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BESTUURLIJKE OVEREENKOMST ZUIDAS-DOK

D.D. 31 JANUARI 2006

tussen

DE STAAT DER NEDERLANDEN

en

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING
EN MILIEUBEHEER

en

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

en

DE GEMEENTE AMSTERDAM

en

DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

en

HET REGIONAAL ORGAAN AMSTERDAM

4J f kJv1ZA.U.07.123



- - - -- ----------

DE ONDERGETEKENDEN:

1. de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën), waarvan de zetel is gevestigd

te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën, de heer drs. G.

Zalm, hierna te noemen: "de Staat";

2. de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

mevrouw S.M. Dekker, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: "de Minister

van VROM";

3. de Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw drs. K.M.H. Peijs, handelend als

bestuursorgaan, hierna te noemen: "de Minister van V&W";

de partijen sub 1 tot en met 3 hierna gezamenlijk ook te noemen: "het Rijk", de partijen

sub 2 en 3 hierna gezamenlijk ook te noemen: "de Ministers";

4. de gemeente Amsterdam, krachtens artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd

door haar wethouder, de heer drs. D.B. Stadig, gevolmachtigd op grond van artikel

171 Gemeentewet door haar burgemeester de heer mr. M.J. Cohen, handelend ter

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 13

december 2005 en het besluit van de gemeenteraad van 13 april 2005, Afd. 3A nr.

185/170, hierna te noemen: "de Gemeente";

5. de provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door het verantwoordelijk lid van

gedeputeerde staten, de heer drs. C. Mooij, gevolmachtigd op grond van artikel 176

Provinciewet door haar commissaris van de Koningin, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts,

handelend ter uitvoering van een besluit van gedeputeerde staten van 13 december

2005, hierna te noemen: "de Provincie";

6. het Regionaal Orgaan Amsterdam, een openbaar lichaam als bedoeld in de Wet op

de gemeenschappelijke regelingen, vertegenwoordigd door de portefeuillehouder

verkeer van het dagelijks bestuur, mevrouw M.TJ. Blankers-Kasbergen, handelend ter

uitvoering van een besluit van het dagelijks bestuur van 15 december 2005, hierna te

noemen: "het ROA";

hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen";
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OVERWEGENDE DAT:

(a) het Rijk en de Gemeente in juli 2001 de "Intentieovereenkomst Zuidas" hebben

gesloten;

(b) het Rijk en de Gemeente in bestuurlijk overleg in 2002 hun (principe)voorkeur hebben

uitgesproken voor het zogenaamde dokalternatief, waarbij de hoofdinfrastructuur

(AlO, metro en zware rail) ondergronds worden aangebracht, mits sprake is van een

sluitende Business Case en de risico's bekend en beheerst zijn;

(c) het Rijk en de Gemeente in januari 2004 de heer L.c. Brinkman als informateur

hebben aangesteld met als opdracht een concept-investeringsplan voor het Zuidas-dok

op te stellen dat tegemoet komt aan de eisen van een sluitende exploitatie, bekende

en beheerste risico's, delen in risico's door private partijen en een zakelijke

samenwerkingsvorm. De informateur heeft als onderdeel van zijn opdracht

geïnformeerd naar de belangstelling van de Provincie, het ROA en van private

partijen;

(d) de informateur duidelijk heeft gemaakt dat er mogelijkheden waren om de exploitatie

van het Project Zuidas-Dok rond te krijgen, als de Gemeente en het Rijk

overeenstemming konden bereiken over de kosten van de infrastructuur en andere

overheidsbijdragen;

(e) Partijen in bestuurlijk overleg op 23 februari 2005 hebben geconcludeerd dat het

mogelijk is de Business Case voor het dokalternatief te sluiten en hebben besloten de

plannen voor het dok gezamenlijk verder uit te werken en daartoe de Kwartiermaker

hebben aangesteld;

(f) de Gemeente met NS Vastgoed B.V. op 20 december 2004 een overeenkomst heeft

gesloten waarbij onder- en overbouwingsrechten van NS Vastgoed B.V. binnen het

Projectgebied zijn afgekocht;

(g) door de Gemeente op 14 februari 2002 een intentieovereenkomst is gesloten met ING

Vastgoed Beleggingen B.V., ABN AMRO Bank N.V. en NS Vastgoed over een

afnamejinkomstengarantie voor de ontwikkeling van het dok, welke

intentieovereenkomst inmiddels is beëindigd;

(h) Partijen nu de volgende afspraken over de verdere voortgang van het Project Zuidas-

Dok willen vastleggen;
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(i) deze Overeenkomst ter informatie aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal zal

worden gestuurd en dat besluitvorming over het Project Zuidas-Dok aan de Tweede

Kamer der Staten-Generaal in de loop van 2006 zal worden voorgelegd aan de hand

van een Kabinetsbesluit dat op basis van een brede afweging zal worden genomen en

dat zal zijn gebaseerd op de documenten vermeld in het verslag van het algemeen

overleg van de vaste commissie voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en

milieubeheer en de vaste commissie voor verkeer en watérstaat van 15 juni 2005 (TK

2004-2005, 29800 XI, nr. 134);

ü) deze Overeenkomst een convenant is als bedoeld in de Aanwijzingenvoor de
convenanten (Regeling van de Minister President, Ministervan Algemene Zaken, van
21 januari 2003, nr. 03M448108 tot vaststelling van de Aanwijzingenvoor de
convenanten, Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18, p. 9);

ZIJN HETVOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

1. Definities

1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

Aandelenbelang Beherend
Vennoot:

Een belang van een Private Participant of een Publieke

Participant in het aandelenkapitaal van de Beherend

Vennoot, waarvan de procentuele omvang gelijk is aan de

procentuele omvang van het Commanditair Belang van de

desbetreffende Private Participant of Publieke Participant;

Aandelenkapitaal: het op enig moment totale geplaatste aandelenkapitaal
van N.V.Zuidas-Dok;

Beheerovereen komst: de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 14;

Beherend Vennoot: de naar Nederlands recht op te richten naamloze

vennootschap, waarvan de aandelen zullen worden
gehouden door de Publieke Participanten en de Private

Participanten pro rata aan hun respectieve
Commanditaire Belangen, en die zullen optreden als
beherend vennoot van de e.V. Zuidas-Dok;
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Bestuurlijk/Publiek Overleg:

Business Case:

Commanditair Belang:

Commanditair Kapitaal:

Effecten:

Flanken:

Functionele Programma
van Eisen:

Goedgekeurde Prospectus:

Gegadigde:

~ ""ii!:''':''''''''::C'TI

het overleg zoals bedoeld in artikel 9;

de begroting van kosten en opbrengsten van het Project
Zuidas-Dok;

een door een Private Participant of Publieke Participant

gehouden belang in het Commanditair Kapitaal;

het door de Private Participanten en Publieke
Participanten te verschaffen commanditair kapitaal van de
e.v. Zuidas-Dok;

de rechten verbonden aan/belichaamd in hetzij (i) de

Commanditaire Belangen tezamen met de

Aandelenbelangen Beherend Vennoot, hetzij (ii) het

Aandelenkapitaal en/of (iii) andere vormen van

participatie in het risicodragend vermogen van de Zuidas-

Dok Onderneming, afhankelijk van de rechtsvorm en de

structuur van het risicodragend vermogen die uiteindelijk'

zullen worden gekozen voor de Zuidas-Dok Onderneming;

het deel van het Projectgebied waarop het Project Zuid as-

Dok geen betrekking heeft en dat op de kaart die

onderdeel uitmaakt van bijlage 1 als "Flanken" is

aangeduid;

het programma van eisen voor het Project Zuidas-Dok,

vastgelegd in het Goedgekeurde Prospectus;

het Prospectus dat door het Rijk en de Gemeente is

goedgekeurd volgens het bepaalde in artikel 4.3;

een private partij die een verzoek om te worden

geselecteerd als Inschrijver indient door indiening van het

als bijlage 3 aan de Selectieleidraad gehechte "Formulier

Verzoek tot Kwalificatie" met inachtneming van de

bepalingen van de Selectieleidraad en de overige bijlagen

daarbij;
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Gunning:

Gunningsadvies:

Inschrijver:

Integraal Ontwerp:

Kwaliteitsteam :

Kwartiermaker:

NS:

Overeenkomst:

Private.Participanten:

Private Participanten Effecten:

Projectgebied :

~':~J ~':;'~~;;T:.1

het besluit van de Staat en de Gemeente om Private

Participanten Effecten toe te kennen aan één of meer

Inschrijvers;

het advies van de Kwartiermaker aan de Staat en de

Gemeente om (wel of geen) Private Participanten Effecten

toe te kennen aan één of meer (bepaalde) Inschrijvers;

een Gegadigde ten aanzien waarvan de criteria zoals

omschreven in het hoofdstuk "Uitsluitingsgronden" in de

Selectieleidraad geen toepassing vinden en die voldoet
aan de eisen zoals omschreven in het hoofdstuk

"Minimumeisen" in de Selectieleidraad;

het ontwerp voor de infrastructuur en de

vastgoedontwikkelingen die deel uitmaken van het Project

Zuidas-Dok, zoals vastgelegd in het Goedgekeurde

Prospectus;

het adviesorgaan zoals bedoeld in artikel 10 van deze

Overeenkomst;

de persoon, door de Staat en de Gemeente belast met de

voorbereiding van het Project Zuidas-Dok en de Zuidas-

Dok Onderneming, ir. J.D. Doets;

de naamloze vennootschap NS Groep N.V. en haar

groepsmaatschappijen ;

deze Overeenkomst;

Inschrijvers die ingevolge de Gunning houders van Private

Participanten Effecten zijn geworden;

Effecten, voor zover deze in het kader van de Veiling

kunnen worden verworven door de Private Participanten;

het "Zuidas" gebied te Amsterdam zoals aangegeven op

de projectkaart die is aangehecht als bijlage 1;
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2.1
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Project Zuidas-Dok: de integrale ontwikkeling van het centrale gedeelte van

het Projectgebied, zoals nader omschreven in bijlage 1 en
2.,

Prospectus: een document houdende onder meer de (nadere)

voorwaarden die van toepassing zullen zijn bij de Veiling,
alsmede het ondernemingsplan en de overige
documentatie op basis waarvan Biedingen zullen dienen

te worden uitgebracht;

Publieke Participanten: De Staat en de Gemeente in hun hoedanigheid van

houder van Effecten;

Scope: de tussen Partijen overeengekomen omvang van het

Project Zuidas-Dok, zoals vastgelegd in bijlage 2;

Selectieleidraad : de "Selectieleidraad Zuidas-Dok" van 5 juli 2005;

Veiling: de procedure zoals omschreven in de Selectieleidraad en

de bijlagen daarbij, die tot doel heeft om Private

Participanten te selecteren uit de groep van Inschrijvers;

Zero Coupon Bonds: het instrument waarmee de opbrengsten van (de afkoop

van) de canon voor de tweede periode van 50 jaar ter

zake van de gronden die de Gemeente in het

Projectgebied in erfpacht zal uitgeven worden beleend of

verkocht, een en ander zoals nader uitgewerkt in het

Goedgekeurde Prospectus;

Zuidas-Dok Onderneming: afhankelijk van de rechtsvorm die uiteindelijk zal worden

gekozen, hetzij (i) e.V. Zuidas-Dok, hetzij (ii) N.V.

