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Aan :  Gemeente Ouder-Amstel t.a.v. David Witvoet en Klazien Haitjema 

   

Betreft: :  WBI tijdelijke woningen P-Bus 

   

Opgesteld door :  Geert Rombouts  

 

Datum 

 

:  2-9-2021 

 

 

Inleiding 

De gemeente Ouder-Amstel is voornemens om circa 540 tijdelijke woningen te realiseren op de locatie van 

parkeerplaats ‘P-Bus’ op de hoek van de Holterbergweg en De Passage in Amsterdam. Deze gronden zijn 

in eigendom van de gemeente Amsterdam, welke deze voor het beoogde doel zal verhuren. In het kader 

van deze ontwikkeling kan de gemeente Ouder-Amstel in aanmerking komen voor subsidie van de regeling 

Woningbouwimpuls (WBI). Deze regeling is door het kabinet in het leven geroepen om jaarlijks 75.000 

‘betaalbare’ woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. In het kader van deze subsidieregeling dient 

de gemeente Ouder-Amstel het publiek financieel tekort aan te tonen. Hiervoor heeft de gemeente Ouder-

Amstel ondergetekende verzocht een waarde-advies op te stellen inzake de businesscase om de tijdelijke 

woningen te realiseren en de bijbehorende huurprijs voor de grond te toetsen. 

 

Omvang en limiet onderzoek 

Onderhavige opdracht kan nadrukkelijk niet worden gezien als professionele taxatiedienst conform het 

NRVT. De werkzaamheden zijn met de grootste zorg uitgevoerd, echter enkel opgesteld op basis van de 

door gemeente beschikbaar gestelde informatie, openbare gegevensbronnen (o.a. kadaster, BAG en 

ruimtelijkeplannen.nl) en door ondergetekenden vastgestelde uitgangspunten. Ondergetekenden staan niet 

in voor de juistheid en actualiteit van de gebruikte gegevensbronnen.  

 

Omschrijving woningbouwprogramma 

Het plangebied ‘P-Bus’ is gelegen aan de westkant van de Amsterdam. gebied betreft circa 17.950 m2 en 

ligt aan de zuidkant van Golfclub Amsterdam Old Course op de hoek van hoek van de Holterbergweg (s111) 

en De Passage.  
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Hier worden de tijdelijke woningen gerealiseerd. Het beoogde woningbouwprogramma ziet er ‘globaal’ als 

volgt uit:  

 

 Type 1 / Studio met een gebruiksoppervlakte van ca. 29 m2 en een huurprijs van € 420,00 per 

maand; 

 Type 2 / 2-kamerapp. met een gebruiksoppervlakte van ca. 33 m2 en een huurprijs van € 633,00 

per maand; 

 Type 3 / 2-kamerapp. met een gebruiksoppervlakte van ca. 40 m2 en een huurprijs van € 720,00 

per maand. 

 

Uitgangspunten en parameters 

Bovenstaand woningbouwprogramma is uitdrukkelijk tijdelijk van aard, er wordt uitgegaan van een eerste 

exploitatieperiode van 15 jaar waarbij de grond wordt gehuurd van de gemeente Amsterdam. Op haar beurt 

zal de gemeente Ouder-Amstel zorgdragen voor de grondexploitatie en gebied bouw- en woonrijp maken . 

De betrokken corporaties nemen de opstalexploitatie voor hun rekening.  

 

Om de financiële haalbaarheid van de beoogde (tijdelijke) ontwikkeling inzichtelijk te maken is een 

rekenmodel opgesteld waarin de opstalexploitatie is doorgerekend. Hierbij is rekening gehouden met 

rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 

 

Opbrengsten 

Voor wat betreft de te verwachten opbrengsten is rekening gehouden met het beoogde woningprogramma 

en bijbehorende huurinkomsten. Er is rekening gehouden met 1% huurderving. 

 

Stichtingskosten 

De gehanteerde stichtingskosten zijn afkomstig van kengetallen van het Bouwkostenkompas. Deze cijfers 

zijn getoetst aan ervaringscijfers van enigszins vergelijkbare cases (o.a. Woonbedrijf en de Alliantie) van 

gestapelde tijdelijke woningen. Vanwege de ligging t.o.v. van de metro spoorlijn en de doorgaande autoweg 

s111 is rekening gehouden met kosten voor extra geluidswerende maatregelen. Daarnaast is een opslag 

gehanteerd voor de realisatie van 4 liftinstallaties t.b.v. de tijdelijke complexen. 

