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Voorwoord 

Het rapport wat voor u ligt, is het resultaat van een afstudeeronderzoek naar 

projectgerelateerde voorwaarden bij stationsontwikkeling door het metrobedrijf 'Mass Transit 

Railway Corporation' (MTRC) in Hong Kong. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de 

opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met als 

afstudeerrichting Construction Managementand Engineering (CME). 

Het onderwerp van dit onderzoek is tot stand gekomen omdat onze interesse uitging naar 

vastgoed- en gebiedsantwikkelingen in Azië. Wij hebben gekozen voor Hong Kong, de 

voormalige Britse kolonie, omdat deze stad ons de mogelijkheid biedt de ontwikkeling in en 

rondom stationslocaties van dichtbij te bekijken. Stationsontwikkelingen zoals die daar 

worden uitgevoerd, gebruik makend van de financieringsconstructie 'value capturing', zijn in 

Nederland nog niet aan de orde. Het doel van dit onderzoek is om een bijdrage te leveren 

aan de kennisontwikkeling over stationsontwikkeling in Hong Kong, die gebruikt kan worden 

in Nederland. 

Om bij dit onderzoek een waardevol resultaat te behalen, heeft een deel van het onderzoek 

plaatsgevonden in Hong Kong. Zonder hulp van professor Steve Rowlinson en Keith McKinnell 

van de 'University of Hong Kong' (HKU) was dit niet mogelijk geweest. Daarom willen we ze 

graag bedanken voor de toegang tot de literatuur die ze hebben geboden en hun begeleiding. 

Daarnaast willen we ook professor Wim Schaefer en Erik Blokhuis van de TU/e bedanken voor 

de nodige sturing die zij ons gedurende het afstudeerproces hebben gegeven. Onze dank 

gaat ook uit naar Kees Kokke (TU/e) en Wilco Tijhuis (Universiteit Twente) voor hun adviezen. 

Verder willen we de mensen bedanken die we hebben mogen interviewen en die een 

waardevolle bijdrage hebben geleverd aan het onderzoek. In het bijzonder willen wij hier 

Dennis Li (directeur 'Metro Solutions'), David Sarton (projectmanager 'Operations & Genera!' 

MTRC) en Sharon Liu ('Town Planning Manager' MTRC) noemen. Tot slot willen we familie, 

vrienden, collega's en de medestudenten bedanken voor hun interesse, feedback en support. 

Eindhoven, maart 2008 

PuiYan Choi 

Jeroen Olthof 
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Aanleiding 

Probleemstelling 

Doelstelling 

Onderzoeks

aanpak 

Samenvatting 

In Nederland zijn er problemen met de financiering van gebiedsantwikkeling en 

infrastructuur. Private investeerders zijn terughoudend om te investeren in publieke 

voorzieningen. Dit heeft met verschillende factoren te maken, zoals de rol van de 

overheid en de onduidelijkheid over projectopbrengsten. In tegenstelling tot 

Nederland investeert de particuliere sector in Hong Kong wel in gebiedsantwikkeling 

en infrastructuur. Zo worden bij de ontwikkeling van metrolijnen private partijen 

betrokken die participeren in de ontwikkeling van vastgoed rond stations. De winst 

die wordt gerealiseerd bij die ontwikkeling wordt gedeeld met het metrobedrijf 'Mass 

Transit Railway Corporation' (MTRC) en door dat bedrijf gebruikt voor de financiering 

van de aanleg van nieuwe metrolijnen. Dit principe wordt aangeduid als 'value 

capturing'. 

Kennis over de wijze waarop 'value capturing' in Hong Kong wordt toegepast 

ontbreekt en ook in de keuzes die MTRC daarbij maakt is geen inzicht. De hiervoor 

genoemde aanleiding heeft geresulteerd in de volgende probleemstelling: 

Welke projectgerelateerde voorwaarden stelt MTRC bij de ontwikkeling van een 

stationslocatie om te komen tot maximale 'value capturing'? 

De bovenstaande probleemstelling heeft geleid tot de volgende doelstelling: 

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de toepassing van 'value capturing' door een 

analyse van de projectgerelateerde voorwaarden die MTRC stelt bij de ontwikkeling 

van een stationslocatie en die maximale 'value capturing' beogen. 

Om de doelstelling te behalen is begonnen met een literatuurstudie waarbij eerst een 

verkenning is gemaakt van de situatie in Hong Kong en van het bedrijf MTRC. 

Vervolgens is literatuur bestudeerd waarmee inzicht is verkregen in 

gebiedsantwikkeling in Hong Kong, de vormen van 'value capturing' en analysecriteria 

voor de casestudies. De casestudies die bestudeerd zijn betreffen het project Tseung 

Kwan 0 Extension' (TKE), een nieuwe metrolijn met vijf nieuwe stations, en het 

project international Finance Centre' (IFC), een grootschalig station met meer dan 

400000m2 ontwikkeld vastgoed, dat onderdeel is van de 'Airport Railway'. De 

casestudies zijn geanalyseerd aan de hand van drie analysecriteria die op basis van 

literatuuronderzoek zijn vastgesteld. De drie criteria zijn functionaliteit, kwaliteit en 

kosten-prijs. Voor de analyse van de casestudies is kwalitatief onderzoek verricht, 

waarbij interviews zijn afgelegd met betrokkenen en literatuur over het project is 

doorgenomen. 
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Uit het onderzoek is gebleken dat 'value capturing' een financieringsvorm is waarbij 

'Value capturing' waarde die is gecreëerd, als gevolg van een publieke voorziening, wordt afgeroomd 

en wordt gebruikt voor de financiering van die publieke voorziening. Belangrijke 

voorwaarden voor het creëren van waarde zijn functionaliteit, kosten-prijs en 

kwaliteit. Er zijn twee vormen van 'value capturing' namelijk de directe en de 

indirecte vorm. Bij de directe vorm van 'value capturing' geldt dat diegene die de 

publieke voorziening gebruikt er ook direct voor betaald. Bij de indirecte vorm wordt 

de waarde van de voorziening via andere wijze afroomt. 

Stations

ontwikkeling 

MTRC past een vorm van indirecte 'value capturing' toe. Bij de ontwikkeling van een 

nieuwe metrolijn krijgt het ontwikkelingsrechten bij de stations. Daarmee kan het 

vastgoed ontwikkelen, wat het doet in samenwerking met private ontwikkelaars die 

alle kosten voor de ontwikkeling op zich nemen. MTRC krijgt een deel van de winst 

uit die ontwikkeling. Dat gebeurt op twee manieren; MTRC krijgt een deel van de 

winst direct uitbetaald of het krijgt deze in de vorm van het eigendom van vastgoed 

op de locatie. De winst of de opbrengsten uit de verhuur of het bezit van het eigen 

vastgoed, gebruikt MTRC voor de aanleg en exploitatie van haar metrolijnen. MTRC 

heeft tijdens dit gehele proces een centrale rol waarbij het verantwoordelijk is voor 

de onderhandelingen met de overheid, het masterplan, het bepalen van de functies 

op een locatie en het aanbesteden van onderdelen aan ontwikkelaars. Doordat het 

ook eigendom van vastgoed krijgt is het ook bij de beheerfase van het project 

betrokken. Daarom vindt MTRC het belangrijk dat een project een goede kwaliteit 

heeft die duurzaam is. Om dat te waarborgen zorgt het ervoor dat rail en vastgoed 

zoveel mogelijk met elkaar worden geïntegreerd. Daardoor stijgt het aantal reizigers 

en krijgt een gebied meer kwaliteit en waarde. 

Project

gerelateerde 

voorwaarden 

Uit onze analyses is gebleken dat er vier projectgerelateerde voorwaarden die voor MTRC 

van belang zijn bij stationsontwikkeling. De twee casestudies leverden de volgende 

voorwaarden op: 

• Toepassing van 'partnering'; 

• Centrale rol bij projecten; 

• Kwaliteit door integratie van rail en vastgoed; 

• Positief rendement over lange termijn. 

'Partnering' speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de kwaliteit en besparing van 

de kosten. Bij 'partnering' werken ontwikkelaars, investeerders, (onder) aannemers en 

MTRC integraal en op 'open' wijze samen. De centrale rol die MTRC heeft bij het leiden 

van de stationsontwikkeling zorgt voor een betere kwaliteit. MTRC is zo in staat om 

keuzes af te wegen en voor duurzame oplossingen te kiezen. Het baseert zich hierbij op 



Resultaat 

marktonderzoek en financiële berekeningen. Hierbij probeert IVITRC rail en vastgoed 

zoveel mogelijk met elkaar te integreren. Die integratie leidt tot meerwaarde voor het 

totale gebied en voor een toename van het aantal reizigers. Doordat beide activiteiten 

elkaar versterken ontstaat een duurzaam kwaliteitsniveau. Het belangrijkste voor MTRC 

blijft de exploitatie van de metro, de vastgoedontwikkeling mag daarop geen negatief 

effect hebben. Daarom probeert het bedrijf zoveel mogelijk risico's te beperken bij 

vastgoedontwikkeling en deze over te dragen aan de ontwikkelaars. De marktsituatie is 

daarbij een belangrijke risicofactor waarop MTRC geen invloed heeft. Doordat de 

vastgoedmarkt in Hong Kong vergaand is ontwikkeld en hoge prijzen kent, blijft het risico 

hiervan voor MTRC klein. 

Dit rapport biedt zowel inzicht als kennis over de vorm van 'value capturing' die wordt 

toegepast bij de ontwikkeling van geïntegreerde rail en vastgoedprojecten in Hong Kong. 

Door de beperkte beschikbaarheid van data was het niet mogelijk om diepgaand 

onderzoek te doen naar het onderwerp. Toch geeft het een goed beeld van de situatie in 

Hong Kong en kan het oplossingsrichtingen aanbieden voor de problemen met 

financiering in Nederland. 
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Figuur 1.1 

Leeswijzer 

1. Inleiding 

Dit rapport is een onderdeel van het afstuderen aan de masteropleiding 'Construction 

Management and Engineering' (CME) aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Dit 

rapport is het resultaat van ons onderzoek naar projectgerelateerde voorwaarden die het 

Hongkongse metrobedrijf 'Mass Transit Railway Corporation' (MTRC) stelt om stationslocaties 

te ontwikkelen. Door een analyse te maken van de situatie in Hang Kong is kennis en inzicht 

ontwikkeld voor mogelijke toepassing in Nederland. Het rapport is bedoeld voor diegenen die 

in Nederland projecten willen ontwikkelen met gebruik van 'value capturing'. Om de 

leesbaarheid van het rapport te vergroten, wordt er in dit hoofdstuk na de beschrijving van 

de opbouw van het rapport een begrippenlijst weergegeven. 

1.1 Leeswijzer 

Het rapport bestaat uit drie gedeelten. In het gedeelte, wat context is genoemd, worden in 

hoofdstuk 3 de algemene gegevens, de vastgoedontwikkeling en de economie van Hang 

Kong beschreven. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de geschiedenis van het metrobedrijf 
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MTRC met haar bedrijfsstructuur, 

(.._ _____ H_on_g_K_on_g_C_h_fd_st_. _3) ____ __.) missie en strategie. In het tweede 

( ) 
gedeelte, het literatuurgedeelte, wordt 

Metrobedrijf MTRC (hfdst. 4) 
..__ _____________ ___. de rol van MTRC bij de stations-

ontwikkeling beschreven aan de hand 

( ) 
van het geïntegreerde rail-vastgoed 

. Integratie rail en vastgoed (hfdst. 5) . 
"-----------------' model (hoofdstuk 5). In de rest van het 

(..__ ___ ·v_a_lu_e_ca_p_tu_r_in_g'_C_hf_ds_t_. 6_) ___ __.) gedeelte worden de onderwerpen 

'value capturing' (hoofdstuk 6) en de 

(..._ ___ Be_pa_n_ng_an_a_ly_sec_r_it_er_ia_C_hf_ds_t_. 7_) __ ....,.) bepaling van de analysecriteria 

(hoofdstuk7) behandeld. Beide 

onderwerpen worden onderbouwd met 

( ) 
wetenschappelijke literatuur. Dan volgt 

casestudie Tseung Kwan 0 (hfdst. 9) 
...___ _____________ ____, in hoofdstuk 8 een deelconclusie over 

casestudie International Finance Centre (hfdst. 9) 
het eerste en het tweede gedeelte van 

het rapport. Met de gekozen 

analysecriteria worden in het derde 

gedeelte, het analysegedeelte, twee 

casestudies behandeld (hoofdstuk 9). 

De casestudies zijn twee projecten in Hang Kong. Aansluitend volgt in hoofdstuk 10 een 

deelconclusie over de casestudies. Dit rapport wordt in hoofdstuk 11 afgesloten met 
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conclusies & aanbevelingen en een aantal discussiepunten. De bijlagen van dit rapport zijn 

apart bijgevoegd. 

1.2 Begrippenlijst 

Om de leesbaarheid van dit rapport te vergroten worden hieronder enkele begrippen 

toegelichten/of verklaard die in de rest van het rapport aan de orde komen. 

'Value Creation' 

'Value Capturing' 

Hong Kong Dollar 

Dit is de Engelse term voor het creëren van toegevoegde waarde 

door een bedrijf. In de Engelstalige literatuur wordt deze term 

gebruikt, in dit rapport gebruiken we in plaats daarvan de term 

'waardecreatie'. 

Dit is een Engelse term die in het Nederlands letterlijk wordt vertaald 

naar 'waarde inname'. Daarmee wordt over het algemeen bedoeld 

dat een bedrijf die waarde heeft gecreëerd, deze terug kan halen 

binnen de organisatie. In hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan. 

In de rest van dit rapport wordt in plaats van de Engelse term ook 

wel 'waarde afromen' gebruikt. 

De munteenheid in Hong Kong. De munt wordt aangeduid als 'HK$' 

en de omwisselkoers voor € 1,- is Hk$ 11,62. De omwisselkoers voor 

US$ 1,- is HK$ 7,7 (gebaseerd op gegevens van 'The Hongkong 

Shanghai Banking Corporation' (HSBC) van 27 februari 2008) . 

Omrekenen bedragen In de tekst worden diverse bedragen genoemd in de oorspronkelijke 

valuta . Wanneer deze bedragen worden omgerekend naar 

bijvoorbeeld euro's moet rekening worden gehouden met de 

volgende Nederlandse vertaling: 

Projectgerelateerde 

voorwaarden 

• Million = Miljoen; 

• Billion = Miljard 

In dit rapport worden met deze term de voorwaarden die MTRC stelt 

aangeduid. Omdat deze voorwaarden zich alleen op het project 

richten, en bijvoorbeeld niet op interne bedrijfsvoorwaarden, is 

expliciet aangegeven dat deze projectgerelateerd zijn. 



2. Aanleiding en onderzoeksopzet 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanleiding van het onderzoek en worden probleem- en 

doelstelling beschreven. De beschreven onderzoeksaanpak moet uiteindelijk leiden tot een 

antwoord op de probleemstelling. 

2.1 Aanleiding 

In Nederland zijn er problemen met de financiering van gebiedsantwikkeling en 

infrastructuur. De overheid heeft geen ongelimiteerd budget en moet keuzes maken ten 

aanzien van de uitvoering van projecten. Private partijen zouden dit ontstane gat op kunnen 

vullen, maar zijn terughoudend met investeringen. De oorzaken liggen niet in het feit dat ze 

de middelen niet hebben, want die zijn ruim aanwezig, maar aan twee andere aspecten. 

Enerzijds is er vaak onduidelijkheid over het verwachte rendement van een ontwikkeling en 

de terugverdienmogelijkheden voor een private partij. Anderzijds is de rol van de overheid 

vaak dubbel; ze is vaak opdrachtgever, maar daarnaast ook contractpartner. Er ontstaat 

daardoor vaak onduidelijkheid over haar rol en verantwoordelijkheid. [Cobouw, 2006 en 

interview ABP Investments Asia Ltd., 2007] 

In Hang Kong speelt, in tegenstelling tot in Nederland, de particuliere sector een grote rol bij 

de ontwikkeling van gebieden en infrastructuur. Consortia van private partijen ontwikkelen, 

vaak in de vorm van alliantie, zelfstandig projecten. De overheid treedt daarbij vaak toetsend 

op en is geen contractpartner. Bij infrastructuurprojecten is zij vaak de financier, echter in 

combinatie met private partijen. 

Private financiering wordt ook toegepast bij de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe 

metrolijnen in Hang Kong. De financiering vindt hierbij plaats volgens het principe van 'value 

capturing', waarbij metro-ontwikkeling wordt gefinancierd met de opbrengsten uit 

gebiedsantwikkeling rond stationsgebieden. Het gaat hierbij om een zogenaamd 

vereveningsprincipe. De overheid geeft het metrobedrijf MTRC ontwikkelingsrechten rond 

haar stations. De MTRC is verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van de lijn en 

bijbehorende stations, en heeft daarnaast het recht om gebieden rond de stations te 

ontwikkelen. De MTRC ontwikkelt deze locaties in combinatie met ontwikkelaars en beleggers, 

de opbrengsten uit de ontwikkeling worden gedeeld. Met deze opbrengst financiert de MTRC 

de aanleg en exploitatie van haar metrolijn. 

In Nederland wordt deze vorm van projectfinanciering nauwelijks toegepast, mede door de 

eerder genoemde problemen. Het enige project waarbij het daadwerkelijk was opgenomen 

als onderdeel van de totale financiering was de Zuiderzeelijn, de magneetzweeftrein naar het 

'Value capturing' bij metro-ontwikkelingen 17 



noorden van Nederland, die werd geïnitieerd door een privaat consortium[ABN Amro e.a.]. Dit 

project is uiteindelijk niet doorgegaan, mede omdat er onduidelijkheid was over de 

(economische) opbrengsten en door politieke terughoudendheid in Nederland. Problemen met 

de Hoge Snelheid Lijn-Zuid en Betuweroute hebben, mede na aanbevelingen van de 

commissie Duivesteijn, de doorgang van grootschalige projecten moeilijker gemaakt. 

[Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, 2004] 

2.2 Probleemstelling 

MTRC past 'value capturing' op succesvolle wijze toe, terwijl deze methode in Nederland 

nauwelijks wordt gebruikt. Kennis over de wijze waarop het principe in Hang Kong wordt 

toegepast ontbreekt en ook in de achterliggende keuzes die worden gemaakt door MTRC bij 

de ontwikkeling van nieuwe metrolijnen is geen inzicht. Dit inzicht kan oplossingsrichtingen 

bieden voor de genoemde problemen in Nederland. 

