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Bijlage 4: Toelichting businesscase Woningbouwimpuls 
 

 

Voor de aanvraag van de Woningbouwimpuls moet u de financiële businesscase in het geleverde format1 

invullen. In aanvulling op de financiële businesscase wordt in bijlage 4 een nadere toelichting op de 

opgenomen begrotingsposten gevraagd. Onderstaand is een voorstel gedaan voor een indeling van dit 

document waarin u elke begrotingsregel afzonderlijk kunt toelichten. Als u geen bedragen geraamd heeft 

onder een betreffende kosten- of opbrengstenpost, dan hoeft u de toelichting voor dit onderdeel niet in te 

vullen. Waar nodig vragen wij u te verwijzen naar aanvullende bijlagen die opgevraagd kunnen worden bij 

de beoordeling. Deze documenten hoeft u nu niet bij de aanvraag toe te voegen. Geef in onderstaande 

tabel een overzicht van de documenten. De totale maximale omvang van bijlage 4 ‘toelichting op de 

businesscase‘ bedraagt 10 pagina’s. 

 

Voor begrotingsposten waar sprake is van een boekwaarde, vragen wij u om toe te lichten dat hier sprake 

is van investeringen die specifiek voor het project gedaan zijn. En dat ze 100% toerekenbaar zijn aan de 

woningen in de aanvraag (in het geval van fysieke maatregelen). Voor zover de boekwaarde toeziet op 

historische plankosten, vragen wij u toe te lichten dat deze passen binnen de kostensoortenlijst als bedoeld 

in de Regeling plankosten Exploitatieplan.  

 

Onderdeel Naam Datum vaststelling 

1.1/1.7/1.
9/1.12 

OVD1_20210903.U.Fiscale aspecten grondverhuur en plankosten, 
Fiscaliade 

03 september 2021 

1.1 & 1.12 OVD2_Grondprijsbeleid Amsterdam  

1.3/1.5/1.
6/1.10 

OVD3_Notitie Arcadis check civiele kostenraming Grex WBI FLEX 
OA_DEF 

3 september 2021 

1.7 OVD4_Plankostenscan WBI tijdelijke woningen 3 september 2021 

1.2   

   

   
 

 

Toelichting bij ‘3.2. begroting en prognose’ 
 

1.1. Verwerving / inbrengwaarde 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en benoem voor welke kavels / welk gebied een 

inbrengwaarde wordt gehanteerd. 

- Geef aan wat de taxatiewaarde / marktwaarde is van de locatie(s) in miljoenen euro’s en per m² 

(en verwijs naar de ingediende bijlage ter onderbouwing). 

De grond waarop de tijdelijke woningen worden gerealiseerd is in eigendom van de gemeente 
Amsterdam, maar is gelegen in de Gemeente Ouder-Amstel. Het betreft gronden die onderdeel zijn van 

het plan De Nieuwe Kern en nu in gebruik als bus parkeerplaats voor evenementen door de gemeente 
Amsterdam. Wij kunnen deze gronden tijdelijk huren van de gemeente Amsterdam onder de voorwaarde 
dat we het bus-parkeren tijdelijk verplaatsten tot de definitieve parkeerplaats klaar is (De Smart Mobility 

Hub / SMH). De ontwikkeling heeft anders dan het versnellen van betaalbare woningen geen effect op 
het plan De Nieuwe Kern. Na exploitatie van de tijdelijke woningen zal het gebied van maaiveld tot 
inrichting volledig worden aangepast op het nieuwe plan, die aanpassingen maken geen onderdeel uit 

van deze businesscase. Om die reden wordt geen restwaarde toegekend aan het plan. Wel worden de 
kosten voor het opruimen van de inrichting opgenomen na afloop van de exploitatieperiode 1.10.2. Het 
grote voordeel van deze locatie is de bestaande ontsluiting op infrastructuur voor fiets en auto en de 
nabijheid van het OV. Daardoor voorkomen we dat we grote kosten maken voor de ontsluiting buiten 
het plangebied. 

                                                           
1 Het format van de financiële bijlage vindt u op www.rvo.nl/woningbouwimpuls.  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/woningbouwimpuls
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Plankaart is bijlage 2 bij de aanvraag. 
 