 

Exploitatielasten 

Voor de te verwachten exploitatielasten is op basis van kengetallen en ervaringscijfers een inschatting 

gemaakt van de onderhoudskosten, zakelijke lasten en beheerkosten per woning. Hierbij wordt opgemerkt 

dat de af te dragen verhuurderheffing bij tijdelijke woningen de eerste 15 jaar is vrijgesteld.  

 

Restwaarde 

De restwaarde is bepaald op basis van twee scenario’s. Enerzijds op basis van de economische restwaarde 

van de gebruikte materialen aan het aan einde van de technische levensduur van de tijdelijke woningen. 

Anderzijds is uitgegaan van een scenario waarbij de woningen na de eerste exploitatietermijn van 15 jaar 

nog elders geëxploiteerd kunnen worden.  

 

De restwaarde op basis van de economische restwaarde van de gebruikte materialen is ingeschat op 10% 

van de totale stichtingskosten. De restwaarde op basis van een tweede exploitatietermijn is gebaseerd op 

een fictieve exploitatie waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

 

 Na de eerste exploitatietermijn worden de tijdelijke woningen verplaatst naar een opslagterrein, 

hiervoor dient een huurprijs van € 25,00 per m2 betaald te worden; 

 De woningen worden maximaal 2 jaar opgeslagen, in deze periode worden de woningen niet 

verhuurd en is er geen sprake van huuropbrengsten; 

 Hierna worden de woningen wederom verplaatst naar de nieuwe locatie(s), waarbij de huurprijs 

voor de grond vergelijkbaar is met de eerste exploitatietermijn; 

 Er is sprake van een tweede exploitatietermijn van 13 jaar. In deze periode dient wel 

verhuurderheffing te worden afgedragen. 
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 Na deze periode worden de woningen geamoveerd, waarbij de restwaarde als nihil wordt 

ingeschat. 

 

Thans is onbekend wat er na de eerste exploitatieperiode van 15 jaar met de woningen gaat gebeuren. 

Beide scenario’s worden aannemelijk geacht. In het kader van deze waardering is de restwaarde bepaald 

op 50/50 van beide scenario’s. Vanwege de onzekerheid en mogelijke risico’s is in de tweede 

exploitatietermijn wel gerekend met een hogere rendementseis. 

 

Onrendabele top 

Op basis van enigszins vergelijkbare businesscases blijkt dat een rendement van ca. 2% voor 

woningcorporaties aanvaardbaar is. Vanuit de betrokken corporaties is daarnaast aangegeven dat bij de 

vastgoedexploitatie een onrendabele top van maximaal € 5.000 per woning acceptabel is. 

 

Huurprijs grond 

De grondprijs die de gemeente Amsterdam vraagt voor de huur van de grond bedraagt € 6,69 per vierkante 

meter gebruiksoppervlakte. De gemeente Ouder-Amstel zal de genoemde huurprijs een-op-een 

doorberekenen aan de woningcorporaties.  

 

Bovenstaande uitgangspunten zijn afgestemd en akkoord bevonden door opdrachtgever. Ondergetekende 

acht de genoemde (bijzondere) uitgangspunten realistisch en passend bij het doel van de waardering. 

 

Conclusie 

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en parameters is een DCF-rekenmodel opgesteld met 

een exploitatietermijn van 15 jaar. Op basis van de door de gemeente Amsterdam gevraagde grondprijs 

van € 6,69 per m2 en een rendementseis van ca. 2% blijft er een onrendabel deel over van ca. € 3.100 per 

woning. Hieruit valt te concluderen dat de opstalexploitatie, binnen de gestelde kaders, haalbaar is. Voor 

details wordt verwezen naar de rekenbijlage. 

 

Dit betekent dat de gemeente Ouder-Amstel gedurende 15 jaar de grond huurt van de gemeente 

Amsterdam en deze huurprijs doorrekent aan de betrokken woningcorporaties. Om de tijdelijke woningen 

mogelijk te maken gaat de gemeente Ouder-Amstel het gebied bouw- en woonrijp maken. Daarnaast wordt 

er tijdelijk grond gehuurd van NS om de bestaande (bus)parkeerplaatsen te handhaven. Deze locatie, nabij 

station Duivendrecht, zal hiervoor ook ingericht moeten worden met (tijdelijke) verharding en bijbehorende 

voorzieningen.  