Vanuit de aanleiding kan de volgende voorlopige probleemstelling worden geformuleerd: 

Welke projectgerelateerde voorwaarden stelt MTRC bij de ontwikkeling van een 

stationslocatie om te komen tot maximale 'value capturing? 

2.3 Doelstelling 

Uit de probleemstelling kan de volgende doelstelling voor het onderzoek worden afgeleid: 

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de toepassing van 'value capturing' door een analyse 

van de projectgerelateerde voorwaarden die MTRC stelt bij de ontwikkeling van een 

stationslocatie en die maximale 'value capturing' beogen. 

2.4 Onderzoeksvragen 

Voor het verkrijgen van meer inzicht in de toepassing van 'value capturing' door MTRC zijn de 

volgende deelvragen opgesteld: 

1. Wat is value capturing?; 

2. Hoe vindt gebiedsantwikkeling plaats rond stationslocaties in Hong Kong?; 

3. Welke rol speelt MTRC bij de ontwikkeling?; 

4. Welke projectgerelateerde voorwaarden kunnen worden onderscheiden bij gebiedsontwikkeling? 

2.5 Typering onderzoek 

Volgens de theorie van Verschuren en Doorewaard [1995] kan dit onderzoek worden 

getypeerd als een theorie ontwikkelend onderzoek. 



Figuur 2.1 

Onderzoeks

aanpak 

2.6 Onderzoeksaanpak 

Voor het beantwoorden van de genoemde deelvragen zal het onderzoek worden verricht aan 

de hand van het onderstaande onderzoeksmodel, waarbij gebruikt wordt gemaakt van 

diverse kwalitatieve methoden en analyses. 

Deelvragen 

• Wat is value capturing? 

• Hoe vindt gebiedsonlwikkeling plaats 
rond stationslocaties in Hong Kong? 

• Welke rol speelt MTRC bij de 
ontwikkeling? 

2.7 Literatuurstudie 

Bij deze methode worden diverse bronnen (boeken, rapporten, artikelen, publicaties, 

vakbladen en persberichten) geraadpleegd voor het creëren van een breed overzicht van de 

ontwikkelingen in Hang Kong en de toepassing van stationsontwikkeling en 'value capturing' 

door MTRC. De bronnen die geraadpleegd zijn, zijn geselecteerd op basis van de 

steekwoorden : 'value capturing', metrobedrijf MTRC, projectsucces, gebiedsontwikkeling, 

metro-ontwikkeling, openbaar vervoeren. Deze bronnen zijn voornamelijk gevonden in 

bibliotheken van de 'University of Hang Kong' (HKU). Daar waar mogelijk en nodig is deze 

studie worden gecombineerd met enkele interviews om de opgedane kennis te kunnen 

ondersteunen. 

2.8 casestudie 

Om een duidelijker inzicht te krijgen in de voorwaarden die MTRC stelt, en om de theorie te 

illustreren, zullen twee casestudies worden behandeld waarbij diverse partijen worden 

geïnterviewd en verschillende documentatie (kwalitatief) wordt bekeken. De casestudies zijn 

een analyse van het project 'International Finance Centre' (IFC) in Hang Kong, dat in 2004 is 

opgeleverd als onderdeel van de aanleg van de metrolijn 'Airport Railway'. De tweede analyse 

is de ontwikkeling van de 'Tseung Kwan 0 Extension' (TKE) met bijbehorende stations

ontwikkeling. 

2.9 Afbakening 

Hoewel value capturing bij MTRC invloed heeft op de gehele ontwikkeling en exploitatie van 

een metrolijn, richt dit onderzoek zich enkel op de ontwikkeling van de stationslocatie. De 

verdere effecten van value capturing op de exploitatie en de ontwikkeling van de lijn in zijn 

geheel worden buiten beschouwing gelaten. 
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3. HongKong 

Het onderzoek vindt plaats in een context. Hong Kong bepaalt de context bij dit onderzoek. 

In dit hoofdstuk worden een aantal aspecten van de stad i':! relatie tot het onderwerp 

behandeld. 

3.1 Inleiding 

Hong Kong, wat 'geurige haven' betekent, werd meer dan 150 jaar geleden nog omschreven 

als 'onvruchtbare rots'. Het wordt nu gezien als een wereldstad en belangrijk financieel, 

handels- en zakencentrum. Hong Kong heeft geen natuurlijke bronnen, behalve een van de 

prettigste diepwaterhavens in de wereld. Hong Kong werd een 'Special Administrative Region' 

(SAR) van de volksrepubliek China op 1 juli 1997, na 99 jaar onderdeel te zijn geweest van 

het Verenigd Koninkrijk. Bij de overdracht in 1997 is een nieuwe 'grondwet' vastgesteld voor 

Hong Kong; de 'Basic Law'. Hierin is opgenomen dat het land de bestaande economische, 

wettelijke en sociale systemen voor minimaal 50 jaar, vanaf 1 juli 1997, mag handhaven. 

Hong Kong SAR heeft een grote mate van autonomie binnen de volksrepubliek China, behalve 

op de gebieden defensie en buitenlandse zaken. 

3.2 Geografie en bevolking 

Hong Kong is gelegen in het zuidoostelijke deel van China (zie bijlage 1.1). Het heeft een 

oppervlakte van 1104 km 2 , waarvan ongeveer 214 km 2 is bebouwd (ongeveer 17% bebouwd 

Afbeelding 3.1 
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oppervlak) en er wonen ongeveer 6,9 miljoen inwoners (eind 2006) (zie bijlage 1.2). 

Daarmee staat het op de 96ste plaats op de wereldranglijst van steden met het grootste 

aantal inwoners, goed voor 0,11% van de wereldbevolking. 

Hang Kong bestaat in totaal uit 262 eilanden en de spaarzame ruimte in combinatie met het 

hoge inwonertal zorgt voor een gemiddelde dichtheid van 6352 inwoners per vierkante 

kilometer (zie bijlage 1.3). Daarbij is er in 'Kwun Tong' sprake van de hoogste dichtheid met 

52070 inwoners per vierkante kilometer. De verdeling van de bevolking over de stad is als 

volgt: 18,5% woont op 'Hang Kong Island', 29,4% in 'Kowloon' en 52,1% in de 'New 

Territories' (zie bijlage 1.4). 

3 .3 Economie 

De economie van Hang Kong heeft in de afgelopen 150 jaar veel veranderingen 

doorgemaakt. Van een vissersdorpje in het zuiden van China heeft het zich ontwikkeld tot 

een belangrijke handelsstad aan het einde van de vorige eeuw. In de jaren 50 en 60 van de 

vorige eeuw werd het een centrum voor de productie van o.a. speelgoed en plastic 

producten. Er werden veel fabrieken gebouwd in de westelijke en oostelijke delen van 

Kowloon. In de jaren '80 is de stad veranderd in een financieel centrum van de wereld. 

Daarnaast werd het één van de grootste containeroverslagpunten van de wereld. Dit 

betekende de overgang van een productie-economie naar een diensteneconomie. In de 

laatste jaren heeft Hang Kong zich daarin verder ontwikkeld en richt zich op sectoren als 

financiering, banken, telecommunicatie, accounting en toerisme. In 2007 stond het op de 

12de plaats in de lijst van meest competitieve economieën van het 'World Economie Forum' 

[Porter e.a., 2007] en werd het aangeduid als een 'advanced economy' door het 

Internationaal Monetair Fonds. [IMF, 2007] 

Afbeelding 3.2 
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Een combinatie van ongeveer 3,58 miljoen (eind 2006) ijverige, flexibele en goed opgeleide 

arbeidskrachten met ondernemingszin vormt de basis voor de productiviteit en creativiteit van 

Hang Kong. Het werkloosheidspercentage was in 2006, 4,8% en zal naar verwachting voor 

2007 uitkomen op 4,0%. Het totaal 'Gross Damestic Products' 1 (GDP) bedroeg in 2006, 

US$ 189 billion en groeide ten opzichte van 2005 met 6,8%. In de eerste drie kwartalen van 

2007 was er sprake van een groei van het GDP van 6,1 %. Hang Kong beschikt over een 

inwisselbare, stabiele muntsoort (Hang Kong dollar) en een eenvoudig belastingsysteem met 

lage belastingtarieven. 

3.3.1 Vastgoedmarkt 

De vastgoedmarkt van Hang Kong heeft, gezien haar verleden als Britse Kroonkolonie, een 

lange historie. Deze vastgoedmarkt is in vergaande mate ontwikkeld en de 

vastgoedontwikkelaars nemen met een aandeel van 11% in de 'Hang Seng Index' een 

belangrijke positie in. De omvang van de vastgoedmarkt, als percentage van de totale 

omvang van de economie, bedroeg eind 2005, 44% [Bruinsma, 2006]. De vastgoedprijzen in 

Hang Kong behoren tot de hoogste ter wereld, al hebben deze tijdens de economische crisis 

in 1997 een grote terugval gehad. De prijzen zijn nog niet teruggekomen op het niveau van 

vóór 1997, al is de vraag wel weer vergelijkbaar (zie bijlage 1.5). Het aanbod van nieuwe 

vierkante meters vastgoed, in het bijzonder woonruimte, is in handen van enkele grote 

ontwikkelaars/aanbieders. In sommige deelmarkten is er sprake van een concentratie van 

80% tot 90%. De markt kan daarom worden omschreven als een oligopolie en er zijn 

barrières voor potentiële nieuwe toetreders tot de markt. Er zijn drie belangrijke barrières te 

noemen. Ten eerste kent de vastgoedmarkt een cyclisch verloop, met zeer, soms zelf 

extreem, hoge pieken en dalen. De grote ontwikkelaars hebben, in tegenstelling tot kleinere, 

meer mogelijkheden om die cycli 'uit te zitten'. Ten tweede is kennis van de lokale 

vastgoedmarkt essentieel, waardoor met name buitenlandse partijen nauwelijks kunnen 

toetreden. Het derde punt is de 'Economies of Scale'. De situatie in Hang Kong vraagt om een 

hoge bouwdichtheid waardoor projecten pas interessant worden bij een bepaalde schaal. Dit 

maakt het voor kleine partijen moeilijk om projecten gefinancierd te krijgen, terwijl de grote 

ontwikkelaars projecten meestal zelf kunnen financieren2
• [Ching en Fu, 2001] 

3.3.2 Grondmarkt 

Het grootste probleem bij de oligopolie van de ontwikkelaars zit in de grondmarkt. De grond 

in Hang Kong is grotendeels eigendom van de overheid en wordt door haar verdeeld en 

uitgegeven via langlopende pachtovereenkomsten. Ontwikkelaars bieden op door de overheid 

aangeboden grondposities of kopen rechtstreeks grond van particulieren. Door de beperkte 

1 Met Gross Dornestic Products (GDP) wordt in Nederland het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedoeld. 
2 De meeste grote ontwikkelaars hebben een 'debt-to-equity' ratio kleiner dan 0,3 [Ching en Fu, 2001]. 
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uitgave van grond lopen de prijzen ervan hoog op en zijn aanbestedingen alleen interessant 

voor grote ontwikkelaars, die de beschikbare grond daardoor onderling verdelen. Onderzoek 

van Ching en Fu [2001] heeft aangetoond dat deze situatie ook de prijs van het uiteindelijk 

gerealiseerde vastgoed verhoogd. 

3.4 Stadsplanning en ontwikkelingen 

Hang Kong heeft het doel om de stad te ontwikkelen volgens het principe van duurzame 

ontwikkeling, waarbij een georganiseerde, efficiënte en prettige omgeving voor de 

gemeenschap wordt gecreëerd om in te leven en te werken. Aangezien de beschikbare grond 

voor ontwikkeling beperkt is, probeert men een evenwicht te vinden tussen het gebruik van 

de grond en de vraag naar huisvesting, handel, industrie, vervoer, recreatie en andere 

maatschappelijke behoeftes. 

Verantwoordelijk voor de stadsplanning zijn diverse instanties, waarbij een onderscheidt is te 

maken naar verschillende schaalniveaus. 'The Planning and Lands Branch' van het 

'Development Bureau' is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van planning, 

grondgebruik, gebouwen en stadvernieuwing in heel Hang Kong. Aangestuurd door het 

'Development Bureau' zorgt het 'Planning Department' voor het formuleren, controleren en 

evalueren van het grondgebruik. Deze afdeling is ook verantwoordelijk voor het maken van 

plannen op districtsniveau voor stadsvernieuwing en het opstellen van de 'Hang Kong 

Planning Standards and Guidelines'. Ook treedt zij op tegen illegaal grondgebruik. 

De planning op districtsniveau wordt aangestuurd door de 'Town Planning Board' (TPB) 

daarbij ondersteund door het 'Planning Department'. Dit bestuur is, onder de 'Town Planning 

Ordinance' (TPO) samengesteld uit onofficiële leden en coördineert het opstellen van 

'statutory plans' zoals de 'Outline Zoning Plans' (OZP) en de 'Development Permission Area 

Plans' (DPA). De laatste genoemde zijn veelal van toepassing in de 1\Jew Territories en worden 

na enige tijd vervangen door een OZP. Een OZP beschrijft voor een gebied de toegestane 

functies en de plaats van de belangrijkste infrastructuur. Onder de TPB vallen twee andere 

onderdelen, namelijk de 'Metro Planning Committee' en de 'Rural and New Town Planning 

Committee'. In bijlage 1.6 is hiërarchie binnen de stadsplanning schematisch weergegeven. 

Het planningsysteem in Hang Kong bevat ontwikkelingsstrategieën op stadsniveau en 

verschillende typen 'Statutory and Departmental Plans' op het districtsniveau. Leidend bij het 

maken van deze plannen zijn de 'Hang Kong Planning Standards and Guidelines'. Hierin zijn 

de criteria opgenomen om te voldoen aan schaal-, locatie- en bouwplaatsvereisten voor 

verschillend grondgebruik en faciliteiten. Er zijn drie niveaus van plannen te onderscheiden. 

Als eerste wordt een visie ontwikkeld voor de toekomst van de stad, op dit moment 'Study on 

Hang Kong 2030: Planning Vision and Strategy' genaamd. Op basis daarvan worden OZP's 



opgesteld die vervolgens verder en meer gedetailleerd worden uitgewerkt aan de hand van 

'Outline Development Plans' en 'Layout Plans'. In de laatst genoemde plannen worden 

specifieker de afmetingen van percelen, de plaats van infrastructuur, openbaar groen, 

voetpaden en ruimte voor specifieke functies aangegeven. De inwoners kunnen op deze 

plannen reageren via inspraakprocedures en deelname aan workshops. 

3.5 'New Towns' 

Een belangrijk onderdeel van de stad zijn de 'new towns'. Dit zijn groeikernen die als geheel 

nieuw stadsdeel worden ontworpen. In 1986 ontstond binnen de overheid het 'Territory 

Development Department' (TDD). Deze afdeling had de verantwoordelijkheid voor het beheer 

van districten en nieuwe grote ontwikkelingen op 'Hang Kong Island' en 'Kowloon', naast de 

ontwikkeling van de 'new towns'. In juli 2004, fuseerde de 'Civil Engineering Department' met 

TDD om een nieuwe afdeling te vormen: 'The Civil Engineering and Development 

Department' (CEDD). De afdelingen binnen CEDD coördineren het ontwikkelingsproces van 

'new towns' en andere nieuwe ontwikkelingen in het stedelijke gebied . Het basisconcept bij 

de ontwikkeling van 'new towns' is dat een evenwichtige en van alle gemakken voorziene 

omgeving wordt gecreëerd die zo veel mogelijk voorziet in infrastructuur en maatschappelijke 

voorzieningen. Op districtsniveau wordt de nadruk gelegd op het verbeteren en aanvullen van 

bestaande infrastructuur en de maatschappelijke voorzieningen. Ook worden daar plannen 

getoetst op functionele, milieu en esthetische aspecten. 

Afbeelding 3.3 
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In totaal heeft Hang Kong negen 'new towns'. Ze worden onderverdeeld naar periode van 

ontwikkeling. Het eerste deel ('Tsuen Wan', 'Sha Tin' en 'Tuen Mun') werd ontwikkeld in de 

vroege jaren '70; het tweede deel ('Tai Po', 'Fanling/Sheung Shui' and 'Yuen Long') in de late 

jaren '70; en het laatste deel ('Tseung Kwan 0', 'Tin Shui Wai' and 'Tung Chung') in de jaren 

'80 en de jaren '90. De huidige bevolkinggrootte van deze negen districten samen is ongeveer 

3,5 miljoen (eind 2007). (Planning Department, 2007] 
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3.6 Ontwikkeling openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer in Hang Kong speelt een belangrijke rol in de mobiliteit en 

toegankelijkheid van de stad. Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid is de stad goed 

bereikbaar. Dit komt doordat het één van de drukste metronetwerken in de wereld heeft die 

3,67 miljoen passagiers (in 2006) per dag vervoerd, enkele van 's werelds grootste private 

busvervoerders die samen meer dan 4 miljoen passagiers per dag vervoeren en goede 

overstapmogelijkheden naar andere modaliteiten als bus, lightrail3, trein, taxi, minibus, 

Afbeelding 3.4 

Openbaar 

vervoer in Hang 

Kong 

veerboot en tram. Zie bijlage 1.7 voor een verdeling van de markt. In totaal reizen iedere 

werkdag meer dan 11,36 miljoen passagiers met het openbaar vervoer in Hang Kong, bijna 

90% van het totale aantal passagiers gebruikt het voor het dagelijkse verkeer [Transport 

Department, 2007]. Het autobezit is echter erg laag, maar 9,1% van de inwoners heeft een 

auto4
• 

Alle openbaar vervoerbedrijven zijn private ondernemingen, waarbij wel aangetekend moet 

worden dat metrobedrijf MTRC weliswaar geprivatiseerd is maar voor 76% eigendom is van 

de overheid [Wan, 2007]. Al deze bedrijven ontvangen geen subsidies of andere financiële 

steun van de overheid voor het exploiteren van hun diensten. 