De inbrengwaarde van € 1.939.773 (excl. BTW prijspeil 2021) betreft een kapitalisatie van de huurprijs 
zoals wij deze aan de gemeente Amsterdam betalen voor de exploitatieperiode van 16 jaar, 1 jaar 

werkzaamheden en 15 jaar exploitatie. Index van 2% en disconteringsvoet van 2% conform 
uitgangspunten WBI-model.  
 

De huurprijs is berekend op basis van de 18.495 m2 gebruiksoppervlak (GBO) dat in het plan is 

opgenomen (540 woningen, gemiddeld 34,3 m2 GBO). Conform het grondprijsbeleid van de gemeente 
Amsterdam (OVD2_Grondprijsbeleid Amsterdam) is deze huurprijs 6,69 per m2 GBO x 18.495 is 
€123.660 per jaar exclusief BTW op prijspeil 1-1-2021. Het gebruik van de grond voor de realisatie van 
tijdelijke verhuur van sociale woningen kwalificeert als een btw-vrijgestelde prestatie (artikel 11 lid 1 
sub B ten vijfde eerste zin Wet OB 1968). Daarnaast is de inrichting van het openbaar gebied een niet-

ondernemersactiviteit. Deze fiscale check hebben we laten uitvoeren door Fiscaliade (opvraagbaar 
document OVD1_20210903.U.Fiscale aspecten grondverhuur en plankosten, Fiscaliade) en overgenomen 
in deze tekst.  
 

We hebben ook een check laten doen op de haalbaarheid van deze huurprijs door Gloudemans omdat 
we deze huur doorleggen naar de corporatie (zie ook 1.12 van dit document en bijlage 5 bij deze 
aanvraag). Daaruit is gebleken dat de huurprijs een haalbare businesscase oplevert voor het beoogde 

gebruik en onder de besproken voorwaarden met Amsterdam (zie bijlage 7 bij de aanvraag) en in de 
intentieovereenkomst met Eigen Haard en Ymere (bijlage 7 bij de aanvraag). 
 

 

1.2. Sanering en bodemverbetering 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

Om het gebied in te richten voor tijdelijke woningbouw is geen sanering of bodemverbetering 
noodzakelijk, anders dan het slopen en verwijderen van de huidige verharding en het groen waar de 
bouwblokken komen.  Zie 1.3 sloopkosten. 

 

1.3. Sloopkosten 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten inclusief de omvang (in m² bvo) en specificeer dit 

naar (deel)locaties in het gebied en verwijs naar eventueel onderliggend bronmateriaal. 

Het plangebied is in gebruik als bus parkeerplaats voor evenementen. Daar staan geen opstallen, wel is 
sprake van verharding en groen. Het slopen en verwijderen van de huidige verharding en het groen 
waar de bouwblokken komen. De kosten voor het slopen zijn geraamd op € 16,8 /m2 verharding en 
€4,3/m2 voor het verwijderen van groen bij de bouwblokken.  
 

Tevens is een post opgenomen om het gebied na de exploitatieperiode op te ruimen onder vrije 
kostenpost 2, 1.10 van dit document. 
 
 Deze kostenkengetallen zijn van een check voorzien door ingenieursbureau Arcadis (OVD3_Notitie 
Arcadis check civiele kostenraming Grex WBI FLEX OA_DEF, 3 sept. 2021 
 

 

1.4. Tijdelijk exploitatie 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

Onder deze post is het tijdelijke beheer van het gebied opgenomen tot het moment dat de openbare 
ruimte is ingericht. Het betreft hier een stelpost van €7.500 per jaar over de drie jaar van start 
werkzaamheden tot aan oplevering openbare ruimte.  

 

1.5. Bouwrijp maken 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

Voor het bouwrijp maken zijn de volgende posten opgenomen in de grondexploitatie; 
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Voorzieningen bouwrijp hoeveelheid eenheid prijs per eenheid bedrag 

opschonen terrein 
                       
15.373  m²  €                    0,60   €               9.224  

Kosten bouwwegen  (tijdelijk) tevens grondwerk en 
fundering verharding 

                             
980  m²  €                 13,20   €            12.936  

Riolering DWA + HWA 
                             
250  m1  €               279,60   €            69.900  

Aansluiting hoofdriool (openbreken bestaande 
verharding, grondwerk en weer aanhelen) 

                                 
1  post  €          30.000,00   €            30.000  

Huisaansluitingen 
                             
108  st  €               389,11   €            42.024  

combi water, electra, comm 
                             
250  m1  €                 84,43   €            21.107  

bescherming 150kV verbinding langs het perceel 
(stelpost) 

                             
120  m1  €               792,00   €            95.040  

Tijdelijke maatregelen 
                     
185.191  perc.  €                    0,03   €               5.556  

Totaal          €          285.787  

 
- Opschonen terrein voor bouwrijp maak werkzaamheden. Kengetal per bruto plangebied. 

