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1.Hong Kong 

Bijlage 1.1 Geografische ligging HongKong 

Bron: www.gov.hk 
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Bijlage 1.2 Populatie overzicht HongKong 2001-2007 
Bron: www.gov.hk 

Mid-ycar 

Usual ~1[obile H K Resitlenl Usual 
Year Rcsidcnts Rl·,.,idcnls Population Rcsidcnts 

2001 6 531 700 I R2 600 6 71-1 .lfXl 6 536 300 
(+ O.Ro/r l ,_ ru~; l (+0.7';1) (+ o.n" 

2002 6 554 400 189 700 6 744 100 6 515 500 
(+ 0. 3'/i ) !+ 3.Y'< l (+0.4 E1 ) (##) 

2003 6 545 500 IR5 300 6 730 800 6 557 xoo 
(- O.l',l l l- 2Y!c > (- 0.2 ~; ) (+ 0.3~;, . ) 

2004 6 572 600 21 () 900 6 783 5(Xl 6 576 sou 
( + 0.4';;) I+ LU>'<l t+o.w;o (+ 0.3%) 

2CXJ5 6 599 800 213 400 óX132fXl 6 614 800 
(+ 0.4 ~-i ) ( + I. 2'!,) (+ 0.-l o/r.) ( + 0. (! Cf,,) 

2006 6 631< 300 21x ~wo h X57 100 6 6X I 20()' 
(+ 0.61/r ) I+ 2.)''; ) l + ().()t" ) ( + 1 . 0',~ ' ) 

2007 6 69R vxl 2n 400* Ó 921 70()H 
(+ 0.91h ~) (+ 2.1r;*) (+ 0.9 ;,1>) 

Ycar-cnd 

Mobile 
Residenls 

194 000 
(+ 1.5'7c.) 

190 300 
(-1.9(;() 

206 400 
( + X.4") 

220 900 
(+ 7.01;; ) 

22.1 (X)() 

( + 1.01,\ ) 

22X 100• 
(+ 2.4'.~· , 

Notes: Figures in brackets refer to percentnge change over same time-point of the previous year. 

* Revised figures. 

# Provisional tïgures. 
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HK Resident 
Population 

6 730 300 
( + 0.:1'7. ) 

6 725 xoo 
(- 0.1 '7. ·) 

6 764 200 
(+ O.öf;! J 

6 797 700 
(+ 0.5';1 ) 

6 x:n xoo 
(+ O.ólfi ) 

() l)()l) 500. 

( + I .Ot:'r ' ) 
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Bijlage 1.3 Overzicht bevolkingsdichtheid per district 
Bron: 2006 Popu/ation By-census Office, Census and Statistics Department 

Population Density 
District Council District (number of persons 

per km2) 
2006 (1) 

Hong Kong Island 
Centraland Western 20 102 
Wan Chai 1S 788 
Eastern 31 664 
Southern 7 083 
Sub-total 15 915 

Kowloon 
Yau Tsim Mong 40136 
Sham Shui Po 39 09S 
Kowloon City 36 178 
Wang Tai Sin 4S S40 
Kwun Tong S2 123 
Sub-total 43033 

New Territories 
Kwai Tsing 22 421 
Tsuen Wan 4 679 
Tuen Mun 6 OS7 
Yuen Long 3 8S8 
North 2 OSS 
Tai Po 2 1S6 
Sha Tin 8 842 
Sai Kung 3 13S 
Islands 783 
Sub-total 3748 

Overall 6352 

Note: (1) The boundary of District Council (DC) District refers to that adopted for the DC 

Election held on 23 November 2003 while the land area used for compiling the population 

density figures refers to that provided by the Lands Department for the position as at end 

June 2006. 

