverdeeld in twee clus-
ters, te weten cluster H1-I1 gelegen tussen de Buitenveldertselaan/Parnassussweg en de 
Minerva-As en cluster H2-I2 gelegen tussen de Beethovenstraat en de Minerva-As. Elk van 
de clusters is schematisch onderverdeeld in drie bouwblokken (die overigens elk weer kun-
nen worden opgedeeld in kleinere blokken). 
 

 
De middelste zes blokken in bovenstaande figuur zijn in het vervolg van dit rapport van links 
naar rechts genoemd: A, B, C, D, E en F. De westzijde van Blok A ligt aan de Parnussus-
weg/Buitenveldertselaan en de oostzijde van blok F ligt aan de Beethovenstraat. 
De blokken A, B en C vormen samen het cluster H1-I1. De blokken D, E en F vormen samen 
het cluster H2-I2. 
 
Het bouwvolume van Blok E is gelijk aan dat van de blokken A, B en C terwijl de Blokken D 
en F elk de helft van dat volume omvatten. 
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In het concept werkdocument Stedenbouw Resultaat Tekenen & Rekenen van de Dienst 
Ruimtelijke Ordening dd augustus 2006 wordt voorts per bouwblok de volgende verticale 
onderverdeling gemaakt: 

• Plint:   van maaiveld tot 10 meter hoogte in 2 bouwlagen 
• Middenzone:  van 10 tot 30 meter hoogte in 6 bouwlagen 
• Torenzone 1:  van 30 tot 60 meter hoogte in 9 bouwlagen 
• Torenzone 2:  van 60 tot 105 meter in 12 bouwlagen 

 
Een en ander is weergegeven in onderstaand schematisch model van 30 januari 2006. 
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3. Gehanteerd globaal stedenbouwkundig model 
Op basis van de in het vorige hoofdstuk omschreven uitgangspunten hebben de taxateurs 
op 28 september 2006 aan de opdrachtgever de navolgende horizontale en verticale verde-
ling van functies en volumes over de bouwblokken van de Stationskavel voorgesteld: 
 
 bouwvolume bouwvolume bouwvolume Totaal 

Bouwblok plint middenzone torenzones 1&2   
A 20.000 m² com vz 46.000 m² wonen 30.000 m² wonen 96.000 m²  

B  20.000 m² com vz en wkls 46.000 m² wonen 30.000 m² wonen 96.000 m² 

C 20.000 m² com vz en wkls 46.000 m² kantoren 30.000 m² kantoren 96.000 m² 

subtotaal H1&I1 60.000 m² com vz en wkls 92.000 m² wonen 60.000 m² wonen 288.000 m² 
    46.000 m² kantoren 30.000 m² kantoren   
     

D 10.000 m² com vz en wkls 23.000 m² kantoren 15.000 m² kantoren 48.000 m² 

E 20.000 m² com vz en wkls 46.000 m² kantoren 30.000 m² kantoren 96.000 m² 

F 10.000 m² niet-com vz 23.000 m² wonen 15.000 m² wonen 48.000 m² 

subtotaal H2&I2 40.000 m² vz en wkls 23.000 m² wonen 15.000 m² wonen 192.000 m² 
    69.000 m² kantoren 45.000 m² kantoren   

     

totaal H1&I1 + H2&I2 100.000  vz en wkls 115.000 m² wonen 75.000 m² wonen 480.000 m² 

    115.000 m² kantoren 75.000 m² kantoren   
 
com = commercieel 
vz = voorzieningen 
wkls = winkels 
 
De totale verdeling per functie bedraagt: 

• voorzieningen en winkels:   100.000 m² 
• wonen:     190.000 m² 
• kantoren:    190.000 m² 

 
Bij de waarderingen is geen rekening gehouden met eventuele optimaliseringmogelijkheden. 
De opdrachtgever heeft op 20 december 2006 ingestemd met het hanteren van deze bouw-
volumes en de verdeling daarvan over de verschillende kavels en hoogtezones ten behoeve 
van de waardering van de gronden. Daarbij is door de opdrachtgever aangegeven dat 
10.000 m² van het totale volume van 100.000 m² aan voorzieningen en winkels moet worden 
gereserveerd voor maatschappelijke (dus niet-commerciële) voorzieningen. 
 