De ontwikkeling van nieuwe metrolijnen gebeurd aan de hand van studies die mogelijke 

nieuw aan te leggen lijnen in kaart brengen. Men begon met de eerste metrolijn te bouwen in 

1975 op basis van de 'Mass Tranport Study' die was opgesteld tussen 1965 en 1967. Tussen 

3 Lightrail is een soort tramsysteem dat in de 'new towns': Tuen Mun, Tin Shui Wai en Yuen Long rijdt. 
4 Gebaseerd op een inwoneraantal van 6,9 miljoen en een geregistreerd aantal auto's van 630292 in 2006. 



1973 en 1976 werd de 'Comprehensive Transport Study' (CTS-1) opgesteld waarin de 

samenhang tussen snelwegen en metrolijnen werd beschreven. Er volgden later nog twee 

van dergelijke studies, CTS-2 en CTS-3, afgerond in respectievelijk 1989 en 1999, die het 

beleid en toekomstscenario beschreven voor alle transport in Hang Kong [Siu, 2001]. 

Daarnaast werd voor de metrolijnen in 1994 een aparte studie gedaan naar mogelijke 

uitbreiding van het netwerk in combinatie met de ontwikkeling van de stad; de 'Railway 

Development Strategy' (RDS-1). Hierin staat het programma en de planning voor te 

ontwikkelen nieuwe lijnen tot 2011. Hierin worden onder andere de inmiddels in gebruik 

genomen 'Tseung Kwan 0 Line', 'West Rail' en 'Ma On Shan Line' genoemd. In 2000 volgde 

een opvolger van dit plan, de RDS-2, waarin het verwachte programma en scenario tot 2016 

werd beschreven (zie bijlage 1.8). Hierin werden 6 nieuwe projecten beschreven waaronder 

de nu in ontwikkeling zijnde 'Island Line Extensions' en 'Sha Tin' to 'Central Link' [Transport 

Bureau, 2000]. Na de voltooiing van de verschillende projecten genoemd in de 'Railway 

Development Strategy' zal het metronetwerk van Hang Kong zijn uitgebreid tot een totale 

lengte van ongeveer 300 kilometer. 
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4. Metrobedrijf MTRC 

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het metrobedrijf MTRC. Dit onderzoek gaat in op 

de methode die MTRC toepast bij stationsontwikkeling. Om de informatie in de volgende 

hoofdstukken beter te kunnen plaatsen worden in dit hoofdstuk relevante aspecten van het 

bedrijf beschreven. 

4.1 Geschiedenis 

De 'Mass Transit Railway' (MTR) is het meest belangrijke en snelle vervoersysteem in Hang 

Kong. Sinds de dienst voor het eerst in 1979 opende is het netwerk enorm uitgebreid tot een 

totale lengte van 211 km aan het einde van 2007. In 1967 werd de ontwikkeling van de 

metro op basis van een studie door de overheid van Hang Kong geïnitieerd. De overheid 

zocht in de jaren '60 van de vorige eeuw naar een oplossing voor de groeiende 

verkeersproblemen, die werden veroorzaakt door de groei van de economie van de stad. Het 

ontwikkelen van de eerste lijn, van 'Kwun Tong' naar 'Shep Kip Mei', begon en deze werd in 

1979 geopend. De lijn was onmiddellijk populair bij de inwoners van Hang Kong en het 

netwerk werd verder uitgebreid met andere lijnen om meer delen van de stad te ontsluiten. 

Voor een overzicht van de (historische) groei van het metronetwerk van MTRC in Hang Kong 

wordt verwezen naar bijlage 2.1. 

I'Jaast MTRC werd in 1982 een tweede railbedrijf opgericht door de overheid; 'Kowloon

Canton Railway Corporation' (KCRC). Zij opereerden niet in concurrentie met elkaar, de 

diverse nieuw aan te leggen metrolijnen werden verdeeld over de twee bedrijven, waarbij 

KCRC metrolijnen mocht ontwikkelen in de 'New Territories' en MTRC in de rest van de stad. 

In oktober 2007 werd besloten om beide bedrijven te fuseren tot één metrobedrijf. De 

bedrijven fuseerden op 2 december 2007 met elkaar. Het nieuwe bedrijf heeft dezelfde 

Engelse naam gehouden: MTRC. Het totale netwerk van MTRC bestaat nu uit 10 lijnen met 

een totale lengte van 211 km met 150 stations, waarvan 82 metrostations en 68 lightrail 

haltes [Wikipedia, 2008]. De metrolönen zijn de 'Kwun Tong Line', 'Tsuen Wan Line', 'Island 

Line', 'Tung Chung Line', 'Tseung Kwan 0 Line', 'Disneyland Resort Line', 'East Rail Line', 

'West Rail Line' and 'Ma On Shan Line' (zie bijlage 2.2 voor een overzichtskaart). De 

laatstgenoemde drie lijnen vielen voor de fusie onder de exploitatie van KCRC. De 'East Rail 

Line' sluit aan op het metronetwerk van Shenzhen in China via 'Lo Wu Station' waar de grens 

kan worden gepasseerd. In augustus 2007 is een tweede verbinding met China geopend; een 

aftakking van de 'East Rail Line', die eindigend in 'Lok Ma Chau Station', verbindt de metro 

van Hang Kong eveneens met Shenzhen. 
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Door de efficiëntie en betaaibaarheid van het metrosysteem is het een gangbaar 

vervoersmiddel geworden als onderdeel van het openbaar vervoer in Hong Kong. In 2006 

reisden op weekdagen gemiddeld 3,67 miljoen passagiers met de metro, waarvan 2,5 miljoen 

met MTRC en 1,1 miljoen met KCRC. [Wan, 2007] 

In 2000 is MTRC naar de beurs gegaan en is het een privaat bedrijf geworden. Daarbij bleef 

de meerderheid van de aandelen (76%) in handen van de overheid. Omdat er een nieuwe 

verhouding tussen IIIITRC en de overheid ontstond werd aparte wetgeving aangenomen; 'The 

Mass Transit Railway Ordinance'. Hierin werd opgenomen dat MTRC alle rechten en plichten 

zou krijgen die ze als overheidsbedrijf had en dat het een concessie kreeg voor het 

exploiteren, bouwen en uitbreiden van het metronetwerk. De concessie ging in op 30 juni 

2000 en heeft een looptijd van 50 jaar [Civic Exchange, 2004]. Het nieuwe bedrijf MTRC dat 

na de fusie met KCRC is ontstaan blijft privaat, ook na de fusie heeft de overheid een 

meerderheidsbelang in het bedrijf heeft. 

4.2 Visie en Missie 

De visie van het bedrijf is [MTRC, 2007]: 

"To be a world class enterprise, growing in Hang Kong and beyond, focusing on rail property 

and re/ated business. " 

MTRC is gericht op het ontwikkelen en exploiteren van metrolijnen in combinatie met 

gerelateerde activiteiten waarmee de kwaliteit van leven in Hong Kong wordt verbeterd. Dit 

laatste wordt gezien als een missie, zoals in het 'Mission Statement' [MTRC, 2007] wordt 

omschreven: 

• Provide excellent value to our customers, enhancing their quality of life, and contributing 

to deve/opment of the communities in which we opera te. 

• Provide opportunities tor employees to grow and prosper with the company and reward 

our investors. 

• Develop the rail networks as the backbone of pub/ie transport in Hang Kong. 

• Grow in Mainland China and capture opportunities in Europe by building on our care 

competencies. 

Deze missie wordt bereikt door het exploiteren van een kostenefficiënte metrodienst met 

gerichte klantenservice. Daarnaast wordt met effectieve en efficiënte planning, ontwerp en 

beheer van de metrodiensten bereikt dat MTRC goede prestaties levert op het gebied van 

veiligheid en betrouwbaarheid. Sinds 1979 is MTRC daarom één van de belangrijkste 

onderdelen van het vervoersnetwerk van Hong Kong geworden. MTRC ziet bij de uitvoering 

van haar activiteiten de gehele maatschappelijke omgeving als aandeelhouder. [Li, 2001] 



Figuur 4.1 

Strategie 

MTRC 

4.3 Bedrijfsstructuur en Strategie 

Om haar doelstellingen te bereiken heeft MTRC een strategie die bestaat uit 4 business 

strategieën en 3 ondersteunende strategieën. De 4 business strategieën zijn de exploitatie 

van metrolijnen, nieuwe uitbreiding van die lijnen, vastgoedontwikkeling en beheer en andere 

commerciële activiteiten. Elke strategie zorgt voor een belangrijke inkomstenstroom. De 

onderdelen financieel, personeelszaken en externe relaties ondersteunen de business 

strategieën. Het onderstaande figuur geeft de strategie en structuur schematisch weer. [Li, 

2001] 
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Omdat het bedrijf geen subsidie ontvangt voor de exploitatie van de metrolijn (zie paragraaf 

3.6), en de inkomsten uit kaartverkoop de exploitatie niet dekken, zijn met name de 

inkomsten uit vastgoed en commerciële activiteiten van belang om het bedrijf winstgevend te 

maken. 

De strategie voor de exploitatie van metrolijnen bestaat uit het plannen en bieden van een 

veilige, betrouwbare, efficiënte service die een maximale waarde uit de metroactiva haalt en 

waarbij door goed beleid bekwaam en gemotiveerd personeel werkt. Naast metro zijn er nog 

vele andere openbaar vervoersmogelijkheden in Hang Kong. De MTRC heeft dan ook geen 

monopolie, maar ondervindt veel concurrentie van bus, tram, veerboot, taxi en lightraiL Door 

de concurrentie kan MTRC niet al te hoge vervoersprijzen vragen, maar mag ze wel zelf 

bepalen. MTRC hanteert daarom vastgestelde vervoersprijzen welke stijgen naarmate de 

inflatie toeneemt (zie bijlage 2.3). Een studie van Barron [2001], waarin een wereldwijde 

vergelijking van vervoersprijzen in de metro wordt gemaakt, toont aan dat in Hang Kong een 

relatief lage prijs wordt gehanteerd. In dit onderzoek wordt aangegeven dat er een verschil is 

tussen de randvoorwaarden voor MTRC en voor de andere openbaar vervoeraanbieders. 

MTRC heeft hoge kosten voor het in werking stellen van de metro. De bussen en taxi's 
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mogen echter zonder kosten gebruik maken van de wegen. Dit is een vorm van oneerlijke 

concurrentie. 

De strategie voor uitbreiding van het metronetwerk is erop gericht om te kijken waar een 

vervoersbehoefte is of ontstaat en voor die behoefte een nieuwe lijn te ontwikkelen die 

technisch en commercieel verantwoord is, en die op tijd en binnen de begroting kan worden 

gerealiseerd. Enerzijds worden nieuwe uitbreidingen van het netwerk geïnitieerd door de 

overheid aan de hand van de 'Railway Development Strategy' (zie paragraaf 3.6), anderzijds 

kijkt MTRC zelf ook naar mogelijke verbeteringen van de overheidsplannen. Binnen het bedrijf 

onderzoekt de 'Railway Development Planning Section' hoe de verschillende stadsdelen zich 

ontwikkelen en hoe de geplande metrolijnen daarop het beste aan kunnen sluiten. De door 

IIIITRC gemaakte plannen moeten wel altijd worden ondersteund en goedgekeurd door de 

overheid. [interview David Sorton, 2007] 

Bij de ontwikkeling van nieuwe lijnen gaat de overheid een projectovereenkomst aan met 

MTRC. In deze overeenkomst zijn aspecten zoals de financiering van het project en de 

vastgoedontwikkeling rondom het station opgenomen. Uitgangspunt voor zowel de overheid 

als MTRC is dat er bij elke metrolijn op lange termijn winst wordt behaald. De 'Financial 

Internal Rate of Return' (FIRR) van het project moet positief zijn, dit wordt meestal over een 

termijn van 40 jaar bekeken. Dat is echter geen standaard maatstaf, voor elk project kan een 

andere termijn gelden. Een positieve FIRR is voor de overheid een voorwaarde om tot 

eventuele aanvullende projectfinanciering over te gaan. [Wan, 2007; interview Dennis Li, 

2007] 

De strategie voor vastgoedontwikkeling is gericht op het ontwikkelen en beheren van 

vastgoed bovenop en liggend rondom stationslocaties waarmee financiële voordelen kunnen 

worden behaald. Vastgoedontwikkeling is een aparte business unit binnen MTRC. De 

behaalde winst uit deze activiteiten wordt gebruikt om de bouw van nieuwe projecten 

haalbaar te maken. Bij het ontwikkelen van 'urban lines', zoals de 'Tsuen Wan Line' en de 

'Island Line', komt 15% van de dekking van de totale bouwkosten van het project uit 

vastgoedontwikkeling bij stationslocaties. De grootschalige vastgoed ontwikkeling rond de 

'Airport Railway' bood nog meer mogelijkheden. Bij de ontwikkeling van de 'Airport Railway' 

werd 50% van de totale som van de bouwkosten gefinancierd uit vastgoed bij de 

stationslocaties [Li, 2001]. In de bijlage 2.4 is een overzicht opgenomen van de bijdrage van 

de overheid bij recente projecten. 

Naast vastgoedontwikkeling haalt MTRC ook inkomen uit de verhuur van vastgoed 

('investment properties') en vastgoedmanagement Zo is MTRC bijvoorbeeld eigenaar van 

diverse winkelcentra en andere vastgoedobjecten met een geschatte activawaarde van HK$ 



22,5 billion. De verhuur van dit vastgoed leverde MTRC HK$ 1006 million op in 2006. 

Daarnaast doet MTRC het vastgoedmanagement van diverse complexen in Hong Kong met 

daarin in totaal 58876 appartementen en 582073m 2 kantoor- en commerciële ruimte 

verspreidt over 18 verschillende locaties. Het inkomen hieruit was in 2006 HK$ 149 million. 

[MTRC, 2007] 

Bij de strategie voor overige commerciële activiteiten richt MTRC zich op diensten die een 

verband houden met de metrodienst Hieronder valt de verhuur van winkelruimte voor kleine 

kiosken in de stations, de verkoop van advertentieruimte in de stations, het faciliteren van 

telecommunicatie providers, het participeren in de 'Octopus card' (smartcard systeem dat 

gebruikt wordt in openbaar vervoer en winkels) en 'consultancy service' aan andere bedrijven 

overal ter wereld. In totaal waren de inkomsten uit deze activiteiten in 2006 HK$ 1606 

million. 

4.4 Opbrengsten strategie 

De winst die MTRC genereert uit de vier business strategieën zorgen samen voor een 

totaalbedrag van HK$ 7,76 billion [MTRC, 2007]. In bijlage 2.6 is een overzicht opgenomen 

van de gemiddelde winstverdeling per business strategie over een langere periode. Daarin is 

weergegeven dat de exploitatie van de metrolijn 31%, de vastgoedontwikkeling 48%, 

vastgoedmanagement 10% en de andere commerciële activiteiten 11% bijdragen aan de 

winst. Dit zijn percentages over een wat langere termijn (10 jaar), dat geeft een wat 

realistischer beeld. Op korte termijn kan het lijken dat de bijdrage uit vastgoedontwikkeling 

onder druk staat (zie bijlage 2.7), maar op lange termijn hoeft dit niet het geval te zijn. MTRC 

lijkt voor de komende jaren nog voldoende te kunnen ontwikkelen, onder andere door 

de grote ontwikkeling rond 'Tseung Kwan 0 South Station'. 

4.5 Financiering 

MTRC heeft drie vormen van financiering voor het bedrijf. De eerste is financiering door 

aandelen, de tweede is vreemd vermogen en de derde is financiering uit winst. Sinds het 

bedrijf in 2000 geprivatiseerd is heeft het de mogelijkheid om zelf financiering aan te trekken, 

daarvoor was de overheid de enige financieringsbron. Bij het aantrekken van vreemd 

vermogen hanteert het bedrijf een voorzichtige strategie waarbij een spreiding aan wordt 

gebracht in de vormen van financiering en een geografische spreiding [Li, 2001]. In bijlage 

2.5 een overzicht van verschillende financieringsbronnen opgenomen met daarbij een tijdslijn 

met het volume van de financiering over jaren. 
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Figuur 5.1 
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5. Integratie rail en vastgoed 

Om duidelijk te krijgen hoe stationsontwikkeling plaatsvindt in Hong Kong, wordt in dit 

hoofdstuk ingegaan op het rail en vastgoedmodel dat MTRC toepast. MTRC past bij de 

ontwikkeling van haar metrolijnen en de bouw van bijbehorende stations het zogenaamde 

'integrated rail-property development model' toe. Dit model gaat uit van het integreren van 

vastgoed- en/of gebiedsantwikkeling en de ontwikkeling van een metrolijn. In dit hoofdstuk 

wordt de werking en toepassing van het model verder toegelicht. Als eerste wordt ingegaan 

op de belangrijkste voordelen, daarna wordt de rol beschreven die MTRC en de overheid 

hebben bij de ontwikkeling. 

5.1 Synergie tussen rail en vastgoed 

Het integreren van gebiedsantwikkeling en transport voorzieningen heeft voordelen, zowel op 

maatschappelijk als economisch gebied. Tang e.a. [2005a] noemen vier voordelen van 

synergie tussen rail en vastgoed. Voordelen zijn er voor: 

• Rail; 

• Vastgoed; 

• Overheid; 

• Maatschappij & Economie. 

Hieronder worden deze voordelen verder toegelicht. 

5.1.1 Rail 

Een metro- of spoorlijn verbetert de toegankelijkheid van een gebied dat zich bevindt rondom 

de stations en verhoogt de waarde van de grond en het vastgoed in een gebied. Door die 

waarde terug te halen via vastgoedontwikkeling kan het metrobedrijf de aanleg van de 

metrolijn financieren [Tang e.a., 2005a]. Daarnaast zorgt een geïntegreerde ontwikkeling 

voor een stijging van het aantal reizigers en daarmee een toename van de inkomsten. Een 

compact gebied, functiemenging, winkelactiviteiten, toegankelijkheid voor voetgangers en de 

attractiviteit van de omgeving zijn de vijf factoren die de groei van het aantal reizigers 

versterken. Deze factoren gelden voor ontwikkelingen in Hong Kong. In het onderstaande 

figuur zijn de factoren weergegeven. [Tang, 2005b]. 