Last review date: 22 February, 2007 
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Bijlage 1.4 Overzicht verdeling bevolking per district 

Bron: 2006 Popu/ation By-census Office, Census and Statistics Department 

2006 

Number 
Ofo oftotal 

District Council District population 
HongKong Central & Western 250 064 36 
Is land Wan Chai 155 196 23 

Eastern 587 690 86 
Southern 275 162 40 
Sub-total (Hong Kong 1 268 
Island) 112 18 5 

Kowloon Yau Tsim Mong 280 548 41 
Sham Shui Po 365 540 53 
Kowloon City 362 501 53 
Wang Tai Sin 423 521 62 
Kwun Tong 587 423 86 
Sub-total (Kowloon) 2 019 

533 29,4 

New Kwai Tsing 523 300 76 
Territories Tsuen Wan 288 728 42 

Tuen Mun 502 035 73 
Yuen Long 534 192 78 
North 280 730 41 
Tai Po 293 542 43 
Sha Tin 607 544 89 
Sai Kung 406 442 59 
Islands 137 122 20 
Sub-total (New 3 573 
Territories) 635 52,1 

Land total 6 861 
280 1000 

Marine 3 066 0.0 (1) 
Whole territory 6 864 

346 100 0 

Note: (1) 0.0 - less than 0.05% 

Last review date: 22 February, 2007 
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Bijlage 1.5 Krantenartikel prijsniveau in Hong Kong 
Bron: South China Morning Post, 20 oktober 2006 

10 CLASSIFIED POST I PROPERTY & CONSTRUCTION 
Mj;II•P.M·ifi•l:lj;IJ·Rf.iiil;l•hM•ifi•i=ij·IJMJ•Iof. . . ioiiiilijll@i#i•J;IIIIi!i(l•i.i 

T 
HE DEMAND FOR office 
space in Hang Kong has · 
shot back to the pre-1997 
level of its economie 

heyday. 
Financiers and banles are 

cashing in on the malnland's 
booming economy and lnsurers 
and jJersonaJ bankers arè arrtvlng 
in Hang Kong in dtoves .. 

This Is good news for 
developers such as.Swire 
Properties and Sun Hung Kai 
Properties. 

lt also means "gl-eat 
opportunlties· for careers in office 
leasingand man~ent, 
according .to Doris Chu, head 
of HR and admlnistration at 
Swire Properties, {)De of Hang . 
Kong's most prominent office 
landlórdS .. 

"The m ,arket Is clearly enjoying 
a strong pertod of groWth in take
Up; 11 bas been helped by 
economie growth in China, cap!tal 
rai.Sing for maihland rompanles 
and the lncrease in private · 
banldng." Ms Chu said. 

· Swire Properties has already 
seen the financlal sector swamp 
demand for lts Jatest deve!opment 
at Pacific Plai:e. 

·. Hi-tech Three Pacific Place is 
viltually at 100 per cent 
occupailcy, mostnotablyas a. 
·result of expansion by European 
flnancial services group Société 
Générale and The Bank of New 
York, as weD as the arrival of 

'Macquarié Góodman Asia. · 
Wlth the financtal sector 

aceounting fDf about rwo-mrrds of 
all offices- at Three Pacific Plaèe, 
Swlre Properties director and 
general m&.nager Jolyon 
Culbeitson described it as a . 
"grade-A finance and banking 
hub". 
· "The supply of grade-A office 
space in .prime areas contintles to 
be linûted/' Mr Culbenson said. 

"Three Pacific Place has served 
tomeet the demand of 
.multinational campanles that are 
experiencing solld business 
growth and expansion plans in the 
region." · 

. Swire Properties is now 
banking on its next big 
development. One Island East, 
which it hopes wil! be a sougilt
after refuge liS the financial 
services sector "continues oo 
expand and push demand" in 
its traditional nerve centre of 
Central 

. Scheduled fora single-phase 
completion In 2008 and featuring 
suoerlative harbour views, the 70-

Bijlagen 

[COMMERCIAL SECI'ORI 

Good old days are back 
Booming mainland propels demand for Hong Kong office space back 
to pre-1997 levels, creat:ing new job opportunities, writes Tim Metcalfe 

. add a funbei
·1.5 million 
sq ft toSwire's 
.thriving new 
·business 
è:ommunlty In · 
ISland East -
extendlng from 
TaikooPiace 
to Gttyplaza. 
Island East is 
homeoomare 
than300 . 
corporatlons, · 
and the reeent . 
arriv'al ofDBS . 
Bankand 
expanded 
offices for 
American 

·. International 
Assurance 

indicate the financlat sector 
already views lt as an attractive 
optlon to crowded Centra!. 