NB: de gronden c.q. appartementsrechten ten behoeve van het (ondergronds) parkeren zijn 
niet in deze waardering betrokken. 
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4. Verdeling functies naar opbrengstcategorie 
Door de taxateurs is gekeken naar de mogelijke verdeling van de hoofdfuncties kantoren, 
wonen, commerciële en niet-commerciële voorzieningen en winkels c.a. naar opbrengstca-
tegorie over de bouwblokken.  
 

• Voor alle in het programma opgenomen kantoren (blokken C, D en E) is uitgegaan 
van een gelijke gemiddelde huurwaarde van € 300 exclusief BTW per m² verhuur-
baar vloeroppervlak per jaar. 

• Voor de woningen is onderscheid gemaakt in twee prijscategorieën:  
o een gemiddelde opbrengst van € 3.400 inclusief BTW (€ 2.857 excl. BTW) 

per m² woonvloeroppervlak (gbo) voor de bouwblokken A en B (152.000 m²  
bvo ofwel 80% van het totale bouwvolume) en  

o een gemiddelde opbrengst van € 3.800 inclusief BTW (€ 3.193 excl. BTW) 
per m² woonvloeroppervlak (gbo) voor bouwblok F (38.000 m² bvo ofwel 
20% van het totale volume).  

• Van het totaal volume van 100.000 m² bruto vloeroppervlak voor voorzieningen is 
voor de niet-commerciële voorzieningen een bouwvolume van 10.000 m² mee 
genomen. De niet-commerciële voorzieningen zijn geheel “ondergebracht” in bouw-
blok F (10.000 m²). De grondwaarde daarvan wordt - ongeacht de daadwerkelijke 
invulling – gesteld op € 145 exclusief BTW per m² bruto vloeroppervlak. Uitgangs-
punt is dat de gemeente Amsterdam het recht heeft een dergelijk bouwvolume op te 
eisen voor niet-commerciële voorzieningen tegen die vooraf vastgestelde lage 
grondprijs (de zogenoemde “trekkingsrechten” van de gemeente). Het is mogelijk 
dat - wanneer de gemeente geen kandidaten heeft voor deze bouwvolumes voor 
niet-commerciële voorzieningen - deze functies worden omgezet in commerciële 
voorzieningen. Bij de waardering is daar echter geen rekening mee gehouden. 

• Voor de commerciële voorzieningen en de winkels is een gemiddelde huurwaar-
de exclusief BTW per m² verhuurbaar vloeroppervlak per jaar van  

o € 500 voor de bouwblokken C en D (totaal 30.000 m² bruto vloer oppervlak) 
en voor een gedeelte van de bouwblokken B en E (totaal 9.000 m² bruto 
vloeroppervlak) 

o € 150 voor bouwblok A (totaal 20.000 m² bruto vloer oppervlak) en 
o € 250 voor de bouwblokken B en E (totaal 31.000 m² bruto vloeroppervlak) 

 
De 30.000 m² bvo commerciële voorzieningen in de bouwblokken C en D betreffen circa 
24.000 m² bvo winkels en circa 6.000 m² bvo baliekantoren, publieksfuncties en horeca.  
De 40.000 m² bvo commerciële voorzieningen in de bouwblokken B en E betreffen in elk van 
deze twee blokken 4.500 m² bvo baliekantoren, publieksfuncties en horeca en 15.500 m²  
bvo overige commerciële voorzieningen (totaal 40.000 m² bvo). De in de berekeningen aan-
gehouden huurprijs per m² vvo voor deze voorzieningen bedraagt in de bouwblokken B en E 
gemiddeld € 306,25 (€ 500 voor de baliekantoren, publieksfuncties en horeca en € 250 voor 
de overige commerciële voorzieningen). 
 