- Kosten bouwweg (tijdelijk) tevens fundering voor definitieve infrastructuur 
- Riolering DWA + HWA aanleggen door het gebied voor een goede afwikkeling van regen en 

rioolwater over 250 meter, dit betreft de lengte van de ontsluiting tot boven in het gebied. 
- Aansluitingswerkzaamheden op hoofdriool stelpost van € 30.000, dit is een ervaringsgetal. 
- Huisaansluitingen zijn per 5 tijdelijke woningen berekend. 
- Combi water, electra, communicatie aanleggen door het gebied van 250 meter, kengetal per 

m1. 

- Bescherming 150kV verbinding langs het perceel middels het slaan van damwanden om zetting 
tegen te gaan door grondwerkzaamheden. 

- Tijdelijke maatregelen. Bouwhekken, borden, cameratoezicht etc. tijdens de bouw. 
Kengetallen zijn inclusief opslagen AK,W&R 
 
Deze kostenkengetallen zijn van een check voorzien door ingenieursbureau Arcadis (OVD3_Notitie 

Arcadis check civiele kostenraming Grex WBI FLEX OA_DEF, 3 sept. 2021 

 
 

 

1.6. Woonrijp maken 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal  

Voor het woonrijp maken van het openbaar gebied zijn de volgende posten opgenomen 
 

Voorzieningen woonrijp hoeveelheid eenheid prijs per eenheid bedrag 

rijweg betonstraatsteen ( op fundering van granulaat 
zie BRM) 

                             
980  m²  €                 49,20   €            48.216  

fietspad  

                             
500  m²  €                 60,00   €            30.000  

parkeren  

                          
1.750  m²  €                 70,80   €          123.900  

groen algemeen 
                          
5.670  m²  €                 11,42   €            64.749  

Aanvullende watercompensatie 
                             
307  m²  €                 46,00   €            14.105  

bomen in groen groot 
                               
71  st  €               363,70   €            25.777  

verlichtsmast led 
                               
14  st  €            1.440,00   €            20.160  

brandkranen 
                                 
7  st  €            4.590,00   €            32.130  
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bebording  

                       
15.373  m²  €                    0,12   €               1.830  

straatmeubilair 
                       
15.373  m²  €                    0,17   €               2.662  

Tijdelijke maatregelen 
                     
363.530  perc. 3%  €            10.906  

Totaal          €          374.436  

 
- Rijweg betonstraatsteen op bouwweg van mengranulaat (Zie kosten onder bouwrijp maken) als 

fundering.  
- Fietspad wordt in het nieuwe gebied aangelegd en wordt aangesloten op de bestaande 

fietsverbinding richting Amsterdam. 
- Voor het parkeren is uitgegaan van een beperkt aantal van 70 parkeerplaatsen (parkeernorm 

tijdelijke woningen van 0.13 ) en wordt fietsen en OV en deelmobiliteit zoveel mogelijk 

gestimuleerd.  
- Het gebied wordt zoveel mogelijk ingericht als een groene open ruimte met een verblijfsfunctie. 

In het gebied wordt de verharding zoveel mogelijk beperkt. In deze prijs is een beperkte mate 

van halfverharding opgenomen. 
- In het groen worden volwassen bomen geplaatst gezien de tijdelijke exploitatie geven de grote 

bomen meteen een groene uitstraling en verkoeling. 

- Ter compensatie van de extra verharding ca. 3.000 m2 wordt 10% watercompensatie 
aangelegd. 

- Het gebied wordt langs de infrastructuur en bij de parkeervoorziening voorzien van 14 led 
lichtmasten van 4 meter hoog. 

- Brandkranen worden met een tussenafstand van 50 meter door het gebied heen geplaatst. 
- Bebording zal beperkt aanwezig zijn. 
- Straatmeubilair bestaat uit o.a. prullenbakken. 