Zuidas-Dok, in beide gevallen, afhankelijk van de context,

al dan niet tezamen met haar (te ontwikkelen)

onderneming.

Bijlagen

De volgende bij deze Overeenkomst behorende bijlagen maken integraal onderdeel uit van
deze Overeenkomst:

bijlage 1: Projectkaart en kaart Flanken;
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3.

4.

4.1

'-'

!"'L.,,~~~,,~.:.~ ..".."' ,...~;..
u"----

bijlage 2: Scope.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijlagen enerzijds en de overige bepalingen van

deze Overeenkomst anderzijds, prevaleren de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

Doel

Het doel van deze Overeenkomst is:

a. het vastleggen van de tussen Partijen bereikte overeenstemming over de
voorwaarden waaronder, de procedure volgens welke en wijze waarop zij een
bijdrage aan het Project Zuidas-Dok zullen leveren; en

b. het vastleggen van de afspraken tussen Partijen over het gebruik, binnen hun
publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en mogelijkheden, van hun
publiekrechtelijke bevoegdheden ter bevordering van de realisatie van het Project
Zuidas-Dok.

HOODSTUK 11

ONDERNEMING

AANBESTEDING EN OPRICHTING ZUIDAS-DOK

Prospectus

De Kwartiermaker is belast met de voorbereiding van het Prospectus. In het Prospectus

zullen in ieder geval de volgende onderwerpen worden beschreven:

(i)

(H)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

de uitwerking van de Scope;

het Functionele Programma van Eisen;

het Integraal Ontwerp;

het ondernemingsplan voor de Zuidas-Dok Onderneming;

de inhoud van de tussen ieder van Partijen en de Zuidas-Dok onderneming te

sluiten overeenkomsten als bedoeld in artikel 7;

de inhoud van de participantenovereenkomst als bedoeld in artikel 5.4;

een regeling tussen de betrokken Partijen en voor zover nodig met derden over de

grond posities binnen het Projectgebied;
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4.2

4.3
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(viii) een regeling tussen de Staat, de Gemeente en de Zuidas-Dok Onderneming

inhoudende dat door de Zuidas-Dok Onderneming geen zekerheden kunnen

worden gevestigd zodanig dat de weg-, spoorweg- of metroinfrastructuur kan

worden uitgewonnen;

(ix) een regeling over de aansprakelijkheid in verband met het bouwen boven

infrastructuur;

(x) de hoofdlijnen van de te sluiten Beheerovereenkomst(en);

(xi) vastlegging van de rechtsvorm van de Zuidas-Dok Onderneming;

(xii) de documentatie met betrekking tot de oprichting en inrichting van de Zuidas-Dok

Onderneming; en

(xiii) de (nadere) voorwaarden die van toepassing zullen zijn bij de procedure zoals

omschreven in de Selectieleidraad, waaronder de financiële bandbreedte

waarbinnen de Biedingen moeten worden gedaan.

De uitwerking van de Scope zoals deze wordt opgenomen in het Prospectus zal gebaseerd

zijn op de Scope zoals opgenomen in bijlage 2. De totstandkoming van de inhoud van de

overeenkomsten als bedoeld in artikel 4.1 sub (v) en (viii) zal aan publieke zijde worden
gecoördineerd door de Minister van VROM.

Het Prospectus zal door de Kwartiermaker ter goedkeuring aan het Rijk en de Gemeente

worden voorgelegd. Het Rijk en de Gemeente zullen besluiten of zij het Prospectus al dan

niet goedkeuren. Als het Rijk en de Gemeente besluiten het Prospectus goed te keuren,

zullen het Rijk en de Gemeente besluiten of zij de Veiling al dan niet zullen voortzetten.
Een besluit van het Rijk om de Veiling voort te zetten zal worden gemarkeerd met een

Kabinetsbesluit dat op basis van een brede afweging zal worden genomen en dat zal zijn

gebaseerd op de documenten genoemd in overweging (i). Dit Kabinetsbesluit zal aan de

Tweede Kamer der Staten-Generaal worden voorgelegd. Een besluit van de Gemeente om

het Prospectus goed te keuren en de Veiling voort te zetten zal slechts worden genomen

als de gemeenteraad een daartoe strekkend besluit van het college van burgemeester en

wethouders goedkeurt.
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5.1

5.2

5.3

5.4

6.

6.1

6.2

6.3
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Gunning en oprichting Zuidas-Dok Onderneming

De Kwartiermaker zal nadat het biedproces in de procedure zoals omschreven in het

Goedgekeurde Prospectus is doorlopen en de uitgebrachte biedingen zijn beoordeeld, een

Gunningsadvies aan de Staat en de Gemeente voorleggen. De Staat en de Gemeente

besluiten of al dan niet tot Gunning zal worden overgegaan.

De Staat en de Gemeente stellen vast dat zij in beginsel steeds zullen besluiten tot

Gunning over te gaan, als voldoende biedingen zijn gedaan die, naar maatstaven vermeld

in het Goedgekeurde Prospectus, als geldige biedingen zijn aan te merken en die tezamen

vallen binnen de daartoe in het Goedgekeurde Prospectus vermelde financiële

bandbreedte.

Als de Staat en de Gemeente besluiten tot Gunning over te gaan zullen zij, nadat zij de

volgens de Comptabiliteitswet en de Gemeentewet toepasselijke procedure hebben

doorlopen, tot oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming overgaan.