Er is uiteraard geen gedetailleerde allocatie van de verschillende functies uitgewerkt, het 
gaat immers over de globale verdeling van het totale bouwvolume naar opbrengstcategorie. 
Daarbij is het zeer goed mogelijk dat in de praktijk de verschillende functies anders verdeeld 
zullen worden dan hier is aangenomen. Voor de totale waardering is dat minder van belang 
zolang rekening wordt gehouden het situeren van de duurdere woningen op de beste loca-
ties en de duurdere voorzieningen op de begane grond van de locaties met het meeste pu-
bliek. 
 
NB: alle bedragen zijn gebaseerd op de situatie en het prijspeil 1 januari 2007.  

ZA.U.07.116.6



 

  8 

5. Fasering en bruto-netto verhoudingen 
De taxateurs hebben zich ook gebogen over de mogelijke fasering van de realisering van de 
verschillende bouwblokken. Daarbij is het schema “Fasering vastgoedprogramma Dokzone” 
van Ir. J.D. Doets dd 29 augustus 2006 als basis genomen en is er vervolgens een verdeling 
van de te realiseren m² bruto vloeroppervlak  aangebracht per bouwblok. Voor elk van de 
bouwblokken is een onderverdeling gemaakt in twee “gebouwen” om de jaarlijkse bouw-
stromen niet al te veel “schoksgewijze” te laten verlopen. Er is een theoretisch schema op-
gesteld dat het ook mogelijk maakt gedeelten van bouwblokken in aanbouw te nemen. 
Een en ander heeft geleid tot het volgende schema: 
 

jaar 
blok/ 

gebouw 
niet-comm 

voorz
comm

 voorz/wkls wonen kantoren totaal jaar
2021 D/7&8    10.000 38.000 48.000

2022 E/9   20.000 26.000 46.000

2023 E/10   30.000 30.000

2023 A/2  30.000  30.000

2024 F/11 10.000 23.000   33.000

2025 B/4   30.000   30.000

2026 C/5   20.000 46.000 66.000

2027 F/12    15.000  15.000

2027 E/10   20.000 20.000

2028 B/3   20.000 46.000   66.000

2029 C/6    30.000 30.000

2030 A/1   20.000 46.000   66.000
totaal  10.000 90.000 190.000 190.000 480.000

 
Ten behoeve van de opbrengstbepaling van de te realiseren bouwvolumes zijn de volgende 
bruto-netto verhoudingen vastgesteld: 
commerciële en niet-commerciële voorzieningen:  0,87 (vvo/bvo) 
wonen:       0,85 (gbo/bvo) 
kantoren:      0,825 (vvo/bvo) 
Dit leidt tot de volgende vvo respectievelijk gbo oppervlakten per blok en per functie: 
 

jaar 
blok/ 

gebouw 
niet comm

voorz (vvo)
comm voorz/

wkls (vvo) wonen (gbo) kantoren (vvo) totaal jaar
2021 D/7&8 8.700 31.350 40.050

2022 E/9 17.400 21.450 38.850

2023 E/10 24.750 24.750

2023 A/2 25.500  25.500

2024 F/11 8.700 19.550  28.250

2025 B/4 25.500  25.500

2026 C/5 17.400 37.950 55.350

2027 F/12 12.750  12.750

2027 E/10  16.500 16.500

2028 B/3 17.400 39.100  56.500

2029 C/6  24.750 24.750

2030 A/1 17.400 39.100  56.500

totaal  8.700 78.300 161.500 156.750 405.250
 

De gemiddelde bruto-netto verhouding is 84,44%. 
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6. Gehanteerde parameters 
Bij de bepaling van de kosten en opbrengsten zijn naast de genoemde huurprijzen en de 
netto vloeroppervlakten over de uitgifteperiode de volgende parameters gehanteerd: 

• gemiddelde inflatieverwachting:  1,80% per jaar 
• gemiddelde huurwaardestijging: 1,80% per jaar (100% van inflatie) 
• gemiddelde kostenstijging:  1,80% per jaar (100% van inflatie) 

 
Voor de verschillende functies  zijn de volgende bouwkosten (prijspeil 1 januari 2007) aan-
gehouden: 

• voorzieningen: €     945   per m² bvo exclusief BTW 
• kantoren: € 1.450      per m² bvo exclusief BTW 
• woningen: € 1.200      per m² bvo inclusief BTW (€ 1.008 excl. BTW) 

 
Op de bouwkosten voor de woningen en de voorzieningen zijn opslagen voor onvoorzien, 
advieskosten, algemene kosten en winst en risico van 23% toegepast. Voor de kantoren 
bedraagt die opslag 26%. 
 