- Tijdelijke maatregelen Bouwhekken, borden, cameratoezicht etc. tijdens de bouw. 
 
Kengetallen zijn inclusief opslagen AK,W&R 
 
Deze kostenkengetallen zijn van een check voorzien door ingenieursbureau Arcadis (OVD3_Notitie 
Arcadis check civiele kostenraming Grex WBI FLEX OA_DEF, 3 sept. 2021 
 

 

 

1.7. Plankosten en kosten voor voorbereiding, toezicht en uitvoering (VTU) 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

Op basis van de uitgangspunten van het project komen de plankosten op € 434.602. Voor het begroten 

van de plankosten is gebruik gemaakt van de plankostenscan (inclusief index 2% van datum plankosten 
scan 2018 naar prijspeil 2021). De plankostenscan is op te vragen (OVD4_Plankostenscan WBI). 
Aanvullend op de plankostenscan is een stelpost opgenomen van € 20.000 voor flora en fauna 
onderzoek wegens de aanwezigheid van steenmarters in het gebied.  

 

1.8. Risico reservering 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

- Als de risico’s niet (volledig) in deze post zijn opgenomen: beschrijf welke risico’s in andere posten 

zijn opgenomen (bijvoorbeeld een post ‘onvoorzien’ in de kosten voor het bouwrijp maken). 

Gezien de status van het plan in de planvorming hebben we 15% onvoorzien over o.a. de sloop-, civiele- 

en plankosten opgenomen. Tevens is 15% opgenomen over de kosten voor het verplaatsten van het 
busparkeren naar een tijdelijke locatie en het slopen van de openbare ruimte rondom de tijdelijke 
woningen na 15 jaar. Zie 1.10 van dit document. Totaal is opgenomen aan risicoreservering:  
 

Risicoreservering Bedrag Reservering 15% 

Inbrengwaarde sloop grond & opstal                      127.866                    19.180  

Voorzieningen bouwrijp                      285.787                    42.868  

Voorzieningen woonrijp                      374.436                    56.165  



 
 

  - pagina 5 van 8 - 

 
 

Plankosten (POK & VTU)                      434.602                    65.190  

Tijdelijk Beheer                        22.500                      3.375  

Tijdelijk busparkeren                       441.306                    66.196  

Opruimen na 15 jaar exploitatie                        98.927                    14.839  

Niet Comensabele BTW                      283.673                    42.551  

Totaal                     2.069.097                 310.365  
 
 

 

1.9. Niet-verrekenbare/compensabele btw 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

We hebben door een extern bureau (Fiscaliade) een check laten doen op de (on)mogelijkheid voor het 
compenseren van de BTW (zie opvraagbaar document OVD1_20210903.U.Fiscale aspecten 
grondverhuur en plankosten, Fiscaliade). Omdat we grond huren kunnen we de BTW op de civiele 

investeringen niet verrekenen of compenseren. Dat geldt ook voor het tijdelijke bus parkeren. Over die 

posten is niet compensabele BTW opgenomen. De plankosten voor de ontwikkeling van het tijdelijk 
wonen kan wel worden gecompenseerd voor het ontwikkelen van het tijdelijk busparkeren kan dat niet. 
Totaal komt de niet compensabele BTW van 21% op een bedrag van: 
 

Niet compensabele BTW Bedrag Niet comp. BTW 

Inbrengwaarde sloop grond & opstal                      127.866                    26.852  

Voorzieningen bouwrijp                      285.787                    60.015  

Voorzieningen woonrijp                      374.436                    78.632  

Plankosten (POK & VTU) (aandeel geen overheidstaak)                                 -                              -    

Tijdelijk Beheer                        22.500                      4.725  

Tijdelijk busparkeren (inclusief POK/VTU)                      441.306                    92.674  

Opruimen na 15 jaar exploitatie                        98.927                    20.775  

Totaal                     1.350.822                 283.673  
 

 

 

 

1.10. Vrije kostenpost 1 en 2 

- Geef een toelichting op de opgevoerde kosten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. Geef daarbij aan welke kosten zijn opgenomen, hoe deze kosten geraamd zijn en 

onderbouw de toerekenbaarheid aan / de noodzaak van deze maatregelen voor de woningen in de 

aanvraag 

- Geef, in het geval van bovenplanse maatregelen, een onderbouwing van de gehanteerde 

proportionaliteit. 