De Staat en de Gemeente verplichten zich jegens elkaar om in hun hoedanigheid van

Publieke Participanten ten tijde van de oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming een

participantenovereenkomst met elkaar en de Private Participanten te sluiten volgens het

bepaalde in het Goedgekeurde Prospectus.

HOOFDSTUK 111 FINANCIËLE BEPAUNGEN

Financiële bijdragen van Partijen

De Staat en de Gemeente verplichten zich over en weer om ieder afzonderlijk op de

daarvoor in het Goedgekeurde Prospectus aangegeven tijdstippen stortingen op de

Publieke Participanten Effecten te doen en te zullen voldoen aan eventuele

bijstortverplichtingen zoals die volgens het Goedgekeurde Prospectus zullen rusten op

houders van de Publieke Participanten Effecten, welke bijstortverplichtingen in gelijke

mate zullen rusten op houders van Private Participanten Effecten.

De Minister van VROM verplicht zich jegens de Gemeente om met inachtneming van het

bepaalde in deze Overeenkomst op nader te bepalen voorwaarden aan de Zuidas-Dok

Onderneming een subsidie van EUR 105.000.000 ten behoeve van het Project Zuidas-Dok

te verlenen.

De Minister van Verkeer en Waterstaat verplicht zich jegens de Gemeente om met

inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst op nader te bepalen voorwaarden

~~f)
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
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een subsidie ten behoeve van het Project Zuidas-Dok te verlenen van EUR 420.000.000.

Deze subsidie zal worden verstrekt aan de Zuidas-Dok Onderneming, tenzij uit het

onderzoek als bedoeld in artikel 13.1 volgt dat niet voldaan kan worden aan het

uitgangspunt dat de Zuidas-Dok Onderneming het Project Zuidas-Dok geheel zelf zal

(laten) realiseren.

De Gemeente verplicht zich jegens het Rijk om met inachtneming van het bepaalde in

deze Overeenkomst op nader te bepalen voorwaarden aan de Zuidas-Dok Onderneming

een bijdrage ten behoeve van het Project Zuidas-Dok te verlenen van EUR 345.000.000.

De Gemeente verplicht zich jegens het Rijk om met inachtneming van het bepaalde in

deze Overeenkomst de helft van het netto resultaat van de grondexploitatie in de Flanken

boven EUR 345.000.000 aan de Zuidas-Dok Onderneming ten behoeve van het Project

Zuidas-Dok te verstrekken. De Gemeente spant zich in om deze meeropbrengst ten

minste EUR 100.000.000 te laten bedragen, zodat de (extra) bijdrage aan de Zuidas-Dok

Onderneming ten minste EUR 50.000.000 zal belopen. Het netto resultaat van de

grondexploitatie in de Flanken zal worden vastgesteld volgens een nader tussen het Rijk

en de Gemeente te bepalen en in het Goedgekeurde Prospectus vast te leggen methode.

De Staat verplicht zich jegens de Gemeente de resterende Zero Coupon Bonds te

verwerven op voorwaarde dat derden ten minste de helft daarvan verwerven. In het

bestuurlijk overleg als bedoeld in overweging (e) is uitgegaan van een mogelijke

opbrengst van de Zero Coupon Bonds van € 130.000.000. De opbrengst van de Zero

Coupon Bonds zal op nader te bepalen voorwaarden en tijdstip aan de Zuidas-Dok

Onderneming ten behoeve van het Project Zuidas-Dok ter beschikking worden gesteld.

De Provincie verplicht zich jegens het Rijk en de Gemeente om met inachtneming van het

bepaalde in deze Overeenkomst op nader te bepalen voorwaarden aan de Zuidas-Dok
Onderneming een subsidie te verstrekken van EUR 75.000.000. Als de kosten van het

Project Zuidas-Dok in de Business Case ten tijde van goedkeuring van het Prospectus als

bedoeld in artikel 4.3 lager worden geraamd dan deze zijn geraamd in de Business Case

van het Project Zuidas-Dok van 23 februari 2005, zal de subsidie van de Provincie worden

verminderd met een bedrag dat evenredig is aan het verschil.

De bedragen genoemd in dit artikel 6 zijn, met uitzondering van het bedrag van de

subsidie van de Provincie als genoemd in artikel 6.7, netto contante bedragen per 1

januari 2003. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met een percentage van 6,6,

met uitzondering van de bijdrage van de Provincie als genoemd in artikel 6.7.

De bedragen genoemd in dit artikel 6 zullen niet worden verhoogd met BTW. Partijen zijn

zich er echter van bewust dat er mogelijkheden bestaan om de BTW-druk op het Project
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6.10

6.11

6.12

6.13
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Zuidas-Dok te verminderen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van het BTW-

compensatiefonds). Partijen spannen zich in om deze mogelijkheden nader te
onderzoeken.

Partijen stellen vast dat geen van hen, welke gebeurtenissen of omstandigheden zich ook

mochten voordoen, een nadere bijdrage voor het Project Zuidas-Dok ter beschikking zal

stellen dan het voor de betreffende Partij in dit artikel 6 genöemde of verplichte bedrag.

De Staat en de Gemeente zullen er bij de Veiling voor zorgdragen dat de Zuidas-Dok

Onderneming onder geen enkele omstandigheid aanspraak zal hebben of zal kunnen

maken op een nadere bijdrage van één of meer van de Partijen.