Voor de overige kosten zijn de volgende uitgangpunten gekozen: 

• er is geen rekening gehouden met overdrachtsbelasting, alle nieuwbouw valt in de 
BTW-sfeer. 

• aan notariskosten is 0,15% van de bruto verkoopwaarde c.q. de bruto grondwaarde 
opgenomen. 

• voor wat betreft de verkoopcourtage (beleggingen en woningen) is gerekend met 
0,75% van de bruto verkoopwaarde. 

• de verhuurcourtage voor commerciële voorzieningen en kantoren is gesteld op 16% 
van de gemiddelde huurwaarde per jaar. 

• voor de marketingkosten is per fase een bedrag van € 30.000 exclusief BTW aan-
gehouden (in het totaal is gerekend met 10 fasen). 

• de incentives voor de commerciële voorzieningen en de kantoren zijn gesteld op een 
half jaar huurvrij (of een daaraan gelijk te stellen financiële bijdrage van verhuurder) 

• de financieringskosten zijn gesteld op 4% per jaar over 80% van de bouwkosten met 
een afsluitprovisie van 0,5%. 

 
Bij de bepaling van de verkoopopbrengsten voor de voorzieningen is gerekend met een bru-
to aanvangsrendement van 6,00 %. Voor de kantoren bedraagt het bruto aanvangsrende-
ment waarmee gerekend is 6,55%. Uitgangspunt is dat de gerealiseerde objecten direct bij 
oplevering zijn verkocht als belegging. 
 
Bij het contant maken van de grondwaarden op realisatiedatum naar 1 januari 2007 is gere-
kend met een discontovoet van 4,4% per jaar, zijnde het gemiddelde rendement op langlo-
pende staatsleningen over de acht kwartalen voorafgaande aan de taxatiedatum te weten 
3,65%, met een opslag van 0,75%. 
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7. Waardering 
Aan de hand van het in de vorige hoofdstukken uitgewerkte, geoptimaliseerde programma, 
de verdeling daarvan in opbrengstcategorieën over de verschillende bouwblokken en de 
fasering is met toepassing van de genoemde parameters per bouwblok een residuele 
grondwaardeberekening per 1 januari 2007 gemaakt. 
De individuele berekeningen per bouwblok alsmede het totaal overzicht zijn als bijlagen bij 
dit rapport gevoegd. 
 
Voor de niet-commerciële voorzieningen zijn geen residuele grondwaardeberekeningen ge-
maakt. In blok F is de geplande 10.000 m² voor deze voorzieningen niet meegenomen in het 
schema. De grondwaarde voor deze voorzieningen bedragen € 145 per m² bvo prijspeil 1 
januari 2007.  
Bij de berekende residuele grondwaarde van in totaal € 546.593.802 (zie de als bijlage bij-
gevoegde Excel-overzichten) wordt derhalve nog € 1.450.000 voor de niet-commerciële 
voorzieningen opgeteld. 
 
De totale getaxeerde grondwaarde voor het in de aanhef van dit rapport genoemde onroe-
rende zaken bedraagt derhalve per 1 januari 2007 € 548.043.802 of wel rond: 
 
 
€ 548.000.000 zegge vijfhonderd achtenveertig miljoen Euro 

 
 
Ter bepaling van de grondprijs op betalingsdatum wordt de getaxeerde grondwaarde voor de 
commerciële functies en het wonen jaarlijks met  4,4% per verhoogd. De grondwaarde voor 
de niet-commerciële voorzieningen wordt vanaf de peildatum jaarlijks met inflatiecorrectie 
verhoogd. Wanneer de betalingsverplichting voor het gehele complex op 1 januari 2021 
wordt gesteld bedraagt de grondprijs derhalve:  
€ 546.593.802*1,044^14 + € 1.450.000*1,018^14= € 1.000.645.635 
 
 
Amsterdam, 22 oktober 2007 
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