Post 1 Verplaatsen busparkeren naar tijdelijke locatie: Om te kunnen versnellen met tijdelijke 
woningbouw zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie. De enige locatie binnen de gemeente 
die ook past binnen het plan De Nieuwe Kern is het huidige Bus parkeerterrein voor evenementen. 
Voorwaarde voor het gebruik van die locatie is dat we een tijdelijke alternatieve locatie voor de 45 
bussen inrichten. Tijdelijk betekent ca 3 jaar tot dat de definitieve locatie in de Smart Mobility Hub 

(SMH) gereed is binnen het plangebied. De gemeente Ouder-Amstel betaald huur over slechts de 
periode van ontwikkeling ca. 0,5 jaar vervolgens draagt de exploitatie door Amsterdam de huur van de 

grond. Als optimalisatie is afgesproken dat Amsterdam het gebied na gebruik opruimt. Verder werken 
we met gebruikte stelconplaten en verkopen die weer. 
In de raming van de kosten is rekening gehouden met: 
 

Verplaatsen busparkeren naar tijdelijke locatie.         

Huur grond tijdelijk parkeerterrein 1 stelpost  €          85.784,31   €            85.784  

opschonen terrein 7000 m²  €                    0,60   €               4.200  
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Tijdelijke busparkeerplekken (45 stuks 
Stelconplaten) 6000 m²  €                 34,95   €          209.700  

Tijdelijke ontsluiting (asfalt) 275 m²  €                 34,95   €               9.611  

wadi's  627,5 m²  €                 46,00   €            28.867  

verlichtsmast led 20 st  €            1.765,00   €            35.300  

brandkranen 2 st  €            4.590,00   €               9.180  

bebording  6000 m²  €                    0,12   €                  714  

straatmeubilair 6000 m²  €                    0,17   €               1.039  

Tijdelijke maatregelen 
                     
298.612  perc.  €                    0,03   €               8.958  

plankosten   €     298.612   4%  €       10.095,13  

VTU   €    298.612   15%  €       37.856,75  

Totaal          €          441.306  
 

 
- We betalen alleen huur over het jaar waarin de bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Daarna 

exploiteert de gemeente Amsterdam het gebied. Dit vormt eveneens een optimalisatie in de 
afspraken om het publiek tekort te beperken. De huur betreft € 25/m2. Die hebben we op basis 
van het gebruik laten controleren door Gloudemans op marktconformiteit (zie bijlage 5 bij de 
aanvraag). 

- Momenteel is het gebied een zanddepot en daarmee prima geschikt om het busparkeren te 
realiseren. 

- We hebben hier flink kunnen optimaliseren in de kosten. Dit doen we middels gebruikte Stelcon 
platen die we kopen en die we na gebruik terug verkopen. De kosten komen zo op €35/m2. Dat 
is een aanzienlijke optimalisatie ten opzichte van asfalt. 

- De gemeente Amsterdam zorgt voor het opruimen van het terrein na gebruik. Daarmee komen 
ze ons tegemoet in de kosten en daalt het publiek tekort.  

- Aangezien we tijdelijk verharding aanbrengen maken we wadi’s voor watercompensatie 
- Aangezien het een parkeerterrein betreft hebben we beperkte mate plankosten opgenomen. 

Voor VTU zijn we wel uitgegaan van 15% over de civiele kosten. 
 
Het profijt- en toerekenbaarheidsbeginsel zijn duidelijk voor dit plan aangezien het tijdelijk verplaatsten 

zonder dit plan niet nodig is en zonder deze verplaatsing kan het plan geen doorgang vinden. Verder is 
deze voor 100% toerekenbaar aangezien geen ander plan of partij profijt heeft bij deze tijdelijke 

verplaatsing. 
 
Post 2: Sloop openbaar gebied na 15 jaar exploitatie van de flexwoningen 
 
Deze post betreft een reservering voor het opruimen van het gebied aan het einde van de 15 jaar 
exploitatie. Daarin is zijn alleen de kosten voor het openbaar gebied opgenomen niet de opstallen. Dat is 

onderdeel van de businesscase van de corporaties. 
 