Het bepaalde in artikel 6.10 geldt niet wanneer een Partij een wijziging wenst ten opzichte

van de Scope, de uitwerking daarvan in het Goedgekeurde Prospectus of het Integraal

Ontwerp. Wanneer een Partij een dergelijke wijziging wenst, zal die Partij de daarmee

samenhangende kosten dragen. Onder een dergelijke wijziging wordt niet verstaan een

wijziging die het gevolg is van een publiekrechtelijk besluit van een Partij op het gebied

van ruimtelijke ordening waarvan de inhoud uit oogpunt van zorgvuldigheid

noodzakelijkerwijs van de Scope, de uitwerking daarvan in het Goedgekeurde Prospectus,

van het Functioneel Programma van Eisen of van het Integraal Ontwerp moet afwijken of

als gevolg van bezwaren van derden of een gerechtelijke uitspraak.

Alle kosten die de Kwartiermaker maakt ter voorbereiding van de oprichting van de

Zuidas-Dok Onderneming, met een maximum van EUR 10.000.000, zullen tot het moment

van oprichting van de Zuidas Dok-Onderneming door de Gemeente, de Minister van VROM

en de Staat worden voorgefinancierd, in de verhouding Gemeente 50%, de Minister van

VROM 25% en de Staat 25%. Na oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming zullen deze

kosten als voorbereidingskosten bij de Zuidas Dok-Onderneming in rekening worden

gebracht en zullen deze binnen 30 dagen na verzending van een daartoe strekkende

factuur door de Zuidas Dok-Onderneming moeten worden terugbetaald aan de Gemeente,

de Minister van VROM en de Staat. Als deze Overeenkomst wordt opgezegd volgens het

bepaalde in artikel 16.4 en de Zuidas Dok-Onderneming alsdan niet is opgericht, dan

zullen deze kosten door de Gemeente, de Minister van VROM en de Staat worden

gedragen in de hiervoor genoemde verhouding.

Het ROA onderschrijft de ontwikkeling die met het Project Zuidas-Dok wordt beoogd. Het

ROA bevestigt te overwegen om aan de Gemeente subsidie te verstrekken ten behoeve

van nog nader te bepalen elementen in het Project Zuidas-Dok. Dit op voorwaarde dat de

Gemeente daarvoor een aanvraag indient die voldoet aan de voorwaarden van het ROA en

de voor de toekenning van de subsidie geldende wet- en regelgeving. De Business Case

van 23 februari 2005 gaat hierbij uit van een subsidie van EUR 50.000.000, te indexeren

volgens artikel 6.8. Het ROA ondertekent deze Overeenkomst uitsluitend met het oog op
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het bepaalde in dit artikel 6.13. Waar in de artikelen 1 tot en met 22 van deze

Overeenkomst wordt gerefereerd aan Partijen, wordt daarmee niet het ROA bedoeld.

De Gemeente verplicht zich jegens het Rijk en het ROA bedragen die zij ten behoeve van

het Project Zuidas-Dok ontvangt van het ROA aan de Zuidas-Dok Onderneming te

verstrekken, onder dezelfde voorwaarden als waaronder zij die van het ROA heeft

ontvangen. Als niet uiterlijk ten tijde van de aanbieding van het Prospectus door de

Kwartiermaker ter goedkeuring als bedoeld in artikel 4.3 vaststaat dat het ROA een

subsidie als bedoeld in artikel 6.13 zal verlenen, zullen Partijen in overleg treden over de

gevolgen daarvan voor het Project Zuidas-Dok.

Overeenkomsten tussen Partijen en de Zuidas-Dok Onderneming

De Minister van V&W, de Minister van VROM, de Gemeente en de Provincie verplichten

zich ieder uiterlijk zes maanden na oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming met haar

een overeenkomst te sluiten over de voorwaarden voor en verstrekking van hun in artikel

6 genoemde subsidies of bijdragen.

De inhoud van de te sluiten overeenkomst(en) als bedoeld in artikel 7.1 zal worden

vastgelegd in het Goedgekeurde Prospectus.

HOOFDSTUK IV

SAMENWERKING

UITOEFENING PUBLIEKRECHTELIJKEBEVOEGDHEDENEN

Uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden door Partijen

Partijen zullen zich inspannen hun publiekrechtelijke bevoegdheden, waaronder hun

bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening, zo veel

mogelijk uit te oefenen ter bevordering van de realisatie van het Project Zuidas-Dok

volgens het bepaalde in deze Overeenkomst. Partijen spannen zich daarbij in de

toepasselijke procedures zo snel mogelijk te doorlopen.

Duidelijkheidshalve stellen Partijen vast dat het bepaalde in het artikel 8.1 onverlet laat

dat Partijen bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke bevoegdheden een zelfstandige

afweging gebaseerd op hun publieke verantwoordelijkheden zullen maken en dat het

bepaalde in artikel 8.1 geen verplichting inhoudt door de uitoefening van hun

publiekrechtelijke bevoegdheden een bepaald resultaat te bereiken. Partijen stellen voorts

duidelijkheidshalve vast dat het bepaalde in artikel 8.1 niet betekent dat een Partij door

andere Partijen verplicht kan worden tot aanvullende financiële bijdragen aan het Project

Zuidas-Dok dan die waartoe hij zich op grond van deze Overeenkomst heeft verplicht.
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Het bepaalde in artikel 8.1 geldt onverminderd meer specifieke afspraken over de

uitoefening van publieke bevoegdheden door een of meer Partijen elders in deze
Overeenkomst.

Bestuurlijk/Publiek Overleg

Er is een Bestuurlijk/Publiek Overleg. Hieraan nemen deel de Minister van VROM, de

Minister van V&W, de Minister van Financiën, de Staatssecretaris van Economische Zaken,

de verantwoordelijk gedeputeerde van de Provincie en de verantwoordelijk wethouder van

de Gemeente. Partijen streven ernaar dat ook de verantwoordelijk portefeuillehouder van

het ROA aan het Bestuurlijk/Publiek Overleg zal deelnemen. De Minister van VROM is de

voorzitter van het Bestuurlijk/Publiek Overleg. Partijen dragen zorg voor het secretariaat

van het Bestuurlijk/Publiek Overleg. De secretaris woont de vergaderingen van het

Bestuurlijk/Publiek Overleg bij, doch neemt daaraan niet deel.

