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Selectieleidraad Amsterdam Zuidas 8 februari 2007 
 

Nota van Inlichtingen nr. 2 
8 maart 2007 

 
 

 
1. Bijgevoegd wordt de "Modelovereenkomst beschikbaarstelling 

Bekwaamheid/Ervaring derden", zoals die door Gegadigden kan worden gebruikt 
op het onderdeel "Ervaring derden" (Selectieleidraad, Bijlage 3, pagina 10/11) 

 
2. Met betrekking tot Composer wordt de volgende aanvullende informatie gegeven 

zoals deze naar verwachting en volgens huidig inzicht opgenomen zal worden in 
het Prospectus.  
 
De rechten en plichten van Composer en van Private Participanten als houders 
van een (pro rata) belang in Composer zullen vastgelegd worden in een 
overeenkomst tussen Composer, Private Participanten en Amsterdam Zuidas. 
Daarbij wordt van het volgende uitgegaan: 
 

a. Betaling van het Stationskavel door Composer zal geschieden op het 
moment van levering, naar verwachting in 2018. Private Participanten 
dienen als houders van een (pro rata) belang in Composer zorg te dragen 
dat adequate (bank-)garanties worden gesteld zodat de nakoming door 
Composer van haar verplichtingen jegens Amsterdam Zuidas zal zijn 
verzekerd; 

b. Amsterdam Zuidas en Composer verplichten zich om, tijdig, gezamenlijk 
een definitief ontwerp voor de Stationskavel op te stellen op basis waarvan 
het definitieve vastgoedprogramma door Amsterdam Zuidas zal worden 
vastgesteld.  

c. NS Vastgoed heeft ten gunste van Amsterdam Zuidas afstand gedaan van 
de onder- en overbouwingsrechten van spoorrails. Als compensatie 
daarvoor heeft NS Vastgoed het recht verkregen om, tegen marktconforme 
prijzen, aanspraak te maken op levering van 90.000 m2 bvo (behorende tot 
het Stationskavel) in of nabij het station in een, in goed overleg, nog nader 
te bepalen mix van bestemmingen.  

d. De rechten en het belang van Private Participanten in Composer zijn in 
beginsel vrij overdraagbaar met dien verstande (i) dat (afhankelijk van de 
voor Composer gekozen rechtsvorm) bij vervreemding de andere houders 
van een belang in Composer een voorkeursrecht kunnen hebben en (ii) dat 
verdere voorwaarden zullen kunnen worden gesteld door de Publieke 
Partijen, waaronder de voorwaarde dat de hierboven sub (a) genoemde 
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(bank-) garanties in stand blijven respectievelijk door gelijkwaardige 
garanties worden vervangen1.  

e. Indien zich een van de gevallen voordoet, beschreven op pagina 9/10 van 
de Selectieleidraad (Publieke Participanten nemen om niet het Belang van 
Private Participanten over, of Private Participanten eisen van Publieke 
Participanten dat laatstgenoemden het Belang om niet overnemen), hebben 
de Publieke Participanten, te hunner discretie, het recht om te bepalen of 
Amsterdam Zuidas al dan niet nakoming zal eisen van de verplichtingen 
van Composer; ingeval de Publieke Participanten bepalen dat geen 
nakoming zal worden geëist, vervallen de rechten en verplichtingen van 
Composer ten opzichte van Amsterdam Zuidas en hebben de Publieke 
Partijen het exclusieve recht op ontwikkeling van het Stationskavel. 

f. In het Prospectus zullen de uitgangspunten voor een regeling worden 
opgenomen die ertoe strekt de totstandkoming van een goed functionerend 
stationsgebied te waarborgen. Tegen deze achtergrond kan Composer door 
Amsterdam Zuidas worden verplicht om de vastgestelde, definitieve 
stedenbouwkundige invulling binnen een bepaalde periode en onder 
bepaalde condities te realiseren.  

 
3. De koopsom van de Stationskavel, zoals vermeld op pagina 11 van de 

Selectieleidraad betreft de grondwaarde (excl. BTW) zoals deze is getaxeerd door 
twee onafhankelijke taxateurs op basis van een voorlopige aanname met 
betrekking tot het volume per bestemming voor het te ontwikkelen 
vastgoedprogramma. Het Prospectus zal informatie bevatten die betrekking heeft 
op de (methode van) toepassing van inflatiecorrectie voor het moment waarop de 
gronden door Amsterdam Zuidas geleverd gaan worden en door Composer 
betaald en afgenomen moeten worden. Hier wordt thans aan gewerkt. 

 
4. Amsterdam Zuidas heeft besloten een verdiepingsslag uit te voeren met als doel te 

komen tot een betere omschrijving van de scope van de activiteiten en een betere 
onderbouwing van de businesscase. 

 
In het kader van dit onderzoek, dat in de komende weken zal worden uitgevoerd, 
zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

a. het introduceren van de zogenaamde "servicelaag" en de consequenties 
daarvan (met inbegrip van de ruimtelijke effecten daarvan op de 
"winkelplinten"); 

b. de wijze waarop de Noord-Zuid metrolijn in het Exploitatiegebied zal 
worden ingepast met inbegrip van bijbehorende, in de overweging te 
betrekken modules (zoals doortrekking richting Amstelveen en/of 
Schiphol); 

c. mogelijke alternatieven voor de in het plan thans begrepen "derde afslag" 
(twee halve afslagen naar/van de Beethovenstraat); 

                                                 
1 N.B. Dit uitgangspunt is afwijkend van en prevaleert boven de in de Selectieleidraad, pagina 10, derde 
alinea, laatste volzin terzake vermelde informatie. 

ZA.U.07.124.7 2 of 3



2235906-3 

d. analyse van de parkeersituatie (in relatie tot de "servicelaag" en 
dubbelgebruik); verdere analyse van de bouwkosten; 

e. de positie van de OVT in de relatie tot Composer en het stedelijk weefsel; 
f. herijken van het vastgoedontwikkelingsprogramma ten opzichte van de 

actuele businesscase. 
 

5. Aan de virtuele dataroom van Amsterdam Zuidas zijn de volgende documenten 
toegevoegd: 

a. Technische briefing Tweede Kamer der Staten Generaal d.d.08-02-2007 
b. Technische briefing Gemeenteraad Amsterdam               d.d.07-03-2007 
c. Verhuuroverzicht Exploitatiegebied                                 d.d.08-03-2007 
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