Opruimen P-Bus/Flexwonen na 
exploitatie 15 jaar         

Opruimen van ondergrondse infra 250 m1  €                    43,8   €            10.960  

Opruimen verharding 3230 m2  €                    11,2   €            36.047  

Verwijderen groen en dempen water 5977 m2  €                      7,1   €            42.697  

Opschonen terrein 15373 m2  €                      0,6   €               9.224  

Totaal         €            98.927  
 

 
Voor deze post geldt hetzelfde als de voorgaande post. De locatie zal na deze tijdelijke woningbouw 
volledig anders ingericht worden. Daarmee zijn de kosten voor het verwijderen van de bestaande 
openbare ruimte volledig toe te wijzen aan de tijdelijke exploitatie. Wij gaan daarin niet verder dan 
noodzakelijk omdat de nieuwe inrichting na tijdelijke exploitatie een volledige aanpassing van het 
maaiveld vraagt.  
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De posten zijn inclusief opslagen AK, W&R. 

 
Deze kostenkengetallen zijn van een check voorzien door ingenieursbureau Arcadis (OVD3_Notitie 
Arcadis check civiele kostenraming Grex WBI FLEX OA_DEF, 3 sept. 2021) 
 

 

 

1.11. Kosten maatregelen waarvoor u de Woningbouwimpuls aanvraagt 

- Geef per opgevoerde maatregel (tabblad 3.3.) een onderbouwing en verwijs naar eventueel 

onderliggend bronmateriaal. Ga daarbij in op de huidige situatie, wat er gerealiseerd wordt en de 

fasering van de realisatie. Geef, per investering afzonderlijk, aan welke kosten zijn opgenomen, 

hoe ze zijn geraamd en onderbouw de noodzaak voor de woningen en de toerekenbaarheid aan/de 

woningen in de aanvraag. 

- Geef, in het geval van bovenplanse maatregelen, een onderbouwing van de gehanteerde 

proportionaliteit. 

Dit project kent geen bovenplanse kosten omdat het een goed ontsloten gebied is en aansluit op een 

bestaand fietspad. 

 

 

Opbrengsten 
 

1.12. Verkoop bouwrijpe / woonrijpe grond 

- Optioneel: geef een toelichting op de opgevoerde opbrengsten en verwijs naar eventueel 

onderliggend bronmateriaal. 

We verkopen geen grond aangezien we geen eigenaar zijn van de grond, maar we huren deze van 
Amsterdam en verhuren deze aan de corporaties Ymere en Eigen Haard. De huurprijs van Amsterdam is 
een huurprijs voor tijdelijke woningbouw die ook in andere tijdelijke woningbouwprojecten binnen 
Amsterdam wordt gehanteerd. Bijvoorbeeld bij het project Elzenhagen waarin Corporaties Key en 

Eigenhaard samenwerken met de gemeente Amsterdam. Tevens is deze huurprijs opgenomen in het 
grondprijsbeleid van de gemeente Amsterdam geïndexeerd naar huidig prijspeil.  
 
Met de corporatie is afgesproken dat de gemeente Ouder-Amstel zorg draagt voor de openbare ruimte 

en de corporaties de grond huren tegen de bekende voorwaarden die ook in Amsterdams grondbeleid 

gelden. De huurprijs is berekend op basis van de 18.495 m2 gebruiksoppervlak (GBO) dat in het plan is 

opgenomen (540 woningen, gemiddeld 34,3 m2 GBO). Conform het grondprijsbeleid van de gemeente 
Amsterdam (zie opvraagbaar document OVD2_Grondprijsbeleid Amsterdam) is deze huurprijs 6,69 per 

m2 GBO x 18.495 is €123.660 per jaar exclusief BTW op prijspeil 1-1-2021. De huur wordt over de 
periode van 15 jaar berekend. Deze huurinkomsten hebben we middels een DCF als een contante 
waarde op moment van opleveren bouwrijpe kavels opgenomen. Daarbij zijn dezelfde index van 2% en 
disconteringsvoet van 2% gebruikt als in het model bij de aanvraag. De totale opbrengst uit 15 jaar 
exploitatie is € 1.818.537 excl. BTW contant op prijspeil 1-1-2021.  
 