Het Bestuurlijk/Publiek Overleg fungeert als de primaire overlegvorm tussen Partijen en

heeft tot taak toe te zien op de afstemming van de uitoefening van de publiekrechtelijke

bevoegdheden van Partijen als bedoeld in artikel 8.

Ieder van Partijen blijft zelfstandig bevoegd zijn publiekrechtelijke bevoegdheden uit te

oefenen. De vertegenwoordigers van Partijen die zitting hebben in het Bestuurlijk/Publiek

Overleg, dragen ervoor zorg dat zij een toereikende volmacht of toereikend mandaat

hebben om in het Bestuurlijk/Publiek Overleg besluiten namens de respectieve Partijen te
nemen.

Het Bestuurlijk/Publiek Overleg komt tot het Project Zuidas-Dok is gerealiseerd twee maal

per jaar bijeen, of zo veel vaker als door een der Partijen nodig wordt geoordeeld.

Partijen zullen eens per vijf jaar evalueren of voortzetting van het Bestuurlijk/Publiek

Overleg en deelname van ieder van Partijen daaraan nuttig is.

Het Bestuurlijk/Publiek Overleg wordt ontbonden nadat de subsidies als bedoeld in artikel

6 definitief zijn vastgesteld en aan de voorwaarden voor de overige bijdragen als bedoeld

in artikel 6 (met uitzondering van de eventuele bijstortverplichting als bedoeld in artikel

6.1) is voldaan, of zoveel eerder als de aan het Bestuurlijk/Publiek Overleg deelnemende

Partijen dit, al dan niet in het kader van de in artikel 9.5. bedoelde evaluatie, gezamenlijk

mochten overeenkomen.
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Kwaliteitsteam

Er is een Kwaliteitsteam, bestaande uit de rijksbouwmeester, de supervisor van de

Gemeente en de spoorbouwmeester, of een andere door de Minister van VROM, de
Gemeente of de Minister van V&W aan te wijzen functionaris op het gebied van
architectonische, esthetische en stedenbouwkundige kwaliteit. Het Kwaliteitsteam wordt
als de Private Participanten dat wensen aangevuld met een door de Private Participanten
aan te wijzen kwaliteitsfunctionaris als hiervoor bedoeld en kan worden aangevuld met
een door de Provincie en - voor zover ROAeen subsidie ten behoeve van het Project
Zuidas-Dok verstrekt - een door het ROAaan te wijzen kwaliteitsfunctionaris als hiervoor

bedoeld. De leden van het Kwaliteitsteam behouden nadrukkelijk hun onafhankelijkheid.

Het Kwaliteitsteam heeft tot taak Partijen in het kader van het Bestuurlijk/Publiek Overleg
te adviseren over de verwezenlijking van het Project Zuidas-Dok door de Zuidas-Dok
Onderneming volgens de door Partijen daaraan gestelde architectonische, esthetische en
stedenbouwkundige eisen. De adviezen van het Kwaliteitsteam zijn niet bindend voor
Partijen.

Het Bestuurlijk/Publiek Overleg, dan wel een of meer Partijen afzonderlijk, kunnen op.
ieder moment het Kwaliteitsteam om advies vragen.

Indien binnen het Kwaliteitsteam geen unanimiteit bestaat, wordt dit in het advies tot

uitdrukking gebracht.

Het Kwaliteitsteam wordt ontbonden wanneer het Bestuurlijk/Publiek Overleg wordt

ontbonden, of zoveel eerder als Partijen dit gezamenlijk mochten overeenkomen.

HOOFDSTUK V UITVOERING VAN HET PROJECTZUIDAS-DOK

Aanlanding HSL-Zuid

De Minister van V&Wzal in aanbesteding van de volgende concessie voor het vervoer over

de HSL-Zuid die met ingang van 2022 in werking zal treden, de voorwaarde stellen dat

voor het vervoer over de HSL-Zuid het station Amsterdam Zuid-WTC als halteplaats zal

worden gebruikt.

Grondposities

De Staat en de Gemeente onderkennen dat zij over de voor het Project Zuidas-Dok

benodigde gronden binnen het Projectgebied die ten tijde van de inwerkingtreding van

deze Overeenkomst hun eigendom zijn, uiterlijk ten tijde van de aanbieding van het

:(;.'f~ZA.U.07.123



12.2

13.

13.1

.- ---' -- nU -.-
~!i, ~ ~~ :~L.:.~

Prospectus door de Kwartiermaker ter goedkeuring als bedoeld in artikel 4.3 een regeling

zullen moeten hebben getroffen. Uitgangspunt van de Staat voor deze regeling is dat de
Staat de eigendom zal hebben van de gronden waarop de rijksinfrastructuur wordt
aangelegd. Als de Staat en de Gemeente in overleg met de beheerder van de

rijksinfrastructuur vaststellen dat de omstandigheid dat de Staat eigenaar zal zijn van de
gronden waarop de rijksinfrastructuur zal zijn gelegen de waarde van de uit te geven
bovengelegen gronden negatief beïnvloedt, is de Staat bereid eraan mee te werken dat de
Gemeente eigenaar zal zijn van de gronden waarop de rijksinfrastructuur zal zijn gelegen.
Het voorgaande geldt op voorwaarde dat in overleg met de beheerder van de
rijksinfrastructuur wordt zeker gesteld dat de beheerder dezelfde positie heeft als wanneer
de Staat eigenaar zou zijn van de gronden waarop deze infrastructuur zal zijn gelegen.