Compact gebied 

Attractiviteit van de 
........_ ____ omgeving 
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5.1.2 Vastgoed 

Het effect van het stijgen van reizigersaantallen zoals genoemd als voordeel voor rail, heeft 

andersom ook een voordeel voor de ontwikkeling van het vastgoed. De verhoging van 

ontwikkelingsdichtheid van een gebied rondom een station zorgt voor een grotere 

hoeveelheid vloeroppervlakte die ter beschikking komt van gebruikers. Ook ontstaat er meer 

intensiteit van stedelijke activiteiten door de functiemenging en integratie. Het gevolg hiervan 

is dat het exploitatieresultaat van het vastgoed beter wordt en hieruit meer winst behaald kan 

worden [Tang, 2005a]. Daarnaast stijgt de waarde van het vastgoed in een dergelijk gebied 

wat ook tot extra inkomsten leidt. In paragraaf 6.2 van dit rapport wordt dit verder 

toegelicht. 

De combinatie van rail en vastgoed leidt in Hang Kong tot winstgevendheid voor MTRC. De 

wederzijdse voordelen en het versterken van elkanders waarde heeft in de loop van de jaren 

gezorgd voor winst en winstgroei. In bijlage 3.1 is een overzicht opgenomen van de start van 

de exploitatie van eerste MTRC lijn met daarbij de verliezen of winsten over de jaren. Te zien 

is dat het bedrijf in eerste instantie verliesgevend was maar na verloop van tijd, begin jaren 

'90, winst begon te maken. Dit is in de loop der jaren alleen maar meer geworden, waarbij te 

zien is dat het aandeel van vastgoedopbrengsten hierin steeds belangrijker is geworden. 

Zoals hiervoor genoemd profiteren ook de overheid en maatschappij van de integratie van 

vastgoed en rail. In de volgende twee paragrafen worden die voordelen verder toegelicht. 

5.1.3 Overheid 

Ten behoeve van de aanleg van een nieuwe metrolijn geeft de overheid een 'operation right' 

en ontwikkelingsrechten aan MTRC. Het 'operation right' is voor het gebruik van grond voor 

de aanleg van de metrolijn inclusief stations. De overheid heeft de grond grotendeels in 

eigendom en geeft ook ontwikkelingsrechten die MTRC het recht geven om vastgoed te 

ontwikkelen op gronden naast de stations. De overheid ontvangt als vergoeding een 'land 

premium' voor het gebruik en pachten van deze grond. In paragraaf 5.4 wordt hierop verder 

ingegaan. 

Een ander voordeel voor de overheid is dat er meer belastinginkomsten zijn van private 

partijen als gevolg van de waardestijging van het vastgoed en andere economische 

opbrengsten. Daarnaast hoeft de overheid hoeft geen subsidies te verlenen voor de 

exploitatie van de metrolijn, zodra deze door grote passagiersaantallen kan worden gedekt. 

In bijlage 3.2 is een overzicht opgenomen van de directe opbrengsten die de overheid heeft 

gekregen door dit model. 



5.1.4 Maatschappij & Economie 

De maatschappij heeft duurzame voordelen van het model in de vorm van de compactheid 

van een gebied, efficiënt gebruik van de schaarse grond, meer open ruimte, meer 

centralisatie, minder wegen, verlaging van de luchtvervuiling door auto's en het creëren van 

een voetgangersvriendelijk gebied. Al deze vormen verbeteren de kwaliteit van de 

leefomgeving wat weer leidt tot verbetering van de gezondheid, meer gemak, grotere 

diversiteit aan leefstijlen en tijdsbesparingen. De economie in zijn algemeen heeft ook 

voordeel van de verbetering van de efficiëntie van transport en activiteiten van inwoners. 

[Tang, 2005a] 

In het onderstaande figuur wordt de integratie van rail en vastgoed schematisch 

weergegeven inclusief de voordelen voor de betrokkenen. [Tang, 2005a] 
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5.2 Rol MTRC 

MTRC heeft bij de ontwikkeling van een nieuwe metrolijn en de ontwikkeling van omliggend 

vastgoed een centrale rol, wat betekent dat het zorgt voor de planning en coördinatie bij de 

ontwikkeling van de metrolijn en stationslocaties. Het denkt mee met de overheid bij het 

ontwerp van een nieuwe lijn en de bepaling van het tracé en de plaats van stations. In de 

rest van deze paragraaf wordt verder ingegaan op de rol die MTRC heeft bij de ontwikkeling 

van stationslocaties. 
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Figuur 5.3 
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In bovenstaande figuur wordt schematisch weergegeven wat de rol van MTRC is bij de 

ontwikkeling van een locatie [Tang, 2005a]. MTRC treedt gedurende het gehele proces op als 

intermediair tussen de verschillende betrokken partijen met allemaal hun eigen belangen. De 

MTRC zorgt voor afstemming van hun belangen in relatie tot de stationsontwikkeling. MTRC is 

daarbij bij alle fasen van het project betrokken. Van het opstellen van een masterplan voor 

de stationslocatie tot beheer en exploitatie van het vastgoed en de metrolijn. 

5.2.1 Initiatieffase 

Tijdens de initiatieffase wordt op basis van de 'Railway Development Strategy' bepaald welke 

nieuwe metrolijn wordt ontwikkeld. De overheid nodigt vervolgens MTRC uit om een 

projectplan op te stellen. Op basis van dit projectplan wordt het project verder gedefinieerd 

en uitgewerkt tot detailniveau. Op basis daarvan wordt een kosten- en batenanalyse gemaakt 

en wordt bepaald hoeveel ontwikkelingsrechten MTRC krijgt. Zie bijlage 3.3 voor de fasen bij 

implementatie van een nieuwe metrolijn en bijlage 3.4 voor de betrokken partijen bij dit 

proces. 

5.2.2 Ontwerpfase 

Vanaf het moment dat MTRC de ontwikkelingsrechten van een station toegewezen heeft 

gekregen begint het met de ontwikkeling van de locatie. Als eerste wordt een masterplan 

voor het project ontworpen. De rol van de overheid daarbij komt later in dit hoofdstuk aan de 

orde. Voor het masterplan schakelt MTRC consultants in die het plan in samenspraak met, en 

met input van, MTRC opstellen. Naast het masterplan werkt MTRC ook het gedetailleerde 

ontwerp van het gebied uit in overleg met de verantwoordelijke overheidsinstanties en de 

ontwikkelaars. Doordat MTRC het ontwerpproces leidt heeft het overzicht over de 

veelomvattende planning en uitvoering van de diverse projecten. Alle mogelijke 

ontwikkelingsopties kunnen worden geëvalueerd gedurende de planningsfase, bij het 

aanbesteden en het uitvoeren van het werk zodat aan het einde een optimaal ontwerp 

ontstaat. Zo kan worden gekomen tot maximale integratie tussen rail en vastgoed. 



5.2.3 Uitvoeringsfase 

Bij de uitvoering is MTRC op twee manieren betrokken. Enerzijds houdt het toezicht op de 

ontwikkelaars die hun deel van het vastgoed ontwikkelen in de vorm van een 'joint

development' constructie. Anderzijds zorgt het zelf meestal voor de bouw van het station en 

de infrastructuur. Het bedrijf heeft een eigen projectmanagement afdeling die de bouw van 

de stations uitvoert samen met de verdere aanleg van de metrolijn. Bij het ontwikkelen van 

het vastgoed worden de ontwikkelaars geselecteerd op basis van een aanbesteding. Daarbij 

krijgen de ontwikkelaars randvoorwaarden opgelegd, welke worden vastgelegd in een 'Master 

Layout Plan' (MLP), waarbinnen ze hun eigen keuzes mogen maken. Gebouwfunctie en 

grootte liggen over het algemeen al vast in het masterplan. Afstemming tussen de rail en 

vastgoedonderdelen worden besproken in een stuurgroep waarvan MTRC de leiding heeft. 

[interview David Sorton, 2007] 

Tang [2005a] noemt een tweetal voordelen van het hiervoor beschreven organisatiemodel bij 

stationsontwikkeling. Deze zijn onder te verdelen in het inspelen op marktomstandigheden en 

de mogelijkheid tot een goede belangenafweging. In de volgende twee paragrafen wordt dit 

nader toegelicht. 

5.2.4 Marktomstandigheden 

De MTRC heeft de organisatorische flexibiliteit en capaciteit om in te spelen op 

marktveranderingen, met name omdat haar prestaties sterk zijn gekoppeld aan de 

marktcondities. Dat heeft met drie zaken te maken. 

• Ten eerste wordt MTRC door de financiële markt gedwongen een voorzichtig commercieel 

beleid te voeren. De prestaties van het management houden een belangrijk verband met 

financiële ratio's, kosten van leningen en financiële resultaten. 

• Ten tweede zorgen de ontwikkelaars, waarmee MTRC samen het vastgoedproject 

ontwikkelt, ervoor dat het bedrijf alert blijft op financiële en ontwikkelrisico's. De 

ontwikkelaars leggen vast dat ze een deel van winst die voortkomt uit de 

stationsontwikkeling delen met MTRC. De hoogte van die winst is sterk afhankelijk van de 

marktomstandigheden, waardoor MTRC wordt gedwongen om goed op de risico's te 

letten. 

• Het derde punt is dat MTRC voor de ontwikkelingsrechten een marktconforme prijs moet 

betalen aan de overheid. De kosten hiervoor rekent het bedrijf door aan de ontwikkelaar 

van de locatie. Die ontwikkelaar heeft weer te maken met de marktomstandigheden, het 

risico voor mogelijke marktturbulentie ligt dan bij hen. 

Door de invloed van marktomstandigheden wordt MTRC gestimuleerd om ervoor te zorgen 

dat de planning en uitvoering van al haar ontwikkelingen voldoet aan de behoefte van de 
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markt. Het bedrijf moet marktonderzoek doen voordat met een aanbesteding kan worden 

begonnen. Dit versterkt de haalbaarheid en de verkoopbaarheid van het ontwikkelingsproject 

en zorgt ervoor dat risico's binnen het aanvaardbare niveau vallen. Een verschil ten opzichte 

van andere private ontwikkelaars is dat MTRC geen ontwikkelingen wil doen met hoge risico's 

en speculatieve verwachtingen. [Tang, 2005a] 

5.2.5 Belangenafweging 

De methode die MTRC toepast heeft een ander belangrijk voordeel. Het biedt de mogelijkheid 

belangen en winstmogelijkheden van betrokken partijen inzichtelijk te maken. Door het 

verevenen van winst tussen de partijen wordt het effect van de integratie van rail en 

vastgoed vergroot. De belangen van vastgoedontwikkeling en stationsontwerp komen niet 

altijd overeen. Een vastgoedontwikkelaar zal er bijvoorbeeld belang bij hebben dat de 

mensen zolang mogelijk in een winkelcentrum blijven. Zij zullen daarom in het ontwerp de 

voetgangersstroom langs zoveel mogelijk winkels willen laten lopen. Ontwerpers van het 

station willen echter een zo efficiënt mogelijke verbinding met het station. Uit het oogpunt 

van veiligheid en gemak voor de reiziger hebben zij liever een rechtstreekse verbinding met 

het station. Als twee van zulke ontwerpers apart van elkaar werken kunnen hun 

overwegingen niet worden begrepen door de andere partij. Het is dan erg moeilijk, en in 

sommige gevallen onmogelijk, om hun tegenstrijdige belangen op één lijn te krijgen en tot 

maximale synergie tussen vastgoed en rail te komen. 

Tegenstrijdige belangen kunnen binnen dit model effectiever worden aangepakt omdat 

besluiten hierover binnen één organisatie worden genomen. Dan volgt geen oplossing die 

alleen maar verliezers oplevert in twee bedrijven, maar een oplossing met meerwaarde 

binnen één bedrijf. De methode van MTRC is in staat om de kosten en de opbrengsten van 

de verschillende opties af te wegen en een oplossing te kiezen die een evenwicht houdt 

tussen de mogelijkheden en tot een optimale oplossing leidt. De kosten voor het kiezen van 

een dergelijke oplossing zijn binnen één bedrijf lager dan wanneer dit gebeurt met twee 

afzonderlijke bedrijven. De gekozen oplossing zal de synergie tussen rail en vastgoed 

maximaliseren en zal het negatieve effect van afstemmingsproblemen minimaliseren. 

5.3 Rol overheid 

In paragraaf 5.2 is de rol van MTRC binnen het 'integrated rail-property development model' 

beschreven, in deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de rol van de overheid. 

Vanuit de overheid wordt stationsontwikkeling gestuurd door toetsing van de 

ontwerpplannen, het sluiten van contracten voor het pachten van de grond en controle via 

beleid en voorschriften. Bij het toetsen van de ontwerpplannen is het verantwoordelijk voor 

de regulering ten aanzien van het gebruik van de grond, de intensiteit van een ontwikkeling, 



de vorm van het gebouw inclusief gebouwhoogte, het aantal verdiepingen en de indeling van 

gebieden. In bijlage 3.5 is een overzicht opgenomen van de verschillende fasen. De overheid 

treedt daarbij niet regulerend op maar alleen toetsend, dit heeft een reden. 

De overheid is sterk in zijn rol als controleur bij gebiedsantwikkeling maar niet competent op 

het gebied van stedenbouwkundig ontwerpen, het initiëren van een project en het uitvoeren 

van plannen. Daarnaast is de commerciële waarde van een ontwikkelingsproject één van de 

vele belangen die de overheid in haar hoedanigheid als regulator. De private sector kan zich 

hier meer op focussen. De overheid heeft zich daarom ten doel gesteld om via haar 

regelgeving een werkzame situatie te creëren. Daarmee wordt bedoeld dat ze het minimum 

aan wetten en regels stelt en zich niet tot op elk niveau wil bemoeien met alle details en 

daarmee alle flexibiliteit wegneemt. Het principe dat de overheid hanteert kan volgens Tang 

[2005a] worden omschreven als 'veel markt, weinig overheid'. 

Een alternatief voor de overheid voor het uitgeven van ontwikkelingsrechten zou het 

verkopen van de grond kunnen zijn, daarbij ontbreekt echter vaak de stimulans en 

nauwkeurigheid om dit succesvol uit te voeren. De overheid maakt andere afwegingen op 

financieel gebied als een privaat bedrijf. Hoewel de overheid ook het doel heeft om de 

beschikbare grond zo optimaal mogelijk te benutten, heeft ze hierbij te maken met 

economische en politieke, talrijke sociale en andere commerciële afwegingen. De MTRC 

maakt op basis van haar commerciële beleid andere afwegingen. Verder hebben verschillende 

afdelingen van de overheid hun eigen missies en beleidsoverwegingen, waardoor diversiteit in 

beleid ontstaat met andere sterktes en zwaktes. 

Een ander nadeel van overheidsinstellingen is dat zij over het algemeen niet in staat zijn om 

te reageren op marktveranderingen. Een bureaucratische overheid is niet commercieel 

ingesteld waardoor er tijd ontstaat tussen de reactie op de verandering en de verandering 

van marktomgeving zelf. Het kan zijn dat het juiste momenturn voor realisatie van een 

project of ontwikkeling dan verloren gaat. Het MTRC model biedt een mechanisme dat wel op 

veranderingen kan inspelen en mogelijke onzekerheden in kaart kan brengen. Aangezien 

vastgoedontwikkeling een langdurig proces is, is een dergelijke houding noodzakelijk om 

plannen op de markt aan te kunnen laten sluiten. [Tang, 2005a] 

5.4 Ontwikkelingsrechten 

In paragraaf 5.1.3 is aangegeven dat MTRC ontwikkelingsrechten ontvangt voor 

vastgoedontwikkeling rondom haar stations. Voor deze rechten betaalt MTRC een 'land 

premium' die zij doorberekend aan de ontwikkelaars van het vastgoed. De hoogte van de 

'land premium' wordt gebaseerd op de waarde van de grond voordat er een metrolijn 
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aanwezig is. Gezien de impact van een metrolijn betekent dit dat de waarde van de 'land 

premium' aanzienlök lager is. In Hong Kong is er een permanente discussie gaande of deze 

berekeningswijze geen indirecte subsidiëring van MTRC inhoudt. [interview Dennis Li, 2007] 

Niettemin stimuleren de rechten MTRC zo om de totale waarde van de ontwikkeling te 

maximaliseren door goede planning en ontwerp, waardoor zoveel mogelijk van de waarde 

kan worden afgeroomd. Om dat te bereiken zal het er ook voor moeten zorgen dat de 

gemaakte plannen goed worden uitgevoerd. 
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6. Value Capturing 

In hoofdstuk 5 is ingegaan op het door MTRC toegepaste rail en vastgoedmodeL Het is echter 

nog niet duidelijk wat value capturing inhoudt en welke factoren die een rol spelen bij het 

toepassen van deze methode. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat 'value capturing' is en 

welke factoren bepalend zijn voor een succesvolle toepassing. Die factoren vormen de basis 

voor het bepalen van de analysecriteria in hoofdstuk 7. 

6.1 Inleiding 

In de diverse literatuur komen diverse definities van 'value capturing' voor. Vaak zorgen de 

verschillende vormen van 'value capturing' voor verschillende definities. In het kader van dit 

onderzoek geeft de onderstaande definitie het principe het meest duidelijk weer. 

[Offermans/Van de Velde, 2004]: 

'Value capturing' is een financieringsconstructie waarbij (een deel van) de waardestijging 

afgeroomd en geoormerkt wordt ter financiering van investeringen die deze waardestijging 

veroorzaken. Anders gezegd: 'value capturing' is een verzamelnaam voor instrumenten die 

het mogelijk maken waardevermeerdering van grond en onroerend goed - ontstaan door 

publiek handelen - direct dan wel indirect af te romen en aan te wenden voor die activiteiten 

die deze waardestijging veroorzaken. 

Uit deze definitie zijn drie factoren af te leiden die te maken hebben met 'value capturing' en 

die een onderlinge samenhang hebben: 

• Waardevermeerdering van grond of onroerend goed door activiteiten; 

• Afroming waarde door middel van een constructie of instrument; 

• Afgeroomde waarde gebruiken ter financiering van activiteiten die het veroorzaken. 

In het onderstaande schema worden die factoren en hun samenhang schematisch 

weergegeven: 

Investering 
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6.2 Waardevermeerdering 

De waardevermeerdering van grond en onroerend goed ontstaat door investeringen in 

publieke voorzieningen. Aangezien dit onderzoek zich richt op Hong Kong en de 

ontwikkelingen rond metrolijnen wordt alleen naar de waardevermeerdering die door 

transportvoorzieningen ontstaat nader bekeken. 