 

De kosten van de hierboven genoemde maatregelen zijn niet te verhalen. Immers, bij een hogere huur voor 

de grond zal de vastgoedexploitatie niet meer haalbaar zijn. Hierdoor ontstaat een publiek tekort waardoor 

de tijdelijke woningen, zonder subsidie of bijdragen van derden, niet te realiseren zijn. 

 

 

// 
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Grondprijs sociale huur

15 jaar exploitatie
Algemeen

Opdrachtgever: Gemeente Ouder-Amstel

Project: WBI Tijdelijke woningen

Dossier: 2292.3

Datum: 02-sep-21

Prijspeil 01-jul-21

Looptijd exploitatie 20

Huurverhoging CPI-index 1,50%

Huurderving 1,00%

Inflatie 2,00%

Rendementseis

Versie: 2

Status: Concept

Programma sociale huur Samenvatting

Rendement

Type Aantal Huurprijs Opp. GBO Opp. BVO Vormfactor IRR 1,9%

Type 1 / Studio 162 420€                     29 m² 32 m² 90% Onrendabele top per woning 3.107€                         

Type 2 / 2-kamerapp. 162 633€                     33 m² 36 m² 90%

Type 3 / 2-kamerapp. 216 720€                     40 m² 44 m² 90% Huurwaarde uitgeefbare grond

540 18.495 m² Huurprijs grond per jaar (t=0) 123.732€                     

Huurprijs grond per m
2
 gbo 6,69€                           

Huurprijs grond per woning 229€                            

Opbrengsten 

Controle grondwaarde

Omslagrente 3,75%

Type Aantal Huurprijs Grondwaarde totaal 3.299.508€                  

Type 1 / Studio 162 420€                     per maand 5.040€                    per jaar Grondwaarde per unit 6.110€                         

Type 2 / 2-kamerapp. 162 633€                     per maand 7.596€                    per jaar

Type 3 / 2-kamerapp. 216 720€                     per maand 8.640€                    per jaar NCW huurinkomsten grond 1.784.829€                  

Rendementseis 2,00%

Totaal bruto huurinkomsten 3.913.272€             

Stichtingskosten

Stichtingskosten (incl. bijk. kosten, incl. btw) 2.200€                  per m
2
 bvo

Opslag extra geluidswerende maatregelen 5%

Opslag liftinstallaties (4) 250.000€              incl. btw

Totaal te realiseren BVO 20.550 m²

Totale investering (incl. btw) 47.720.500€         

Totale investering per woning 88.371€                

Onrendabele top 1.677.722-€           

Onrendabele top per woning 3.107-€                  

Exploitatielasten

Onderhoudskosten 900€                      per woning

Zakelijke lasten 500€                      per woning

Beheerkosten 400€                      per woning

Verhuurderheffing (0,526% WOZ) -€                       per woning

Totale exploitatielasten 1.800€                   per woning 25% van bruto huurink.

Restwaarde

Technische levensduur tijd. won. 30 jaar

Restwaarde 16.491€                 per woning

Verplaatsingskosten 5.000€                   per woning

Kasstroomoverzicht Opbrengsten Kosten

Jaar Bruto huur Huurderving Subsidie Restwaarde Totaal opbrengsten Stichtings-kosten Exploitatielasten

Verplaatsings-

kosten Huurprijs grond Totaal kosten Totaal kasstroom

2021 -€                      -€                            46.042.778€           46.042.778€             -46.042.778€               

2022 3.971.971€      39.720€                3.932.251€                 991.440€                  125.588€                     1.117.028€               2.815.224€                  

2023 4.031.551€      40.316€                3.991.235€                 1.011.269€               127.471€                     1.138.740€               2.852.495€                  

2024 4.092.024€      40.920€                4.051.104€                 1.031.494€               129.383€                     1.160.878€               2.890.226€                  

2025 4.153.404€      41.534€                4.111.870€                 1.052.124€               131.324€                     1.183.448€               2.928.422€                  

2026 4.215.705€      42.157€                4.173.548€                 1.073.167€               133.294€                     1.206.461€               2.967.088€                  