Het Rijk en de Gemeente zullen zich inspannen om uiterlijk ten tijde van de aanbieding

van het Prospectus door de Kwartiermaker ter goedkeuring als bedoeld in artikel 4.3 met

derden een regeling te treffen ter zake van de gronden binnen het Projectgebied die het

juridisch of economisch eigendom van derden zijn. Het is het Rijk en de Gemeente in dit

verband bekend dat het uitgangspunt van ProRail B.V. is dat zij de (economisch)

eigendom zal hebben van de gronden waarop de spoorweginfrastructuur zal worden

aangelegd maar dat zij bereid is, als ProRail B.V., het Rijk en de Gemeente vaststellen dat

de omstandigheid dat ProRail B.V. (economisch) eigenaar zal zijn van de gronden waarop

de spoorweginfrastructuur zal zijn gelegen de waarde van de uit te geven boven gelegen

gronden negatief beïnvloedt, eraan mee te werken dat de Gemeente eigenaar zal zijn van

de gronden waarop de spoorweginfrastructuur zal zijn gelegen. Het voorgaande geldt op

voorwaarde dat in overleg met ProRail B.V. wordt zeker gesteld dat ProRail B.V. dezelfde

positie heeft als wanneer zij (economisch) eigenaar zou zijn van de gronden waarop de

spoorweginfrastructuur zal zijn gelegen.

Verhoudingen met derden

Uitgangspunt van Partijen is dat de Zuidas-Dok Onderneming het Project Zuidas-Dok

geheel zelf zal (laten) realiseren en de in artikel 6 genoemde bijdragen daartoe aan de

Zuidas:-Dok Onderneming zullen worden verstrekt. Partijen onderkennen evenwel de

positie van juridisch en feitelijk beheerders van infrastructuur binnen het Projectgebied en

onderkennen dat de verhouding tussen deze beheerders en de Zuidas-Dok Onderneming

nader moet worden onderzocht en vormgegeven. Partijen spannen zich in om deze

verhouding zodanig vorm te geven dat aan het hiervoor genoemde uitgangspunt wordt

voldaan. Partijen onderkennen evenwel dat mogelijk niet aan het uitgangspunt dat de

Zuidas-Dok Onderneming het Project Zuidas-Dok geheel zelf zal (laten) realiseren voldaan

kan worden en dat dit de gevolgen kan hebben voor het uitgangspunt dat de in artikel 6

bedoelde bijdragen geheel (rechtstreeks) aan de Zuidas-Dok Onderneming worden

verstrekt. Partijen zullen het onderzoek en de vormgeving als hiervoor bedoeld uiterlijk
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ten tijde van aanbieding van het Prospectus door de Kwartiermaker ter goedkeuring als
bedoeld in artikel 4.3 hebben voltooid.

Partijen onderkennen dat NS (contractuele) rechten kan hebben in het Projectgebied die
niet door de Gemeente zijn afgekocht. Partijen onderkennen dat deze eventuele rechten
invloed kunnen hebben op de grondposities en commerciële mogelijkheden met betrekking

tot het Project Zuidas-Dok. In dit verband onderkennen Partijen dat deze eventuele
rechten nader moeten worden onderzocht en dat Partijen zo nodig gezamenlijk een

regeling met NS over de eventuele gevolgen van die rechten voor het Project Zuidas-Dok
zullen moeten treffen. Partijen zullen het onderzoek en de eventuele regeling als hiervoor

bedoeld uiterlijk ten tijde van aanbieding van het Prospectus door de Kwartiermaker ter
goedkeuring als bedoeld in artikel 4.3 tot stand hebben gebracht.

HOOFDSTUK VI BEHEER

Beheerovereenkomst( en)

Partijen spannen zich in uiterlijk ten tijde van goedkeuring van het Prospectus als bedoeld

in artikel 4.3 de hoofdlijnen vast te stellen van één of meer Beheerovereenkomsten die de

partijen zullen moeten sluiten die verantwoordelijk zijn voor het feitelijk en juridisch

beheer van infrastructuur en openbare ruimte binnen het Projectgebied. Uitgangspunt van

Partijen is dat het beheer en onderhoud van deze infrastructuur en openbare ruimte, het

toezicht op en de handhaving van de veiligheid van deze infrastructuur en openbare

ruimte en alle vervoersmodaliteiten die van deze infrastructuur en openbare ruimte

gebruik maken, wordt gecoördineerd.

HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN

Communicatie

Ten aanzien van externe communicatie zullen Partijen steeds onderling overleggen en met

elkaar afstemmen op welke wijze berichten betreffende deze Overeenkomst naar buiten

zullen worden gebracht. Elk van Partijen houdt hiermee binnen de eigen (interne)

organisatie rekening.

Partijen verplichten zich over en weer steeds tijdig en naar behoren te informeren over al
die feiten en omstandigheden die voor een tijdige en behoorlijke uitvoering van deze
Overeenkomst van belang zijn of kunnen zijn.

Deze Overeenkomst zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
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16. Opschortende voorwaarde, duur en beëindiging

16.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Provinciale

Staten van de Provincie en de gemeenteraad van de Gemeente uiterlijk op 1 maart 2006

hun goedkeuring aan deze Overeenkomst hebben gegeven.

16.2 Deze Overeenkomst eindigt indien en zodra alle beschikkingen voor toekenning van de

subsidies zoals genoemd in artikel 6 zijn genomen en de stortingen en bijdragen als

genoemd in artikel 6 zijn verstrekt, met uitzondering van de eventuele bijstortverplichting
als bedoeld in artikel 6.1.