Een transportvoorziening in de vorm van metro, spoor- of autosnelweg heeft een direct effect 

heeft op de waarde van omliggende grond en onroerend goed. De waarde van woningen en 

kantoren die in de directe omgeving van een station staan stijgen ten opzichte van andere 

delen van een stad die verder van het station afliggen [Debrezion e.a., 2003; Diaz, 1999]. De 

waarde van grond stijgt niet alleen nadat een nieuw station is geopend, ook in de periode dat 

het station gebouwd wordt neemt de waarde al toe [Yiu en Wong, 2005]. Die toename van 

de waarde van gebouw of grond wordt veroorzaakt doordat de aanleg van een 

transportvoorziening een gebied beter bereikbaar maakt, en doordat vastgoed aantrekkelijker 

wordt wanneer het in de buurt van een station ligt. Het vastgoed wordt beter ontsloten en 

wordt meer gebruikt [Diaz, 1999]. Onderzoek van Ecorys en SEO/RIGO [ReUrbA2
, 2006] 

heeft aangetoond dat effecten op sociale veiligheid en welzijn van een gebied terug te zien 

zijn in de vastgoedprijzen in dat gebied en zorgen voor een snellere stijging van die prijzen 

ten opzichte van de stijging in de rest van de stad. Daarbij wordt wel uitgegaan van de 

Europese situatie. Die snellere waardestijging van het onroerend goed zorgt voor een 

vergroting van het 'consumer surplus' van een gebied [ReUrbA2
, 2006]. Ook de huurprijzen 

van winkelvastgoed stijgen als het in omgeving van een station is gelegen. Voor een goed 

toegankelijke locatie op een prominente plek is men bereid een hogere huur te betalen. [Tay 

e.a., 1999] 

6.3 Afroming 

Er zijn verschillende instrumenten om de waardestijging die is ontstaan af te romen. Die 

afroming wordt in de literatuur meestal aangeduid als 'value capturing' waarbij er een 

duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte 'value capturing'. 

Directe begunstigde 
(grond/ o.g. eigenaren 

Alle belastlngbetalers(gehele bevolking) 

( • Gebruikersbijdrage (parkeergelden e.d.)) 

• Vrijwillige bijdragen/PPS 
• Onroerend goed gerelateerde heffingen 

( • Algemene belastingen ) 

Er worden drie vormen van 'value capturing' onderscheiden, zie bovenstaand figuur [o.a. 

Offermans en Van de Velde, 2004]. De eerste vorm is de directe 'value capturing', waarbij de 
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gebruiker rechtstreeks betaalt voor het gebruik van de publieke voorziening door middel van 

een tarief. Bijvoorbeeld een gebruiker van een parkeergarage die via een uitrijkaart betaald 

voor de periode van gebruik. 

Een tweede vorm van 'value capturing' vindt plaats via de gehele bevolking. Sommige 

voorzieningen worden betaald uit de algemene middelen die via belastingen aan de bevolking 

worden doorberekend. 

Bij dit onderzoek worden de instrumenten van indirecte 'value capturing' verder bekeken, 

omdat deze vorm in Hong Kong wordt toegepast. Met behulp van deze instrumenten kan de 

waardestijging van grond en onroerend goed worden gebruikt om een publieke voorziening te 

financieren. Indirecte value capturing kan in diverse vormen worden toegepast, bijvoorbeeld 

via een Publieke Private Samenwerking (PPS) constructie waarbij winstgevende onderdelen 

van een ontwikkeling de verlieslijdende onderdelen compenseren. Een andere vorm is het 

afromen van de waardestijging via een belasting op de grondwaarde of het onroerend goed. 

Een andere genoemde vorm is interne 'value capturing'. Daarbij worden station, 

infrastructuur en aangrenzend vastgoed door één partij ontwikkeld. De opbrengsten uit de 

vastgoedontwikkeling worden intern verrekend met de kosten voor de aanleg van de 

infrastructuur. Voordeel is dat er geen onderhandelingen met externe partijen hoeven te 

worden gevoerd of aparte heffingen moeten worden uitgevoerd. 

Ovemeidssubsidies ke/ijkheid -Wederzijdse afhan 

Nlet-Commerdlle functies 
'---+1 Bijv. wegen, openbaar vervoer 

Venwem 'ng 

Commerdlle fundles 
Bijv. vastgoed, woningbouw 

toerisme, entertainment 

( Private investeringen ) 

Het figuur hierboven, geeft schematisch weer hoe het principe van interne 'value capturing' 

werkt. De opbrengsten van de commerciële functies worden verrekend met de kosten voor 

de niet-commerciële functies. [Offermans en Van de Velde, 2004] 

Vooral bij de aanleg van infrastructuur is verevening met opbrengsten uit 

vastgoedontwikkeling niet voldoende om het gehele project te financieren. Een integrale 

vorm van financiering bestaande uit een mix van verschillende financieringsvormen 

toegespitst op de lokale omstandigheden is daarom noodzakelijk. [Doherty, 2004] 

'Value capturing' bij metro-ontwikkelingen 45 



Ook wordt in het figuur hierboven weergegeven dat financiering van een project naast de 

interne verevening ook nog kan komen vanuit de private sector en de overheid. Een vorm 

van financiering die de overheid kan toepassen is de verkoop van ontwikkelingsrechten of 

rechten op grondposities zoals in Hong Kong wordt gedaan [Enoch e.a., 2005; Newmann]. De 

rechten worden aangeboden aan de ontwikkelde partij die deze rechten vervolgens gebruikt 

om het project te financieren. Dit middel moet strategisch worden ingezet. Voorwaarden zijn 

dat er extra grond wordt aangeboden aan de ontwikkelende partij, of dat het recht wordt 

gegeven om grond tegen de oorspronkelijke prijs aan te kopen. Die grond moet dan wel goed 

om te zetten zijn in contanten, anders versterkt het alleen het vermogen van het project 

[Newmann]. Voorwaarde is ook dat er sprake is van integratie tussen grondeigendom en de 

ontwikkelaar/exploitant van de infrastructuur en dat deze ervaring heeft met 

vastgoedontwikkeling. Een nadeel van deze vorm is deze gevoelig is voor vertragingen in en 

grilligheid van de vastgoedmarkt. [Enoch e.a., 2005] 

In Hong Kong draagt het uitgeven van ontwikkelingsrechten bij aan de financiering van 

nieuwe metrolijnen. Door de hoge dichtheid van de stad en de volwassenheid van de 

vastgoedmarkt is vervoerder MTRC in staat om de locaties tegen hoge prijzen te verkopen. 

De grote liquiditeit en hoge prijzen in de vastgoedmarkt van Hong Kong zijn echter een 

uitzondering, in andere landen is dat veel minder. [Newmann] 

In Hong Kong, en ook in andere steden, is het niet mogelijk om projecten volledig te 

financieren met behulp van de verkoop van ontwikkelingsrechten. De overheid kan dan de 

rest financieren . Daarbij moet ze dan wel investeren in de duurzame onderdelen die een 

eventuele concessieperiode voor het gebruik overstijgen. Zo is sprake van een duurzame 

investering voor de overheid waarbij gekeken wordt naar de lange termijn. [Newmann] 

6.4 Investering in waardecreërende activiteiten 

Zoals in de definitie is aangegeven wordt de waarde die is afgeroomd gebruikt voor de 

financiering van activiteiten die het veroorzaakt. Ook dat principe heeft verschillende 

verschijningsvormen. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid door middel van een 

onroerend goedbelasting van waardestijging profiteert en die extra inkomsten weer gebruikt 

voor verbetering van de openbare ruimte rondom het onroerend goed. Een ander voorbeeld 

is dat het parkeertarief wordt verhoogd om de extra opbrengsten daaruit te gebruiken voor 

verbetering van de veiligheid van de parkeerlocatie. 

Dit onderzoek richt zich op de investeringen die kunnen worden gedaan vanuit de verkoop 

van ontwikkelingsrechten, omdat dat in Hong Kong aan de orde is. De ontwikkelingsrechten 

worden daar door de overheid aangeboden aan het MTRC die via gebiedsantwikkeling rond 

stations de waarde van de ontwikkelingsrechten te gelde kunnen maken. De winst uit de 
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gebiedsentwikkeling wordt gebruikt ter financiering van de metroactiviteiten en de aanleg van 

nieuwe lijnen. Zoals in paragraaf 6.1 is weergegeven zorgt de aanwezigheid van een 

metrolijn/station weer voor hogere opbrengsten bij de gebiedsentwikkeling door stijging van 

de vastgoedprijzen. 

Er wordt in Hong Kong overigens onderscheidt gemaakt tussen twee vormen van investering 

en afroming van waarde. Enerzijds zijn er eenmalige directe inkomsten via winstdeling bij 

gebiedsentwikkeling welke worden gebruikt voor de financiering van de bouw van de lijn en 

het station. Anderzijds wordt de winstdeling bij gebiedsentwikkeling uitgekeerd in de vorm 

van het eigendomsrecht voor vastgoed in het gebied. De winst uit de verhuur van het 

vastgoed wordt vervolgens gebruikt voor dekking van de exploitatie van de metrolijn. Dit 

principe komt in dit rapport later nog uitgebreid aan de orde. 

6.5 Value capturing vanuit strategisch management 

In literatuur die tot dusverre is behandeld wordt beschreven welke vormen van 'value 

capturing' er in grote lijnen zijn en hoe één bepaalde vorm werkt. Daarbij wordt nauwelijks 

behandeld welke factoren bepalen of value capturing succesvol wordt toegepast. In literatuur 

over strategisch management wordt daar wel meer op ingegaan. In dit deel wordt verder 

ingegaan op die literatuur. 

Enders, König and Hungenberg [2006] hebben het 'Value-Process Framework' opgesteld, dat 

beschrijft hoe 'value creation' en 'value capturing' met elkaar verbonden zijn en hoe haar 

theorie wordt beïnvloed door andere strategisch management theorieën. In onderstaand 

~-----v_a_lu_e_c_ne __ Uon ______ -J) L~----~--V_•_•_u_e_c_a_p_w_r_ïn_g ______ -J:> 

Preceived 
use value 

Value Created Costs 

L-..J ..... ____, ~ Consumeri Surplus 0
-----..--, Willingness to pay ·-Ï 

'fr ir---··o ~---
'fr 

Value Created Competitive 
Discount 

Lack of Price 
Discriminatien 

Producer 
Surplus 

figuur is het model weergegeven en is te zien dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen 

'value creation' en 'value capturing'. Er wordt waarde gecreëerd die vervolgens wordt 

afgeroomd door een organisatie. De afgeroomde waarde wordt in het schema 'producer 
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surplus' genoemd. Er is echter een verschil tussen het 'producer surplus' en de gecreëerde 

waarde. Dit komt doordat de totale gecreëerde waarde gedeeltelijk wordt bepaald door de 

waardering die een klant aan een product geeft ('perceived use value') en de prijs die hij 

ervoor over heeft. Er ontstaat dan al een verschil tussen de prijs en de 'perceived use value', 

ook wel 'consumer surplus' genoemd. De prijs wordt daarnaast ook nog beïnvloed door de 

concurrentie in de markt, die ook de klant beïnvloedt in zijn waardering van het product, 

onder andere door aanbod van gelijkwaardige producten. Het blijkt dat waarde dus op 

verschillende manieren gecreëerd kan worden, maar dat niet alle gecreëerde waarde ook 

afgeroomd worden. De af te romen waarde is afhankelijk van de 'exchange value'. Dit is de 

waarde op het moment van transactie en/of overdracht. Alleen op dat moment wordt 

gecreëerde waarde gekwantificeerd en is heeft het bedrijf er wat aan. De gecreëerde waarde 

vormt samen met de kosten voor het maken van een procuct5 de 'perceived use value', 

waarmee 'de prijs die een afnemer bereid is te betalen voor het product indien er sprake is 

van een enkele aanbieder' wordt bedoeld [Bowmann en Ambrosini, 2001]. Bij grote 

concurrentie is het mogelijk dat de prijs zover zakt dat deze gelijk wordt aan de kostprijs. Dan 

creëert het bedrijf misschien wel 'use value', maar is het niet in staat om 'producer surplus' te 

behouden. De verkoopprijs is dan gelijk aan de kostprijs. 

Voor de toepassing van 'value capturing' in Hong Kong betekent dit dat MTRC de gecreëerde 

waarde pas kan afromen als gebouwde appartementen of winkelruimten worden verkocht of 

verhuurd. De prijs waarvoor wordt verkocht of verhuurd is sterk afhankelijk van wat de klant 

ervoor over heeft. Een voordeel in Hong Kong hierbij is dat de vastgoedmarkt hoge prijzen 

kent. Door een grote vraag en beperkt aanbod zal er altijd ruimte zitten tussen verkoopprijs 

en kostprijs (zie paragraaf 3.3.1). Daarnaast is er op de markt sprake van een oligopolie 

waardoor de concurrentie in de markt laag is. Dit zorgt ervoor dat MTRC een groot deel van 

haar waarde kan afromen. 

5 Met product worden in het kader van dit onderzoek ook goederen en diensten bedoeld . 



7. Bepaling analysecriteria 

Op basis van de in hoofdstuk 6 genoemde factoren die een rol spelen bij value capturing, 

zullen in dit hoofdstuk de criteria worden bepaald op basis waarvan de casestudies 

geanalyseerd kunnen worden. Uit paragraaf 6.4 in hoofdstuk 6 blijkt dat waardecreatie 

verbonden is met 'value capturing'. Wanneer voldoende waarde wordt gecreëerd kan er ook 

veel 'value capturing' plaatsvinden. Competitie in de markt bepaald hoeveel van de 

gecreëerde waarde een bedrijf terug kan halen. Aangezien bij MTRC het competitieve 

element minder meespeelt door de unieke situatie op de vastgoedmarkt, ligt het antwoord op 

de vraag hoe het bedrijf tot maximale 'value capturing' komt vooral bij het proces van 

waardecreatie. In dit deel wordt vanuit de literatuur gekeken welke factoren een rol spelen bij 

het creëren van waarde. 

Hungenberg [2004] geeft drie belangrijke factoren voor het creëren van waarde: 

• Kwaliteit; 

• Snelheid; 

• Merk. 

Bij kwaliteit worden criteria als functionaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid genoemd. 

Snelheid heeft vooral betrekking op de snelheid waarmee een bedrijf een product kan leveren 

en bij merk wordt de associatie van de afnemer met het product en haar producent bedoeld. 

Daarbij zijn factoren als vertrouwen en emotionele waarde van belang. 

Een vierde factor, naast de drie van Hungenberg, die door diverse auteurs [o.a. Porter, 1995] 

wordt genoemd is kosten. Kosten spelen een belangrijke rol bij waardecreatie en wel in drie 

vormen: 

• Kosten voor de aankoop van middelen (arbeid, materiaal, informatie en kapitaal); 

• Kosten voor de productie, marketing en levering; 

• Transactiekosten. 

Chan, Scott en Lam [2002] hebben onderzoek gedaan naar de succescriteria bij 

'Design&Build' projecten. Succes wordt daarbij gedefinieerd als het behalen van de gestelde 

projectdoelen en verwachtingen. Zij hebben zich bij het onderzoek in eerste instantie 

gebaseerd op artikelen uit zeven wetenschappelijke tijdschriften in de periode 1990-2000 (zie 

bijlage 4.1). Zij hebben een overzicht gemaakt van de gevonden criteria uit de 20 gevonden 

artikelen voor project succes. 
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Uit dat onderzoek blijkt dat de meest gevonden factoren voor projectsucces zijn: 

• Tijd en kosten; 

• Kwaliteit; 

• Tevredenheid van klant, ontwikkelaar en projectmanager. 

Daarnaast worden er ook factoren als winstgevendheid, functionaliteit, esthetiek, 

duurzaamheid en effectiviteit genoemd, maar die worden veel minder belangrijk gevonden 

door de verschillende auteurs. 

De hierboven genoemde factoren hebben hun beperkingen. De factoren van Hungenberg 

hebben betrekking op producten in brede zin. Een stationsontwikkeling kan worden gezien als 

product, maar verschilt sterk van bijvoorbeeld een massaproduct. Het onderzoek van Chan 

e.a. gaat meer in op factoren bij bouwprojecten, maar beperkt zich tot het succes van het 

projectmanagement. Bij stations- en/of gebiedsantwikkeling kunnen echter ook andere 

factoren een rol spelen voor het succes van het project en het creëren van waarde. 

Caoper [1995] heeft de 'Survival Triplet' opgesteld die drie productgerelateerde factoren 

geeft voor het succes van een product. De drie factoren zijn kosten-prijs, kwaliteit en 

functionaliteit, in het onderstaande figuur zijn de factoren schematisch weergegeven. 

Het model werkt tweeledig. Aan de ene kant kijkt het naar de interne organisatie en de 

kosten, kwaliteit en functionaliteit van het product. Daarnaast heeft het een externe focus 

gericht op de prijs en de waargenomen kwaliteit en functionaliteit door de klant. 

Kosten Prijs 

Functionaliteit Kwaliteit 

In het model wordt kwaliteit gedefinieerd als de het voldoen aan de specificaties en 

functionaliteit volgt uit de specificaties. Functionaliteit heeft hierbij meerdere dimensies wat 



het mogelijk maakt om productdifferentiatie toe te passen bij producten met gelijke kwaliteit 

en prijs. Een voorbeeld daarvan is tijd. Tijd is onderdeel van functionaliteit, waarbij een 

product met een korte en lange ontwikkeltijd kan worden onderscheiden. 

Voor de analyse van de casestudies zal het hierboven genoemde model van Cooper worden 

gebruikt. De criteria bieden voldoende mogelijkheden voor het analyseren van de aspecten 

die spelen bij stationsontwikkeling. De koppeling tussen prijs en kosten komt overeen met de 

relatie tussen waardecreatie en value capturing in het 'Value-Process Framework' van Enders 

e.a., waarbij deze twee factoren ook een rol spelen. Daarmee zegt het dus ook iets over de 

kosten en opbrengsten van een product. Daarnaast maakt het criterium functionaliteit een 

bredere analyse van stationsontwikkeling mogelijk. De door Hungenberg genoemde factoren 

snelheid en merk, en de door Chan e.a. genoemde factoren tevredenheid en tijd zijn 

specifieker en spelen bij stationsontwikkeling minder een rol. Zij kunnen echter binnen het 

model van Cooper echter wel onder functionaliteit vallen, binnen de definitie die Cooper 

hiervoor gebruikt. Daarmee kunnen ze eventueel toch in de analyse worden meegenomen. 