Het gebruik van de grond voor de realisatie van tijdelijke verhuur van sociale woningen kwalificeert als 

een btw-vrijgestelde prestatie (artikel 11 lid 1 sub B ten vijfde eerste zin Wet OB 1968). Daarnaast is de 
inrichting van het openbaar gebied een niet-ondernemersactiviteit. Deze fiscale check hebben we laten 
uitvoeren door Fiscaliade (zie opvraagbaar document OVD1_20210903.U.Fiscale aspecten grondverhuur 
en plankosten, Fiscaliade). 
 
Aangezien het een tijdelijke exploitatie van 15 jaar betreft is er weinig ruimte in de exploitatie van Eigen 

Haard en Ymere om een additionele bijdrage te doen. Eigen Haard en Ymere gaan de uitdaging aan om 
de businesscase voor het 100% sociale programma haalbaar te maken binnen de gestelde 
uitgangspunten. We hebben door Gloudemans een check laten doen op de huurprijs van de grond (zie 
Notitie Gloudemans WBI tijdelijke woningen P-Bus in bijlage 2 bij deze aanvraag). Daaruit is gebleken 
dat de huurprijs een haalbare businesscase oplevert voor het beoogde gebruik en onder de besproken 
voorwaarden met Amsterdam (zie bijlage 7 ) en in de intentieovereenkomst met Eigen Haard en Ymere 
(bijlage 7 ). 

 

 

1.13. Kostenverhaal 
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- Geef per overeenkomst een toelichting op de inkomsten uit kostenverhaal en specificeer hoe de 

bijdrage is opgebouwd. Geef daarbij aan welk programma per eigenaar mogelijk wordt gemaakt en 

geef een toelichting op de wijze waarop de afspraken tot stand zijn gekomen. Geef aan of er al 

overeenstemming met grondeigenaren over de genoemde bedragen bereikt is. 

- Geef aan of er sprake is van (verwachte) macro-aftopping en zo ja, onderbouw dat de 

waardevermeerdering onvoldoende is om de toerekenbare kosten te kunnen dragen. 

- Verwijs naar eventueel onderliggend bronmateriaal. 

Niet van toepassing  

 

1.14. Rijksbijdragen anders dan de Woningbouwimpuls 

- Geef een toelichting op de opgevoerde opbrengsten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

Geen andere rijksbijdragen van toepassing. 

 

1.15. Tijdelijke exploitatie 

- Geef een toelichting op de opgevoerde opbrengsten en verwijs naar eventueel onderliggend 

bronmateriaal. 

Dit project kent geen inkomsten uit tijdelijk exploitatie, anders dan de opbrengsten uit de 
gekapitaliseerd huur zoals in deze aanvraag opgenomen. 

 

 

Fasering en parameters 
- Geef een toelichting op de opgenomen fasering en parameters voor kosten- en 

opbrengstenstijging. Als u afwijkt van de standaard parameters voor kosten- en 

opbrengstenstijging, onderbouw dan waarom u hiervoor gekozen hebt. Verwijs daarbij naar 

eventueel onderliggend bronmateriaal. 

We gaan uit van een voorspoedig proces om te komen tot een tijdelijke invulling. Daardoor hopen we 

direct te kunnen starten (2020-2021) met de ruimtelijk/planologische procedure. In 2022 het 
verplaatsten van het busparkeren naar de tijdelijke locatie.  
 
Planning flexwonen: 
Q4 2021               planuitwerking flexwonen 
12-2021               WBI uitsluitsel 

Q1+Q2 ’22           planuitwerking, onderzoeken, voorbereiding aanvraag (beide locaties).  
Q2/Q3 ’22            vergunningsaanvraag indienen voor beide locaties (ook voor tijdelijke locatie P Bus; 
zie onderstaand). 
Q3 ’23                  vergunning flexwonen onherroepelijk 
Q3 ’23                  start bouwrijp maken   >>>  dan moet de tijdelijke locatie P Bus dus gereed zijn! Q2 
’22 vergunningsaanvraag, Q4 ’22 start werkzaamheden, Q3 ’23 in gebruik name.  
Q1 ’24                  start bouw 

Q4 ’24                  oplevering, woonrijp maken 
-Q1 ’25                 in gebruik name 
 
De indexering en rentvoet zijn gelijk gehouden aan het model van de WBI. Beide zijn 2%. 

 