16.3 Partijen doen afstand van het recht deze Overeenkomst te ontbinden. Beëindiging van
deze Overeenkomst door tussentijdse opzegging is niet mogelijk, behoudens als bepaald
in artikel 16.4.

16.4 Partijen zijn gerechtigd om, na voorafgaand overleg in het Bestuurlijk/Publiek Overleg,

deze Overeenkomst in de volgende gevallen tussentijds op te zeggen, zonder dat Partijen

over en weer gerechtigd zijn tot schadevergoeding:

~. als het Rijk en de Gemeente niet uiterlijk op 1 juli 2007 besluiten het Prospectus goed
te keuren en de Veiling voort te zetten volgens het bepaalde in artikel 4.3;

c. als naar het oordeel van het Rijk de uitkomst van het voorleggen van het
Kabinetsbesluit aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 4.3

daartoe aanleiding geeft;

d. als de Staat en de Gemeente besluiten n:et tot Gunning over te gaan volgens het

bepaalde in artikel 5.1;

e. als de Staat en de Gemeente besluiten de Zuidas-Dok Onderneming niet op te richten

volgens het bepaalde in artikel 5.3;

f. als niet uiterlijk ten tijde van de oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming naar het
oordeel van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voldoende zekerheid bestaat dat

ten minste 50% van de uit te geven grond in het Projectgebied zal worden

afgenomen;
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g. als Minister van V&W, de Minister van VROM, de Gemeente of de Provincie niet

uiterlijk zes maanden na oprichting van de Zuidas-Dok Onderneming een
overeenkomst als bedoeld in artikel 7.1 met de Zuidas-Dok Onderneming hebben

kunnen sluiten zonder dat dit aan hen is toe te rekenen;

h. in geval van wijziging in wet- of regelgeving die direct of indirect betrekking heeft op

het Project Zuidas-Dok of de inhoud van deze Overeenkomst, waardoor ondanks

inspanning van Partijen om wijzigingen van de Overeenkomst overeen te komen die zo

veel mogelijk aansluiten bij de betrokken bepalingen, het Project Zuidas-Dok of deze

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgevoerd;

i. als het Tracébesluit voor het Project Zuidas-Dok niet uiterlijk op 1 september 2009 is

genomen en als de voor het Project Zuidas-Dok eventueel benodigde wijziging van het

streekplan of als de voor het Project Zuidas-Dok eventueel benodigde wijziging van

het bestemmingsplan niet uiterlijk binnen 12 maanden nadat het Tracébesluit

onherroepelijk is geworden, tot stand is gekomen; en

j. als de voor het Project Zuidas-Dok vereiste planologische besluiten door externe
omstandigheden niet onherroepelijk kunnen worden.

Als deze Overeenkomst wordt beëindigd volgens het bepaalde in artikel 16.4, zal de

bijdrage van de Provincie als bedoeld in artikel 6.7, vermeerderd met de wettelijke rente

vanaf de dag van beëindiging van deze Overeenkomst tot de dag van terugbetaling, voor

zover die op dat moment is verstrekt, door de Staat en de Gemeente, ieder voor de helft,

aan de Provincie worden terugbetaald.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na eindigen van deze

Overeenkomst volgens artikel 16.2 voort te duren, waaronder het bepaalde in artikel 9 en

10 over het Bestuurlijk/Publiek Overleg en het Kwaliteitsteam, blijven na beëindiging van
deze Overeenkomst bestaan.

Overleg Europese Commissie

Over het Project Zuidas-Dok zal de Staat, in overleg met de overige Partijen, informeel

overleg voeren met de Europese Commissie met het doel bij de uitwerking en uitvoering
van deze Overeenkomst strijdigheid met het Europese recht te voorkomen. De inhoud van
deze Overeenkomst kan naar aanleiding van dit overleg door Partijen worden gewijzigd of
aangevuld.
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Overdracht rechten en verplichtingen

Overdracht door een Partij van zijn uit deze Overeenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen is niet mogelijk zonder schriftelijke toestemming van de overige Partijen.

Geen derdenbedingen

Geen bepaling in deze Overeenkomst is bedoeld als een derdenbeding in de zin van artikel
6:253 BW.

Toepasselijk recht; bevoegde rechter

Op deze Overeenkomst en op nadere overeenkomsten die het gevolg zijn van deze

Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die tussen Partijen naar aanleiding van deze Overeenkomst of van nadere

overeenkomsten die het gevolg van deze Overeenkomst zijn mochten ontstaan" zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Er is sprake van een geschil zodra één van de Partijen dit schriftelijk aan de andere

Partijen meldt. Partijen dienen hierop in overleg met elkaar te treden teneinde te bezien of

binnen één maand in der minne een oplossing voor dit geschil kan worden gevonden.

Wijzigingen

Deze Overeenkomst kan uitsluitend worden aangevuld of gewijzigd door een schriftelijk

stuk dat door alle Partijen ondertekend is.

Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst bevat de volledige regeling tussen Partijen met betrekking tot de in
deze Overeenkomst genoemde onderwerpen, en vervangt alle eventuele eerdere

overeenkomsten en afspraken ter zake.
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ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN ZESVOUD GETEKEND

te Den Haag op 31 januari 2006

de heer drs. G. Zalm

~..:.----------
DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

mevrouw Sybilla M. Dekker

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

mevrouw Karla Peijs
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DE GEMEENTE AMSTERDAM

de heer drs. D.B. Stadig

..

DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

de heer drs. C. Mooij

fl~.
HET REGIONAAL ORGAAN AMSTERDAM

mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen
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