De drie criteria die Cooper in zijn model gebruikt zijn niet uitputtend. Het is mogelijk dat er 

nog andere criteria voor de analyse van waardecreatie beschikbaar zijn, daar wordt in dit 

onderzoek echter verder geen studie naar gedaan. 
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8. Deelconclusie literatuurstudie 

Op basis van de doorgenomen literatuur, die behandeld is in de hoofdstukken 5, 6 en 7, 

kunnen de volgende deelconclusies worden getrokken: 

• De vastgoedmarkt in Hong Kong is sterk ontwikkeld en de vastgoedprijzen zijn de 

hoogste ter wereld. De grondmarkt wordt beheerst door enkele grote spelers, waarbij er 

sprake is van een oligopolie. Deze factoren zorgen er mede voor dat de markt moeilijk te 

betreden is. 

• MTRC is een metrobedrijf dat naast het exploiteren van metrolijnen ook het ontwikkelen 

en beheren van vastgoed en andere commerciële activiteiten tot haar strategie rekent. 

Het bedrijf opereert daarbij voorzichtig en probeert risico's te voorkomen. Het ontvangt 

geen directe subsidie van de overheid als bijdrage voor de exploitatie van de metro. 

• MTRC past een financieringsconstructie toe waarbij de overheid ontwikkelingsrechten 

uitgeeft die MTRC gebruikt voor vastgoedontwikkeling rondom haar stations. De MTRC 

ontwikkelt daarbij in combinatie met ontwikkelaars. De winst die wordt gemaakt bij 

vastgoedontwikkeling wordt gedeeld door beide partijen. 

• MTRC probeert rail en vastgoed zoveel mogelijk met elkaar te integreren. Die integratie 

zorgt voor een hoogwaardig gebied. Een dergelijk gebied creëert waarde doordat 

vastgoedprijzen als gevolg van de ontwikkeling stijgen . Door een goede samenhang te 

creëren tussen planning, ontwerp en de functies in een gebied ontstaat een duurzaam 

gebied dat zijn waarde behoud. 

• MTRC speelt zelf een centrale rol bij de ontwikkeling, van initiatief tot beheer. Het doet 

zelf een deel van het projectmanagement en maakt het masterplan voor de locatie. 

Daarbij baseert MTRC het zich op marktonderzoek en waarborgt het door coördinatie van 

planning en ontwerp voor een goede uitvoering. 

• De door MTRC gebruikte methode wordt aangeduid als een vorm van 'value capturing'. 

Waarde die ontstaat bij vastgoedontwikkeling wordt afgeroomd en gebruikt voor 

financiering van de bouw en exploitatie van een nieuwe metrolijn. 

• Het belangrijkste bij toepassing van 'value capturing' is het creëren van waarde. Pas als 

er waarde gecreëerd is kan deze worden afgeroomd en worden gebruikt als financiering 

binnen een project. De mate waarin de gecreëerde waarde kan worden afgeroomd is 

sterk afhankelijk van de concurrentie binnen de markt. Belangrijke factoren voor het 

creëren van waarde bij stationsontwikkeling zijn kwaliteit, functionaliteit en kosten-prijs. 

In paragraaf 2.2 is een voorlopige probleemstelling geformuleerd. Op basis van de 

literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat deze probleemstelling definitief kan worden 

gesteld. De informatie uit de literatuurstudie heeft geen verandering in de probleemsituatie 

opgeleverd. 
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9. Casestudie Analyse 

In hoofdstuk 7 zijn de criteria die leiden tot waardecreatie met behulp van literatuur 

uitgebreid behandeld. Het model van Cooper is gekozen om te analyseren en inzicht te 

krijgen in de voorwaarden die MTRC stelt bij stationsontwikkeling. In dit hoofdstuk worden 

twee stationsontwikkelingen in Hong Kong geanalyseerd, beide zijn als casestudie 

beschouwd. De twee projecten zijn de 'Tseung Kwan 0 Extension' (TKE) en het 'International 

Finance Centre' (IFC). Het doel van de casestudies is tweeledig. Enerzijds dienen ze om te 

illustreren hoe het model van MTRC in de praktijk werkt en te verduidelijken wat in eerdere 

hoofdstukken is beschreven. Anderzijds dienen ze om voorwaarden die MTRC stelt via 

analyse naar voren te brengen. De casestudies zijn daarvoor geanalyseerd aan de hand van 

het model van Cooper met de criteria kosten-prijs, kwaliteit en functionaliteit. 

De casestudies zijn geanalyseerd op basis van informatie welke is vergaard via bureau- en 

veldonderzoek. Bij het bureauonderzoek is literatuur bestudeerd die betrekking heeft op de 

projecten zoals wetenschappelijke artikelen, project sheets en krantenartikelen. 

Bij het veldonderzoek zijn interviews gehouden met betrokkenen van de projecten. Via deze 

interviews is specifieke projectinformatie vergaard. Het aantal interviews is beperkt gebleven 

omdat bedrijven nauwelijks wilden meewerken. Er werd door betrokken bedrijven zeer 

terughoudend gereageerd op verzoeken voor interviews. Daardoor was er minder informatie 

beschikbaar voor het onderzoek. De uitgeschreven interviews zijn opgenomen in de bijlagen. 

Omdat de beschikbare informatie voor beide projecten niet in alle gevallen een vergelijkbare 

inhoud had, komen in de casestudies verschillende punten aan de orde. In die zin vullen 

beide studies elkaar aan. Het verschil in informatie per casestudie leidt er wel toe dat de 

uitkomsten van de analyse moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. 

In hoofdstuk 10 wordt een deelconclusie over de twee casestudies gegeven. 

9.1 Casestudie: Tseung Kwan 0 Extension 

'Tseung Kwan 0' (TKO) was tot begin jaren tachtig met name een industrieel gebied voor het 

slopen van schepen en gerelateerde industrie. In 1982 werd begonnen met de ontwikkeling 

van een nieuw stadsgedeelte, de zevende 'new town' van de stad. Het gebied is nog in 

ontwikkeling, maar zal uiteindelijk meer dan 500000 inwoners hebben. Het gehele gebied 

bestaat uit een oppervlakte van 1700 hectare. Daarvan zal 1000 hectare worden bebouwd. 

Daarvan wordt 147 hectare gebruikt voor industrieel, 135 hectare voor verkoop-
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appartementen en commerciële functies en 112 hectare voor sociale woningbouw. Ten slotte 

zal 200 hectare worden gebruikt door de overheid voor gemeenschapsvoorzieningen en de 

rest voor zaken als groen, infrastructuur, etc. [MaunseiiiAecom] 

Afbeelding 9.1 

Tseung Kwan 

0 Extension 

De 'Tsueng Kwan 0 Line', ook wel 'Tseung Kwan 0 Extension' {TKE) genoemd, werd in 

december 1994 opgenomen in de plannen van de overheid en met de bouw werd in 1998 

begonnen. De lijn moest de 'new town' met metro ontsluiten. Het is de zesde lijn die MTRC 

exploiteert en bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een verlenging van de 

bestaande 'Kwun Tong Line' vanaf 'Lam Tin Station' naar de stations 'Yau Tong' en 'Tiu Keng 

Leng'. Het tweede deel van het project bestaat uit de aanleg van de 'Tseung Kwan 0 Line' die 

vanaf 'Quarry Bay' op 'Hang Kong Island' via de 'Eastern Harbour' tunnel naar station 'Yau 

Tong' loopt en verder naar vier andere stations in 'Tseung Kwan 0'. De bouw en aanleg van 

dit project is begonnen in 1998 en de lijn was operationeel in 2002. Momenteel wordt 

gewerkt aan de tweede fase van het project waarbij het nieuwe 'Tseung Kwan 0 South 

Station' wordt gebouwd inclusief een depot voor rangeren en onderhouden van 

metrotreinstellen. Oplevering van deze fase wordt verwacht in 2009, daarna wordt het 

omliggende gebied, zo'n 8,5 hectare groot, rond het station en treindepot ontwikkeld. 

[Briginshaw, 2002] 



Afbeelding 9.2 

Ontwerp 

'Tseung Kwan 

0 South station' 

Op dit moment is ook de ontwikkeling van het vastgoed rond 3 van de al gerealiseerde 

nieuwe stations begonnen. In totaal wordt er rond deze stations 680000m2 vastgoed 

ontwikkeld, wat in totaal 500m 2 kantoorruimten, 566542m2 appartementen, 55814m 2 

commerciële ruimten en 58130m2 hoteloppervlakte zal opleveren. Dit is inclusief de 

ontwikkeling rond 'Tsueng Kwan 0 South Station' (zie bijlage 5.1). 

De aanleg van de infrastructuur inclusief stations werd opgedeeld in 32 verschillende 

contracten, onderverdeeld in 12 contracten voor civiele werken, 4 contracten voor 

bouwwerkzaamheden en 16 'Eiectricai&Mechanical' (E&M) contracten. Bij civiele werken werd 

onderscheidt gemaakt tussen contracten voor de bouw van tunnels en de bouw van stations. 

Bij de laatste moet MTRC zelf toezicht houden op de factoren als ruimtelijke invulling en 

uitvoering van het ontwerp. Bij dergelijke contracten wordt gewerkt met vaste bedragen, 

'lump sum', met vaste tarieven voor ontwerpwijzigingen die worden uitgewerkt tot 'engineer's 

design'. De ontwerpers werden daarbij aangestuurd door MTRC. Bij de bouw van de tunnels 

werd gewerkt met 'Design&Construct' contracten met vaste bedragen, 'lump sum'. Hierbij had 

de aannemer meer 11exibiliteit. E&M contracten werden tenslotte aanbesteed als 

'Design&Build' waarbij de aannemer het gedetailleerde ontwerp maakte en installaties en 

materiaal koos en verwerkte in een 'engineer's reference design' met 'performance' 

specificaties. Een vierde contractvorm die wordt toegepast is 'target casting'. Deze methode 

wordt ingezet bij complexe projecten met hoge risico's en onzekerheid. [interview David 

Sorton, 2007] 
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Al deze contracten moesten op elkaar worden afgestemd omdat onderdelen op elkaar 

aansloten. Daarnaast diende rekening te worden gehouden met de vastgoedontwikkeling 

rond de stations, waar voorzieningen voor moesten worden opgenomen. Dit maakte het 

totale project tot een complex geheel. 

9.1.1 Kwaliteit 

De kwaliteit van het project was erg belangrijk. MTRC heeft haar kwaliteit gewaarborgd door 

het gehele project in eigen hand te houden. Dit houdt in dat door MTRC ingeschakelde 

specialisten de metrolijn ontwerpen en de uitvoering coördineren. Dit geldt ook voor andere 

projecten die MTRC realiseert. Naast een goed team, moest de samenwerking met andere 

partijen ook goed zijn om een succesvol project te kunnen realiseren. MTRC heeft gebruik 

gemaakt van 'partnering' om dat te waarborgen. 'Partnering' is een techniek die effectief 

projectmanagement mogelijk maakt met twee of meer organisaties. Het bevordert het 

ontwikkelen van een vertrouwde werkomgeving, open communicatie en betrokkenheid van 

de werknemers [Bayliss e.a., 2004]. Een ander voordeel van partnering is dat het de kwaliteit 

van het project verhoogt [Rahman e.a., 2002; Black, 2004; APM, 2002]. Door gezamenlijke 

doelen voor een project af te spreken ontstaat, anders dan bij de traditionele aanpak, een 

teamgeest die partijen samenbrengt om de projectdoelen te bereiken en een hogere kwaliteit 

te leveren [Construction Industry Institute e.a., 2004]. Bij het TKE project werden algemene 

doelen vastgelegd in een 'Partnering Charter' die door alle partijen is ondertekend, in bijlage 

5.2 is de overeenkomst voor contract 609 (TKE Depot) opgenomen. 

Met nadruk op verplichtingen, vertrouwen, gelijkheid, teamwork, voortdurende projecte

valuaties, vermindering van risico's en open communicatie kan 'partnering' problemen 

voorkomen en verhelpen. 'Partnering' zorgt voor een hoge kwaliteit van de uitvoering en 

vermindert ook faalkosten. Een effectieve 'partnering' overeenkomst verbetert de kwaliteit 

van het project door het vervangen van de traditionele werkrelaties, het afbakenen door het 

formuleren van gezamenlijke doelstellingen en het werken in een atmosfeer waarin kan 

worden gepresteerd als team. 

9.1.2 Kosten 

De factor kosten hangt sterk samen met de factor tijd. Wat tijd kost, kost geld. Bij dit project 

heeft partnering een belangrijke invloed gehad op deze twee factoren. 'Partnering' zorgt voor 

een goede communicatie en samenwerking tussen de betrokken partijen en leidt tot 

kostenbesparingen en tijdsreducties [Bayliss, 2002]. Onderzoek naar 'partnering' bij het TKE 

project heeft aangetoond dat 'partnering' heeft geleid tot kostenbesparingen en oplevering 

binnen de planning [Biack, 2004]. Er is sprake van 40% kostenbesparing; de begrote kosten 

kwamen uiteindelijk uit op HK$ 18 billion terwijl in eerste instantie een budget van HK$ 30,5 

billion voorzien was. Hoewel het niet concreet is aangetoond kan HK$ 1 billion van deze 



besparing direct worden toegerekend aan de toepassing van 'partnering' [APM, 2002]. Een 

ander belangrijke factor die kostenbesparing mogelijk maakte was de marktsituatie. Als 

gevolg van de economische crisis van 1997 was er in 1998 weinig aanbod van nieuwe 

werken, wat ervoor zorgde dat MTRC de contracten tegen veel lagere prijzen dan verwacht 

kon aanbesteden. [interview David Sorton, 2007] 

Een ander voordeel van partnering is het snel en naar tevredenheid van betrokken partijen 

afhandelen van claims en inhoudelijke verschillen binnen een project. Waar in een eerder 

project 6 maanden voor opening nog maar 24% van alle conflicten was opgelost en 

afgehandeld was dit bij het TKE project op hetzelfde moment gestegen tot 85% [Bayliss, 

2002]. De nadelen van langdurige onderhandelingen en bijkomende kosten- en 

tijdsverspillingen werden daarmee teruggedrongen. 

Om betrokken partijen binnen het 'partnering' principe te stimuleren om binnen kosten en tijd 

te werken is een risicomodel gebruikt waarbinnen risico's werden gedeeld. Tussen de partijen 

werd een 'Incentivisation Agreement' (IA) gesloten waarbij binnen het contract een aantal 

gezamenlijke risico's werden bepaald waarvan de verwachte kosten werden vastgelegd. De 

contractpartijen waren gezamenlijk verantwoordelijk voor de kosten van deze risico's. 

Wanneer de risicokosten van het project lager bleken dan vastgesteld, vloeiden de 

besparingen terug naar de contractpartijen via een verdeelsleutel. Andersom gold hetzelfde 

wanneer de kosten hoger uitvielen; de extra kosten werden dan verdeeld over beide partijen. 

Hiermee ontstond een stimulans voor beide partijen om goed samen te werken, kosten te 

beheersen en op tijd op te leveren [Bayliss e.a., 2004; Cheung, 2006]. Binnen de diverse 

onderdelen van het project werd dit model gebruikt, wat bij de bouw van 'Yau Tong Station' 

tot besparingen heeft geleid (zie bijlage 5.3) en waarbij het aantal geschillen werd 

teruggedrongen. 

MTRC kon de lijn uiteindelijk 4 V2 maand eerder dan de oorspronkelijk in de 

projectovereenkomst overeengekomen datum met de overheid in gebruik nemen. Een goede 

samenwerking heeft geleid tot efficiënter werken, waardoor werkzaamheden in een korter 

tijdsbestek konden worden voltooid. [Biack, 2003] 

9.1.3 Prijs 

De vastgoedmarkt speelt een belangrijke rol bij het succes van projecten van MTRC. Hoe 

hoger de vastgoedprijzen, hoe meer winst er wordt gemaakt. Bij het TKE project zijn twee 

ontwikkelingen die de winst onder druk zetten. Als eerste was er bij de vastgoedontwikkeling 

rond 'Tseung Kwan 0 Station' beperkte belangstelling van ontwikkelaars. Voor de 

aanbesteding voor dit gebied schreven maar 4 van de 14 geselecteerde ontwikkelaars in. 
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Reden was dat 36% van het te ontwikkelen vloeroppervlak voor hotel bedoeld was. De 

ontwikkelaars vonden dat een te groot risico, omdat er volgens hen in het gebied geen markt 

voor een hotel zou zijn [SCMP, 2007]. Het is niet bekend of dit ook van invloed is geweest op 

de aanbieding van de 4 inschrijvers. Omdat zij het hotel als risico ervaren, zou dit hun 

aanbieding kunnen verlagen (zie bijlage 5.4). 

Een tweede probleem bij het TKE project is dat er veel grootschalige goedkope woningbouw 

is gepland en minder exclusief hoogwaardig aanbod. Vastgoedadviseurs verwachten dat er 

een te groot aanbod zal zijn en dat verkoopprijzen 10 tot 20% minder zullen stijgen dan de 

rest van de markt [IHT, 2007]. De winst van het project kan daardoor lager uitvallen, 

waardoor MTRC minder inkomsten heeft uit de winstdeling met de ontwikkelaar (zie bijlage 

5.5). 

9 .1.4 Functionaliteit 

Een groot verschil tussen de 'Tseung Kwan 0 Extension' en andere metrolijnen is het niveau 

waarop de rails en stations zijn gebouwd. In stedelijke gebieden met hoge dichtheid bouwt 

MTRC diep onder de grond. In 'Tseung Kwan 0' was het mogelijk om dichter aan de 

oppervlakte te bouwen, waardoor minder tunnels gebouwd hoefden te worden. Daardoor 

trad een besparing op in de bouwkosten. Passagiers kunnen het verschil duidelijk merken, 

want in plaats van de gebruikelijke ondergrondse perrons zijn de stations van de 'Tseung 

Kwan 0 Extension' veelal bovengronds. 