2027 4.278.941€      42.789€                4.236.151€                 1.094.630€               135.293€                     1.229.923€               3.006.228€                  

2028 4.343.125€      43.431€                4.299.694€                 1.116.522€               137.323€                     1.253.845€               3.045.848€                  

2029 4.408.272€      44.083€                4.364.189€                 1.138.853€               139.383€                     1.278.236€               3.085.954€                  

2030 4.474.396€      44.744€                4.429.652€                 1.161.630€               141.473€                     1.303.103€               3.126.549€                  

2031 4.541.512€      45.415€                4.496.097€                 1.184.863€               143.596€                     1.328.458€               3.167.639€                  

2032 4.609.635€      46.096€                4.563.538€                 1.208.560€               145.749€                     1.354.309€               3.209.229€                  

2033 4.678.779€      46.788€                4.631.991€                 1.232.731€               147.936€                     1.380.667€               3.251.325€                  

2034 4.748.961€      47.490€                4.701.471€                 1.257.386€               150.155€                     1.407.540€               3.293.931€                  

2035 4.820.195€      48.202€                4.771.993€                 1.282.533€               152.407€                     1.434.940€               3.337.053€                  

2036 4.892.498€      48.925€                11.984.988€           16.828.561€               1.308.184€               3.633.845€             154.693€                     5.096.722€               11.731.840€                
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Aan :  Gemeente Ouder-Amstel t.a.v. David Witvoet en Klazien Haitjema 

   

Betreft: :  Huur gronden NS nabij station Duivendrecht 

   

Opgesteld door :  Geert Rombouts  

 

Datum 

 

:  2-9-2021 

 

 

Inleiding 

De gemeente Ouder-Amstel is voornemens om circa 540 tijdelijke woningen te realiseren op de locatie van 

parkeerplaats ‘P-Bus’ op de hoek van de Holterbergweg (s111) en De Passage in Amsterdam. Deze 

gronden zijn in eigendom van de gemeente Amsterdam, welke deze voor het beoogde doel zal verhuren. 

Om de bestaande (bus)parkeerplaatsen te handhaven wordt er tijdelijk grond gehuurd van NS. Deze locatie, 

nabij station Duivendrecht, zal hiervoor ook ingericht moeten worden met (tijdelijke) verharding en 

bijbehorende voorzieningen. Hiervoor heeft de gemeente Ouder-Amstel ondergetekende verzocht om de 

door NS gevraagde huurprijs te toetsen op marktconformiteit. 

 

Omvang en limiet onderzoek 

Onderhavige opdracht kan nadrukkelijk niet worden gezien als professionele taxatiedienst conform het 

NRVT. De werkzaamheden zijn met de grootste zorg uitgevoerd, echter enkel opgesteld op basis van de 

door gemeente beschikbaar gestelde informatie, openbare gegevensbronnen (o.a. kadaster, BAG en 

ruimtelijkeplannen.nl) en door ondergetekenden vastgestelde uitgangspunten. Ondergetekenden staan niet 

in voor de juistheid en actualiteit van de gebruikte gegevensbronnen.  

 

Omschrijving locatie 

De gronden in eigendom van NS waar het tijdelijke parkeerterrein wordt voorzien ligt nabij station 

Duivendrecht en wordt ingeklemd tussen de weg Stationsplein en de metro spoorlijn. De benodigde gronden 

hebben een oppervlakte van ca. 7.000 m2. Hiervan wordt 6.000 m2 ingericht als parkeerterrein, 275 m2 wordt 

gebruikt t.b.v. ontsluiting en de resterende meters worden ingericht als waterberging. De benodigde gronden 

zijn thans niet bebouwd of in gebruik. Aan de overzijde ligt een gronddepot dat naar alle waarschijnlijk 

eveneens door NS is verhuurd. De huurprijs hiervan is thans onbekend. 
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Uitgangspunten en parameters 

De gronden worden voor een beperkte periode (ca. een half jaar) gehuurd van NS. Na deze periode wordt 

de huur overgenomen door de gemeente Amsterdam. NS vraagt een huurprijs van € 180.000 per jaar. Dit 

komt neer op ca. € 25,00 per m2.  

 

In de nabijheid worden door, o.a. de gemeente Amsterdam, diverse parkeergelegenheden geëxploiteerd. 