Het vastgoed is bij de stations 'Po Lam', 'Tseung Kwan 0' en 'Yau Tong' rondom de stations 

gebouwd, niet er bovenop. Bij 'Po Lam' is daarbij wel voor een hoge dichtheid gezorgd, bij de 

andere twee stations niet. Het gevolg is dat bij de twee laatst genoemde stations de 

integratie van rail en vastgoed niet optimaal is uitgevoerd. Dit leidt tot een onaantrekkelijk 

gebied dat geen toegevoegde waarde voor de gebruiker creëert. [Tang, 2005b] 

Op basis van de analyse aan de hand van de criteria uit hoofdstuk 7 zijn voor het TKE project 

de volgende projectgerelateerde voorwaarden te onderscheiden: 

Tl rlilltall"""' ,..-.;:. ., - ~ 
Kwaliteit 

Centrale rol in ontwikkeling 

Toepassing van Partnering 

Toepassing van Partnering 

Kosten Marktsituatie drukt kosten 

Gedeelde risico's (incentives) 

Prijs 
Keuze functies in masterplan 

Opbrengsten uit verkoop (marktsituatie) 

Functionaliteit 
Betere toegankelijkheid door bovengrondse stations 

Integratie van rail en vastgoed 



9.2 casestudie: I nternational Finance Centre 

Het 'International Finance Centre' (IFC) is een ontwikkelingsproject bovenop en rondom 

'Hang Kong Station'. Het wordt ook wel 'Hang Kong Station Development Project' genoemd 

en het station dient als eind- en beginpunt van twee lijnen; de 'Airport Express Line' (AEL) en 

de 'Tung Chung Line'. De 'Tung Chung Line' is een metrolijn die 'Central', het hart van Hang 

Kong, verbindt met de het gebied 'Tung Chung', dat dicht bij het vliegveld is gelegen. De 

'Airport Express Line' is een snelle treinverbinding van 'Central' met het vliegveld 'Chep Lap 

Kok' die 23% marktaandeel heeft (zie bijlage 5.6). De 'Tung Chung Line' en de 'Airport 

Express Line' volgen hetzelfde traject, de laatste genoemde lijn stopt echter op minder 

stations. De aanleg van de twee lijnen wordt ook wel aangeduid als 'Airport Railway'. De 

'Airport Express Line' heeft een 'check-in service' bij alle stations, dus ook bij 'Hang Kong 

Station'. Elk station heeft 'check-in' faciliteiten voor vliegtuigpassagiers en heeft een 

aankomst- en vertrekhal zoals op een vliegveld. 

Afbeelding 9.3 

'Airport 

Railway' 

Airport Express Line 

!eland Llne -

In november 1994 keurde de 'Sino-British Land Comission' de uitgifte van 622449m2 grond 

goed ten behoeve van de aanleg van de nieuwe 'Airport Express Railway'. MTRC kreeg het 

recht om de grond, verdeeld over vijf stationslocaties, te ontwikkelen en daarmee de aanleg 

van de nieuwe metrolijn te financieren. Uiteindelijk bleek dat MTRC de bouw van de AEL voor 

50% kon financieren uit de opbrengsten uit vastgoedontwikkeling, de overige financiering 

kwam van de overheid en via vreemd vermogen [Li, 2001]. De bouw van de 'Airport Railway' 

begon in 1993 en werd geopend in juli 1998 samen met de opening van het vliegveld. Het te 

ontwikkelen vastgoed rond de 5 stations werd opgeknipt in 15 projecten, hiervan zijn er 8 via 

een open aanbesteding aan een ontwikkelaar of consortium aanbesteed [MTRC, 1998]. Op 

diverse locaties is er in totaal 3,3 miljoen m2 aan vastgoed ontwikkeld dat bestaat uit 24000 
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appartementen en 1,3 miljoen m2 grond met daarop kantoorruimtes, hotels en commerciële 

ruimtes. Zie bijlage 5. 7 voor een overzicht van al het vastgoed. 

9.2.1 Hong Kong Station 

Bovenop 'Hong Kong Station' is het IFC project ontwikkeld. De ontwikkeling van het IFC 

project is opgedeeld in drie fasen. In de eerste fase is het 38 kantoorverdiepingen tellende 

'One IFC' gebouwd samen met het eerste deel van de 'IFC Mali' en een parkeergarage. Fase 

twee en drie bestonden uit de bouw van het tweede deel van de 'IFC Mali' en de 

parkeergarage. Verder werd ook het 88 verdiepingen tellende kantoorgebouw 'Two IFC' 

gebouwd met daarbij twee hotels van respectievelijk 25 en 42 verdiepingen. De bouw van de 

eerste fase van de ontwikkeling is eind 1996 gestart en de oplevering van alle fasen vond 

plaats tussen 1999 en 2004. 

Afbeelding 9.4 

'International 

Finance Centre' 

9.2.1.1 Aanbesteding 

One IFC, 72000 m 2 kantoorruimte 

Four Seasons Hotei&Suites, 5-sterren hotel met 

1300 kamers verdeeld over 2 torens 

IFC Mali, 60000 m2 winkelruimte 

Op 12 januari 1996 sloot de termijn voor de inschrijving op de aanbesteding van het 'Hong 

Kong Station Development Project'. Uiteindelijk schreven 6 partijen voor het project in. MTRC 

gebruikt een transparante aanbestedingsmethode waarbij alle kosten die voor rekening van 

de ontwikkelaar komen vooraf bekend zijn . In de aanbestedingstender was opgenomen dat 

de ontwikkelaar verantwoordelijk zou zijn voor alle kosten van de ontwikkeling, waaronder 

betaling van de 'land premium' aan de overheid, bouwkosten, marketing- en reclamekosten 

en kosten die zouden komen kijken bij verkoop of verhuur van het vastgoed. De enige 

voorwaarde voor de ontwikkelaar om mee te doen aan de aanbesteding was dat zij een deel 

van de opbrengsten zou delen met MTRC. Op 30 maart 1996 maakte MTRC bekend dat het 

project werd gegund aan een consortium bestaande uit de ontwikkelaars 'Sun Hung Kai 

Properties Ltd. ' {SHKP) en 'Henderson Land Development Company Ltd.' {Henderson Land) 

en verder uit 'Hang Kong and China Gas Company Ltd.' {HKG) en 'Bank of China Group 



fnvestment Ltd.' (BOC). De ruime ervaring van twee ontwikkelaars in combinatie met de 

financiële ondersteuning van HKG en BOC was voor MTRC reden om het project aan hen te 

gunnen. Daarbij deed dit consortium het beste aanbod voor het delen van winst van het 

project. Meestal wordt de winst uit verkoop gedeeld, het consortium stelde in dit geval echter 

voor om daarnaast een deel van het eigendom van het vastgoed aan te bieden aan MTRC. 

Het consortium heeft de volgende eigendomsverhouding [Pretorius, 2003]: 

• SHKP 47,5% 
• Hendersen Land 32,5 % 
• HKG 15,0% 
• BOC 5,0% 

Deze eigendomsverhouding was gebaseerd op een begroot totaal aan projectkosten van HK$ 

39593 million. SHKP en BOC hadden een sterke financiële positie en konden een groot deel 

van de investering financieren evenals HKG dat door haar grote liquiditeit zonder 

ondersteuning van externe financiering aan het project kon deelnemen. 'Henderson Land' 

diende echter externe financiering aan te trekken om haar aandeel in het project te kunnen 

financieren. 

9.2.1.2 Ontwikkelingsrechten 

IVITRC onderhandelde met de overheid over de 'land premium'. Deze werd vastgesteld op het 

moment dat de grond werd overgedragen aan de ontwikkelaar. In totaal werd het gebied 

opgeknipt in 6 percelen, waarvan in de periode van 1996 tot 2000 afzonderlijk de 'land 

premium' werd bepaald (zie bijlage 5.8). De ontwikkelaars hadden de mogelijkheid om van 

hun aanbieding voor het gehele project af te zien als de te betalen 'land premium' te hoog 

zou blijken te zijn. Deze ontbindende clausule kon echter pas worden gebruikt als 

onafhankelijke experts de waarde van de 'land premium' lager dan 80% van de door de 

overheid vastgestelde waarde zouden vaststellen. [Pretorius, 2003] 

Na oplevering is het eigendom van de totale ontwikkeling opgedeeld. De twee 

kantoorgebouwen en de twee hotels zijn eigendom geworden van het 

ontwikkelingsconsortium, met daarbij de uitzondering dat MTRC 46600m2 aan kantoorruimte 

in eigendom heeft gekregen. In de aanbestedingstender had MTRC een speciale clausule 

opgenomen die de ontwikkelaar verplichte om een deel van de ontwikkelde kantoorruimte in 

'Two IFC' beschikbaar te stellen voor de 'Hong Kong Monetary Authority' en 'Hong Kong 

Futures Exchange'. MTRC heeft ook het eigendom over de parkeergarage en het 

winkelcentrum gekregen. Voor het winkelcentrum is MTRC een lease overeenkomst 

aangegaan met het ontwikkelingsconsortium die tot zeven dagen voor 30 juni 2047 loopt. 

[CWPD, 2000] 
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9.2.1.3 Ontwerp 

IVJTRC was verantwoordelijk voor het ontwerp van het masterplan van het stationsgebied. Het 

ontwikkelde de lange termijnvisie voor het gebied en liet het stedenbouwkundige plan 

maken. Door marktonderzoek bracht het de wensen en behoeften van de uiteindelijke 

eindgebruikers in kaart en verwerkte deze in het masterplan. Het nam hierbij al een deel van 

het werk van ontwikkelaars uit handen en vulde in welke functies de ontwikkelaar mocht 

ontwikkelen. Hierin probeerde MTRC zoveel mogelijk flexibiliteit aan te brengen voor de 

ontwikkelaar. 

Risico's voor MTRC zit bij de meeste projecten alleen in het realiseren van de 

funderingsconstructie voor de diverse ontwikkelingen. De MTRC bouwt dan de fundering in 

combinatie met de aanleg van het station en loopt daarbij het risico de gemaakte kosten niet 

terug te verdienen. Normaal gesproken worden deze kosten verrekend in de overeenkomst 

met de ontwikkelaar van het vastgoed. Er is bij dit project voor gekozen om de bouw van 

zowel de fundering als het station door het ontwikkelingsconsortium uit te laten voeren. De 

kosten voor de bouw van het station werden vergoed door MTRC. Het risico lag daardoor dit 

maal grotendeels bij het consortium. [PTI, 2003] 

9.2.2 Kwaliteit 

MTRC ziet haar eigen rol en de manier waarop het bedrijf de ontwikkeling leidt als essentiële 

voorwaarde om een project met hoge kwaliteit te realiseren. Door zelf het gehele masterplan 

van het project te maken kan het ervoor zorgen dat het de juiste functies bevat in de juiste 

verhoudingen. Daarnaast kan het daarmee zorgen voor een optimale samenhang tussen de 

functies en goede verbindingen met het metrostation [interview Sharon Liu, 2007; Butler, 

2000]. Door zelf eigendom te houden over een deel van het vastgoed heeft het een stimulans 

om voor duurzame oplossingen te kiezen die voor een langere tijd hun waarde behouden. In 

combinatie met het masterplan zorgt dit voor een gebied dat voor een lange periode aan de 

eisen kan voldoen en daarmee extra waarde creëert. [interviews Sharon Liu en Dennis Li, 

2007] 

9.2.3 Kosten 

De bouw van de AEL bleef binnen het budget. Wel werd het project pas een jaar later 

opgeleverd door vertraging in de politieke besluitvorming tijdens de initiatieffase. MTRC bleef 

met de bouw wel binnen haar eigen planning, die werd opgesteld toen de overheid eruit was, 

waardoor er geen extra kosten waren [Lai, 2006]. Dit kwam mede door een eerste 

toepassing van 'partnering' en 'value engineering', al werd dit nog niet zo volledig toegepast 

als bij het TKE project [Lai,2006; Black, 2004]. Het daadwerkelijke effect van deze twee 

methode is niet aangetoond. 



9.2.4 Prijs 

Een analyse van Merrill Lynch in het onderzoek van Pretorius [2003] komt tot de conclusie 

dat een rendement van 7,7% op het totale project kan worden verwacht voor het consortium 

(zie bijlage 5.9). Het verwachte rendement voor MTRC werd in 1991 geschat op 10,1 % 

[Chan, 1998], waarbij de opbrengsten zijn op te delen in twee factoren. Er zijn opbrengsten 

op de korte termijn door het in bezit krijgen van vastgoed uit het project. Daarnaast komen 

er op lange termijn opbrengsten uit het vastgoedmanagement, in dit geval uit de verhuur van 

het winkelcentrum en de kantoorruimte. Als derde volgen er nog inkomsten uit de 

kaartverkoop. In bijlage 5.10 is een overzicht opgenomen van de 'base case' voor dit project. 

In de 'base case' is te zien dat de huuropbrengsten uit het vastgoedbeheer belangrijk zijn 

voor het rendement van het project. Voor het IFC project geldt dat de huuropbrengsten aan 

de verwachtingen voldoen. De huren van zowel het winkelcentrum als de kantoorruimtes 

waren in 2006 het hoogste in het district Central (zie bijlage 5.11). 

9.2.5 Functionaliteit 

Bij dit project is ervoor gekozen om het op te knippen in diverse fasen en afzonderlijke 

projecten. Ontwikkeling, bouw en oplevering vond plaats op verschillende momenten, 

waardoor de kantoor- en winkelruimten op verschillende momenten op de markt kwamen. Dit 

had als achterliggende reden dat niet alle ontwikkelde vloeroppervlakte in één keer op de 

markt zou komen, dat zou negatieve effecten kunnen hebben voor de prijzen [MTRC, 2007]. 

Het opknippen van projecten in combinatie met een goede fasering heeft zo geleid tot een 

beter rendement voor het gehele project. 

Bij het project zijn station en vastgoed sterk geïntegreerd. Vanuit het station zijn directe 

verbindingen met het winkelcentrum en de kantoortorens. Loopbruggen verbinden het 

gebouw met de omliggende omgeving. Een dergelijke integratie zorgt voor een betere 

kwaliteit van het project. [interview David Sorton, 2007; interview Sharon Liu, 2007] 

Op basis van de analyse aan de hand van de criteria uit hoofdstuk 7 zijn voor het IFC project 

de volgende projectgerelateerde voorwaarden te onderscheiden: 

Kwaliteit 
Centrale rol in ontwikkeling 

Eigendom van vastgoedonderdelen 

Kosten 
Toepassing van Partnering 

Toepassing van Value Engineering 

Prijs 
Positief rendement over langere periode 

Opbrengsten uit huur (marktsituatie) 

Functionaliteit 
Fasering van project 

Integratie van rail en vastgoed 
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10. Deelconclusie casestudies 

In hoofdstuk 9 zijn de casestudies behandeld en in dit hoofdstuk worden hier de conclusies 

over getrokken. 

De twee cases verschillen van elkaar. Zo betreft de analyse van het TKE project de aanleg 

van een gehele lijn met vijf relatief kleine stations. In de andere casestudie wordt ingegaan 

op het IFC project wat een grootschalig stationsproject is. Er is dus sprake van een 

verschillende context en schaal. Toch zijn er conclusies te trekken uit beide cases en zijn er 

overeenkomsten tussen beide projecten. 

Hieronder zijn de gevonden projectgerelateerde voorwaarden uit beide casestudies 

weergegeven: 

\Wgel~Jdng: ,....KwanO AllpOrt Raliway 

Kwaliteit 
Centrale rol in ontwikkeling Centrale rol in ontwikkeling 

Toepassing van Partnering Eigendom van vastgoedonderdelen 

Toepassing van Partnering Toepassing van Partnering 

Kosten Marktsituatie drukt kosten 
Toepassing van Value Engineering 

Gedeelde risico's (incentives) 

Prijs 
Positief rendement over langere periode Keuze functies in masterplan 

Opbrengsten uit huur (marktsituatie) Opbrengsten uit verkoop (marktsituatie) 

Functionaliteit 
Fasering van project Betere toegankelijkheid door bovengrondse stations 

Integratie van rail en vastgoed Integratie van rail en vastgoed 

Bij zowel het IFC als het TKE project blijkt dat partnering een belangrijke rol speelt. Bij IFC 

werd deze methode nog niet volledig toegepast, bij TKE speelde het wel een grote rol tijdens 

het ontwikkelingsproces. 'Partnering' zorgde voor een integrale samenwerking tussen 

ontwikkelaars, investeerders, ( onder)aannemers en MTRC. Dit zorgde voor lagere kosten en 

een betere kwaliteit van de ontwikkeling. 'Partnering' kan daarom worden gezien als een 

projectgerelateerde voorwaarde. 

Bij beide projecten blijkt dat MTRC zelf de leiding wil hebben in het gehele project en als spin 

in het web wil fungeren. Daarmee kan het bedrijf de hoge kwaliteit die het nastreeft 

realiseren. Door zelf het masterplan te ontwikkelen en de functies in het gebied te bepalen 

zorgt het ervoor dat het gehele plan aansluit op de behoefte in de markt. Daarnaast is het in 

staat om alle partijen en activiteiten goed te coördineren wat leidt tot betere kwaliteit en 

uitvoering op tijd en binnen budget. Het hebben van een centrale rol binnen het project is 

daarom een projectgerelateerde voorwaarde. 
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MTRC deelt in de winst die ontstaat bij de stationsontwikkeling. MTRC krijgt dat in twee 

vormen; een bedrag als een bepaald percentage van de winst of het eigendom van vastgoed 

dat voor verhuur of belegging wordt ingezet. Die combinatie zorgt ervoor dat MTRC 

gestimuleerd wordt een duurzaam product te realiseren dat zijn waarde behoudt. Daarbij 

blijft MTRC in eerste instantie een metrobedrijf en die activiteit mag niet in financieel gevaar 

komen als gevolg van de vastgoedactiviteiten. Daarom gaat het bedrijf erg voorzichtig te 

werk en probeert het risico's zoveel mogelijk te vermijden. Door zelf marktonderzoek te doen, 

het project te faseren en door risico's zoveel mogelijk bij de ontwikkelaars neer te leggen, 

zorgt het bedrijf ervoor dat het te verwachten rendement ook gerealiseerd kan worden. Om 

reden van de hiervoor genoemde argumenten stelt MTRC dat bij elk project een positief 

rendement moet worden gerealiseerd, dat kan dan ook worden gezien als een 

projectgerelateerde voorwaarde. 

MTRC streeft naar een zo groot mogelijke integratie van haar rail- en vastgoedactiviteiten. 