Tarieven verschillen per locatie en per voertuig. Voor de bestaande parkeerplaats ‘P-Bus’ die komt te 

vervallen gelden voor touringcars thans onderstaande tarieven: 

 

€ 35,00 per dag bij evenement 

€ 22,50 per dag regulier 

 

De mate van gebruik cq. bezettingsgraad is onbekend. Bezettingscijfers van het huidige gebruik zijn 

(vooralsnog) niet beschikbaar, ook de toekomstige bezettingsgraad kan alleen maar worden ingeschat. Juist 

de bezettingsgraad is een belangrijk kenmerk voor de opbrengstpotentie van een parkeerlocatie. Door de 

ligging t.o.v. station Duivendrecht en de ambities zoals genoemd in de Agenda Touringcar 2020-2025 wordt 

verwacht dat de bezettingsgraad van het nieuwe tijdelijke parkeerterrein minimaal gelijk is dan van de 

bestaande parkeerplaats ‘P-Bus’. 

 

In het kader van dit advies is in overleg met de gemeente Ouder-Amstel een aantal uitgangpunten opgesteld 

ten aanzien van bezetting en gebruik. Zie ook hieronder: 

 

Bezetting 

Uitgangspunt is dat de locatie gemiddeld 2 x per week wordt gebruikt t.b.v. parkeren voor 45 touringcars. 

Daarnaast wordt de locatie gemiddeld 1 x per twee weken gebruikt t.b.v. parkeren voor 200 personenauto’s. 

 

Tarieven 

Uitgangspunt is dat bussen een vergelijkbaar tarief betalen als dat nu het geval is, te weten € 35,00 per 

dag. Personenauto’s betalen € 15,00 per dag.  

 

Kosten 

De te huren gronden zullen geëgaliseerd moeten worden. Daarnaast zal (tijdelijke) terreinverharding incl. 

bijbehorende voorzieningen moeten worden aangebracht. De invulling en bijbehorende kosten zijn thans 

onbekend. 

 

Exploitatielasten 

Om het tijdelijke parkeerterrein gedurende 3 jaar te exploiteren is sprake van beheers- en 

onderhoudskosten.  

 

 

Referenties 

In het kader van dit advies is tevens onderzoek gedaan naar huurprijs van reguliere opslagterreinen in de 

regio.  

 

 
 

Referenties

Aanbod Hornweg 54 Amsterdam 8.085 m² 202.116€          25,00€       

Aanbod Hoofdweg 329 Lijnden 5.000 m² 75.000€            15,00€       

Q2 2018 Muiderstraatweg 63 Diemen 2.500 m² 20.000€            8,00€        

Q2 2020 Hoofdweg 36 Lijnden 1.250 m² 15.000€            12,00€       

Q4 2020 Radarweg 18 Amsterdam 800 m² 21.200€            26,50€       
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Op basis van de gevonden referentietransacties blijkt dat verharde opslagterreinen in de regio worden 

verhuurd voor maximaal ca. € 25,00 per m2. E.e.a. afhankelijk van omvang, functionaliteit, bereikbaarheid 

en locatie.   

 

Conclusie 

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten en parameters ten aanzien van de verwachte bezetting 

en parkeertarieven blijkt een jaarlijkse huuropbrengst van ca. € 240.000 (ca. € 40,00 per m2). Op basis van 

de gevonden referentietransacties t.b.v. reguliere opslagterreinen geldt een huurprijs van maximaal € 25,00 

per m2.  

 

Op basis van het bovenstaande blijkt een bandbreedte van ca. € 25,00 tot € 40,00 per m2 en lijkt de huurprijs 

die NS vraagt voor de huur van de gronden marktconform. Hierbij is geen rekening gehouden met de kosten 

voor aanleg van de (tijdelijke) verharding en beheerkosten gedurende de exploitatietermijn. 

 

Door de korte exploitatieperiode van 3 jaar zijn de kosten voor het egaliseren en tijdelijke verharding relatief 

hoog; de gemaakte kosten moeten binnen een kort tijdbestek worden terugverdiend. De hoogte van de 

huurprijs die voor de grond betaald kan worden is, bij een sluitende businesscase, afhankelijk van het type 

verharding en de eventuele restwaarde hiervan.  

 

 

// 
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