Dat betekent dat station en andere functies als winkels en wonen zoveel mogelijk met elkaar 

geïntegreerd worden. Die integratie zorgt voor een hogere kwaliteit van de gehele locatie 

omdat de onderdelen elkaar aanvullen en versterken. Het vergroten van de kwaliteit van een 

stationslocatie door het integreren van station en andere functies is een projectgerelateerde 

voorwaarde. 

Uit analyse van de twee projecten blijkt ook dat de marktsituatie een belangrijke rol speelt. 

De grote vraag in de markt en het beperkte aanbod zorgt voor hoge prijzen van het 

vastgoed. De haalbaarheid van projecten hangt sterk af van de marktsituatie, zoals bij het 

IFC project is geconstateerd. Tegenvallende prijzen kunnen het rendement van een project 

onder druk zetten. MTRC heeft echter geen invloed op de marktsituatie, waardoor het niet als 

een projectgerelateerde voorwaarde voor MTRC kan worden aangemerkt. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de volgende projectgerelateerde voorwaarden 

voor MTRC van belang zijn bij het ontwikkelen van een stationslocatie: 

• Toepassing van partnering; 

• Centrale rol bij projecten; 

• Kwaliteit door integratie van rail en vastgoed; 

• Positief rendement over lange termijn. 



11. Conclusies & Aanbevelingen 

Dit onderzoek heeft als doel om te komen tot kennis en inzicht in de projectgerelateerde 

voorwaarden die MTRC stelt bij de ontwikkeling van een stationslocatie en die maximale 

'value capturing' beogen. Om dit doel te kunnen bereiken zijn vier deelvragen vastgesteld. De 

antwoorden op de deelvragen zijn hieronder weergegeven, daarna volgt een antwoord op de 

probleemstelling. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

11.1 Wat is 'value capturing'? 

'Value capturing' is een financieringsconstructie die wordt toegepast bij de aanleg van 

publieke voorzieningen. Waardestijging die ontstaat bij activiteiten gerelateerd aan die 

publieke voorziening wordt afgeroomd en gebruikt voor investeringen in de publieke 

voorziening. Er zijn diverse vormen van 'value capturing'. Een voorwaarde voor 'value 

capturing' is waardecreatie. Waarde dient gecreëerd te worden voordat het afgeroomd kan 

worden. Concurrentie in de markt heeft invloed op de daadwerkelijke af te romen waarde. 

Het is dus niet altijd zo dat alle gecreëerde waarde ook afgeroomd kan worden. Het creëren 

van waarde is een belangrijke voorwaarde om 'value capturing' te kunnen toepassen. Drie 

factoren zijn belangrijk voor waardecreatie; kwaliteit, kosten-prijs en functionaliteit. Bij de 

vorm van 'value capturing' die MTRC in Hong Kong toepast krijgt het de ontwikkelingsrechten 

rond haar stations, die het vervolgens zelf omzet in waarde door te participeren in 

vastgoedontwikkeling. MTRC laat de winst terugvloeien naar de aanleg en exploitatie van 

haar metrolijnen. 

11.2 Hoe vindt gebiedsantwikkeling plaats rond stationslocaties in HongKong? 

MTRC krijgt bij de aanleg van een nieuwe metrolijn ontwikkelingsrechten rond haar stations. 

MTRC neemt het initiatief om deze locaties te ontwikkelen en doet dit in samenwerking met 

private ontwikkelaars. De overheid bepaalt waar nieuwe metrolijnen worden aangelegd en 

beperkt zich bij de vastgoedontwikkeling rond het station tot het sluiten van een 

overeenkomt voor de ontwikkelingsrechten en financiering. Daarnaast toetst ze alleen de 

plannen voor het project aan de wetten en regelgeving, de overheid treedt terughoudend op. 

MTRC maakt het masterplan van het project en baseert zich daarbij op eigen 

marktonderzoek. MTRC bepaalt tevens welke functies in het gebied zullen komen. Indien 

noodzakelijk wordt . het project, afhankelijk van de grootte, opgedeeld in fasen. MTRC 

selecteert de ontwikkelaars waarmee het samenwerkt via een aanbesteding. Zij schrijven in 

voor de ontwikkeling van een gedeelte en delen de winst met MTRC door een bedrag uit te 

keren of door MTRC een deel van het vastgoed in eigendom te geven. De ontwikkelaars 

nemen alle bouwkosten op zich en betalen de pachtvergoeding voor de grond. De risico's van 

de ontwikkeling legt MTRC grotendeels bij de ontwikkelaars. 
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11.3 Welke rolspeelt MTRC bij de ontwikkeling? 

MTRC heeft binnen de ontwikkeling een centrale rol, wat betekent dat het zorgt voor de 

planning en coördinatie bij de gehele ontwikkeling van de stationslocatie. MTRC treedt op als 

intermediair tussen de verschillende betrokken partijen met hun eigen belangen. De MTRC 

zorgt voor afstemming van hun belangen in relatie tot de gebiedsontwikkeling. Het bedrijf 

heeft zelf soms een dubbel belang bij de ontwikkeling. Het kan op twee manieren in de winst 

bij een project delen. Enerzijds door directe winstdeling, anderzijds door eigenaar te worden 

van een deel van het vastgoed. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf op zowel korte als lange 

termijn over een kwalitatief goede locatie wil beschikken. De locatie zal haar waarde moeten 

behouden, waardoor MTRC voor duurzame oplossingen zal kiezen. 

11.4 Projectgerelateerde voorwaarden 

Bij de projecten TKE en IFC zijn een aantal projectgerelateerde voorwaarden te onder

scheiden. Bij de analyse van de projecten zijn de volgende voorwaarden naar voren 

gekomen: 

• Toepassing van partnering 

Door gebruik van het partnering principe tijdens de ontwikkeling ontstaan er besparingen op 

kosten en tijd en wordt een kwalitatief betere ontwikkeling gerealiseerd. Partnering zorgt 

voor een integrale samenwerking tussen ontwikkelaars, investeerders, (onder) aannemers en 

MTRC. 

• Centrale rol bij projecten 

Het is voor MTRC belangrijk om een centrale rol te hebben in het gehele proces. Daardoor is 

het in staat om een lange termijn visie te ontwikkelen en de belangen van de diverse partijen 

daarin goed af te wegen. Het bedrijf is in staat om het gehele masterplan te ontwerpen en de 

functies te bepalen. Daarbij kan het alle opties bekijken en afwegingen maken om te komen 

tot een zo groot mogelijk synergie tussen het metrostation en de vastgoedontwikkeling. De 

meerwaarde die daarmee wordt gecreëerd zorgt voor een duurzaam project. 

• Kwaliteit door integratie van rail en vastgoed 

MTRC streeft een hoge kwaliteit na van de gebieden rond de stations. Een kwalitatief 

hoogwaardig gebied zorgt ervoor dat het gebied haar waarde behoud en aantrekkelijk blijft 

voor de gebruikers en reizigers. Door het station en het omliggende vastgoed zoveel mogelijk 

met elkaar te integreren ontstaat een duurzaam gebied met duurzame kwaliteit. 

• Positief rendement over lange termijn 

Vanuit haar achtergrond als metro-exploitant kan MTRC niet al te grote risico's nemen, deze 

kunnen de exploitatie van de metro in gevaar brengen. Bij de vastgoedontwikkeling probeert 

het de risico's zoveel mogelijk af te wenden op de ontwikkelaars. Door zelf marktonderzoek te 

doen, het project te faseren en door risico's bij anderen neer te leggen zorgt het bedrijf 



ervoor dat het te verwachten rendement ook gerealiseerd kan worden. Als het, als gevolg van 

winstdeling, het eigendom krijgt van een deel van het vastgoed loopt het nog wel het risico 

van fluctuaties in huuropbrengsten en beleggingsrendement. De goede marktsituatie zorgt er 

echter voor dat dit risico zeer klein is. 

De probleemstelling was als volgt geformuleerd: Welke projectgerelateerde voorwaarden stelt 

MTRC bij de ontwikkeling van een stationslocatie om te komen tot maximale value capturing? 

De antwoorden op de deelvragen leveren een viertal projectgerelateerde voorwaarden op die 

door MTRC worden gesteld bij stationsontwikkeling. Door deze voorwaarden te stellen wordt 

waarde gecreëerd binnen een stationsproject. De gecreëerde waarde kan worden afgeroomd 

en terugvloeien in het bedrijf. In dit onderzoek wordt niet duidelijk of er sprake is van 

maximale value capturing, wel kan worden geconcludeerd dat de vier gevonden voorwaarden 

tot value capturing leiden. 

11.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Het onderzoek heeft geresulteerd in projectgerelateerde voorwaarden die worden gesteld bij 

stationsontwikkeling in Hong Kong. Om het onderzoek uit te breiden en mogelijk nuttig te 

maken voor I'Jederland zijn er de volgende aanbevelingen voor vervolgonderzoek: 

• Voor het analyseren van casestudies hebben we op basis van literatuur drie criteria 

vastgesteld die als belangrijk worden gezien voor waardecreatie en daarmee value 

capturing. Omwille van de tijd is voor dit onderzoek niet oneindig gezocht naar mogelijke 

andere criteria. Vervolgonderzoek kan zicht richten op andere mogelijke criteria waarmee 

de casestudies kunnen worden geanalyseerd. Het onderzoek kan daarmee worden 

verbreed. 

• Door de beperking in beschikbaarheid van gegevens/data is dit een kwalitatief 

onderzoek/analyse geworden. Het onderzoek kan worden vervolgd met een tweede 

gedeelte waarbij kwantitatieve data wordt verzameld en geanalyseerd. Hiermee kunnen 

de bestaande uitkomsten statistisch worden onderbouwd. 

• Vervolgonderzoek kan zich ook richten op de toepasbaarheid van de resultaten uit dit 

onderzoek op de situatie in Nederland. Hiermee kan worden onderzocht of de gevonden 

voorwaarden en de toepassing van value capturing ook in Nederland mogelijk is bij de 

ontwikkeling van stationslocaties. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de 

context waarin dit onderzoek zich bevindt. De omgevingsfactoren en wet- en regelgeving 

in Hong Kong verschillen zeer ten opzichte van de Nederlandse situatie. Ook 

cultuurverschillen kunnen hierbij een rol spelen, zoals de bereidheid om te wonen in een 

toren boven een station. 



Nawoord 

Door een moeizame start, als gevolg van miscommunicatie over de formaliteiten tussen de 

universiteiten TU/e en HKU, hebben we enige vertraging opgelopen in het afstudeerproces. 

Gelukkig hebben we ons verblijf in Hong Kong kunnen verlengen en uiteindelijk toch een 

onderzoek op kunnen zetten. 

Voor het onderwerp van ons onderzoek hadden we veel informatie vanuit verschillende 

bedrijven en instellingen nodig. We kregen al snel in de gaten dat niet alle bedrijven en 

instellingen hiervoor open stonden. Het heeft veel moeite gekost om toch mensen te mogen 

interviewen die konden zorgen voor goede input voor ons onderzoek. Het heeft er uiteindelijk 

niet toe geleid dat we voldoende data voor ons onderzoek beschikbaar konden krijgen tot een 

diepgaande analyse konden komen. 

Een knelpunt gedurende het gehele onderzoek was het koppelen van de wetenschappelijke 

theorie met de analyse. Uiteindelijk hebben onze begeleiders en adviseurs ons goede 

adviezen en aanwijzingen gegeven, waardoor we toch tot een waardevol onderzoek zijn 

gekomen. 

Het analyseren van de casestudies was een moeilijke opgave. Doordat we niet voldoende 

data tot onze beschikking hadden was een kwantitatieve analyse niet mogelijk. Vandaar dat 

we een andere methode voor de analyse hebben gezocht; waarmee we zijn tot een 

waardevol resultaat gekomen op basis van kwalitatieve analyse. 

De meest leerzame periode is zeker de onderzoeksperiade in Hong Kong geweest. Het doen 

van een deel van de studie in het buitenland is een mooie ervaring. Het leidt niet alleen tot 

inzicht in een ander onderwerp, maar je leert ook veel over de cultuurverschillen op zowel 

privé als zakelijk gebied. 
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Discussie 

Bij de probleemstelling van dit onderzoek wordt gesproken over de mogelijke 

oplossingsrichtingen die dit rapport kan geven voor de problemen met financiering van 

infrastructuur en gebiedsantwikkeling in Nederland. In dit hoofdstuk geven de auteurs van dit 

rapport mogelijke verbeteringen voor de ontwikkeling van stationslocaties in Nederland. Dit 

betreft de persoonlijke opinie van de auteurs, gebaseerd op kennis van de Nederlandse 

situatie en de opgedane kennis en inzichten in Hong Kong. 

Het is interessant om te weten of het model dat MTRC toepast in Nederland ook toepasbaar 

zou zijn. Dit is moeilijk te bepalen zonder verder onderzoek, toch zijn er wel een aantal zaken 

die een rol spelen. Zo verschilt de vastgoedmarkt in Nederland en Hong Kong sterk, de 

waardestijging van vastgoed in Hong Kong is groter. De grote vraag en hoge dichtheden 

zorgen hiervoor. De MTRC profiteert sterk van die marktsituatie en kan projecten makkelijker 

realiseren omdat de 'business case' sneller sluitend kan worden gemaakt. In Nederland is dit 

veel lastiger, alleen in het centrum van de grotere steden is over het algemeen sprake van 

hogere vastgoedprijzen. 

1\lu wil het feit natuurlijk dat stationslocaties in Nederland meestal in het centrum van de stad 

liggen en de vastgoedprijzen dus een gunstige invloed moeten hebben. Het succes van het 

model in Hong Kong komt mede voort uit functiemenging rond het station en de integratie 

van rail en vastgoed. Daardoor veranderen de stations van overstappunten in plekken waar 

mensen gaan verblijven. Daarbij heeft het openbaar vervoer wel een wat andere rol in de 

stedenbouwkundige planning dan in Nederland. De basis voor de planning in Hong Kong zijn 

de stations en het openbaar vervoer, daaromheen wordt de rest van de stad in hoge 

dichtheid ontworpen. Mensen wonen en werken daardoor veelal in de buurt van een station. 

In Nederland is de dichtheid veel minder en is het openbaar vervoer vooral een aanvulling op 

de weginfrastructuur. Ondanks is er veel vraag naar binnenstedelijke locaties en wil de 

overheid binnen de stad meer verdichten. 

Stationslocaties zouden daar een ideale plek voor zijn; centraal gelegen en met alle 

voorzieningen in de buurt. Toch wordt er rond de stations maar in een beperkte mate 

ontwikkeld en zeker niet op een geïntegreerde wijze en met een dichtheid zoals in Hong 

Kong. De Zuidas in Amsterdam en Hoog Catharijne in Utrecht zijn uitzonderingen, al de 

integratie bij laatstgenoemde ook beperkt. Vaak wordt het technische en financiële aspect 

aangehaald; het zou niet mogelijk zijn om boven en vlak naast stations te bouwen en anders 

alleen tegen hoge kosten die niet terug te verdienen zijn. Die argumenten zijn echter te 

ontkrachten. Sebastiaan de Wilde (promovendus TU Delft) schreef het boek 'Rail Estate' 

(2006) waarin hij zowel de technische als de financiële kant van het bouwen boven stations 
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in Nederland onderzoekt. Hij komt daarin tot de conclusie dat het bouwen technisch en qua 

regelgeving e.d. mogelijk is. Ook financieel is het rendabel te krijgen; het bouwen van de 

spoor overkluizing kan bij een bepaalde schaalgrootte met vastgoed worden terugverdiend. 

In Hang Kong is al aangetoond dat dit zeker kan. 

Als het dan niet aan de randvoorwaarden ligt, waar zit dan het probleem? Dat lijkt vooral bij 

de partijen te liggen die erbij betrokken zijn. De NS, de belangrijkste partij bij het openbaar 

vervoer in Nederland, heeft over het algemeen een sterke positie bij Nederlandse stations 

door haar grondbezit. Waar MTRC ontwikkelingsrechten krijgt, heeft de NS het eigendom van 

de gronden. Zij zou dus net als MTRC de gehele ontwikkeling kunnen initiëren en in 

samenwerking met ontwikkelaars een geheel stationsgebied kunnen verdichten en 

volbouwen. Dat lijkt de NS echter niet te doen, zij heeft een veel beperktere rol en neemt 

beslissingen met andere betrokken partijen. De situatie in Hang Kong bewijst echter dat één 

partij die het project coördineert veel voordelen oplevert. 

Dan is er nog de stedenbouwkundige kant. Om de potentie van het gebied te benutten zou 

het zo moeten worden ontwikkeld dat het de zones rondom het station en boven het station 

zelf bestrijkt. Zo verbindt het gebied de stad aan beide zijden van het spoor met elkaar en 

werkt het niet als scheiding. Het ondergronds brengen van het station is daarbij een 

voordeel, als is het niet direct noodzakelijk. De eigendomsverhoudingen worden als probleem 

genoemd, daar zou echter in de vorm van bijvoorbeeld een pachtconstructie uit te komen 

moeten zijn. 

Daarnaast zou het gebied anders benaderd moeten worden. Het moet niet worden gezien als 

een station maar als een nieuw centrum of kern. Daarbij moet je er verschillende functies 

onderbrengen die elkaar aanvullen. Dat zouden net als in Hang Kong wonen, werken en 

winkelen kunnen zijn. Recreëren is echter ook een mogelijkheid. Daardoor ontstaat een 

locatie die niet alleen wordt gezien als station, het verandert van een overstappunt naar een 

plek om te verblijven. Net als in Hang Kong het geval is. Een kanttekening daarbij is dat dit 

wellicht niet in alle steden het geval kan zijn gezien de ligging van sommige stations. 

Centrum en station/nieuwe centrum moeten elkaar wel aanvullen. 

De auteurs zien dus mogelijkheden voor een toepassing van het model van MTRC in 

Nederland. Samenvattend zijn daarbij een drietal factoren van belang. Ten eerste is een 

duidelijkere coördinatie van het project gewenst waarbij één partij de regie in handen neemt. 

Dit hoeft de niet perse de NS te zijn, als er maar duidelijkheid over is. Een tweede factor is 

het de verdichting en functiemenging in het stationsgebied. Bouwen over het station is 

daarbij een voorwaarde, om er één gebied van te maken. Als derde is een andere benadering 

nodig; zie de locatie niet als een station maar als een nieuwe stadskern. 
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