· Swlre Properties dlrector and 
general manager St6phan Spun 
said: "Occupancy in lillandEast is 
up to 97 per cent ind our vacancy 
facoor is back to pre-1997 levels." 

In such an active office market, 
job opportunities ani across the 
board. Swire has openlngs ranging 
from assistani bullding tnanager, 
tenant liaison allieer, bullding 
surveyor and bU&iness executive to 
computer, marketing; 
admlnlstratlon and customer 
services staff. 

Ms Öm said: "Th ere are great 
career opportunities in the 
property management and leasing 
fields." 

Besides regular re<;ruitment, 
the property arm of Swire Group 
a!So offers opponunitles through a 

Hi-tech Thraa Pacific Place 
Is ;olmost 100 per cent 
occupled. Photo: Dominic Nahr 

three-year ~ent trainee 
programme for "hlgh-calibre 

· graduàtes with a versatOe mindSilt, 
who are llelible and capable of 
coplng elfectively with the 
changlng environment". 

Graduates ,from all disciplines 
are welcome, with reeruitment 
now under way. · 

"Trainee!l withoutstanding 
performance will be affered a 
proinising career 10 develop with 
the compahy, • Ms Chu sald. 

Sun HWJg Kai Properties, 
another huge property developer 
and landlord with a worlcforce of 
23,000, îs similarly encountering 
spectacular demand for officts. 

The llrm's portfàlio, Wbich 
· lncludes <A!ntral Plaza and Two 

IFC, Hoog Kong's qi))est building. 
continues to expand. 

The International commerce 
<Alntre is set .to become Hong 
Kong's nat talleSt skyscraper and 
the third-tallest in .the world when 
it opens at the end of this year. 

The llrm's real estale agency 
exeCU:tive dlrector, Vlc;tor Lul, said 
the 490-metre,llS-IIoor landmark 
inWest Kowlóon "will take on 
global importance and reinforce 
Hang Koog' s status as an 
international flnanci.al centre". 

lts 5.5 million sq ft of grade-A 
offices ·will be the most spaclous In 
Hollg Kong. Despite being across 
the harbóur, lt is just a few 
inlilutes by train from Central and 
meet:; "surglng deinand for quality 
offices with the 1ncreasing 
presence of mainland and foreign 
fums lnHong Kon&", Mr Lui sald. 

• A number of mulilnat!onals 
and majorlocal eompanles are 
~o looking for more office space 
for expansion amid a steadlly 
improving Iocal economy. • 

· Deputy general manager for 
officeJeasinglo Klng-wal belleved 
"strong leasing actlvtty will 

·continue tri bode weU for the 
office market". Rellecting this, Sim 
Hung Kai hasjt!St embarked on lts 
blggest office upgrade programme 
in 10 years. 

Belng modemised to the tune 
of HK$600 mlDion aie Millenniurn 
City 4 Sun Hung Kai Centre, 
Harbour Centre, Central Plaza, 
World Tmde Centre, Metroplaza. 
New Town Tower In Sha Tin, 
Sheung Shui Plaza and Grand City 
Plaza in Tsuen Wan. 

Expansion In Hang Koog, 
tagether with major projects In the 
malnland, includlng ShanghaiiFC, 
means the company is "always 
recruiting", with vacancles 
including posts for leasing 
managers, officers and executlves. 
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Bijlage 1.6 Organisatieschema land use planning in Hong Kong 

Bron: WWF HongKong, land use planning in HongKong, tactsheet no. 4 

r--

Land 
Developmtnt 
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Con•mittee 
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and Planning I--
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Bijlage 1.7 Cirkeldiagram marktverdeling openbaar vervoer 

Bron: Annua/ Report 2006, MTRC 
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Bijlage 1.8 Overzicht transportstudies 

Bron: Rail Solutions Asia, 2007, Wan Man Lung 

9 ln~•l 
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2.MTRC 

Bijlage 2.1 Beschrijving (historische) groei metronetwerk HongKong 
Bron: www. wikipedia.nl 

Uitbreiding metrolijnen in jaren 80 

De ontwikkeling van de Tsuen Wan lijn in 1977 werd goedgekeurd door de overheid en 

begon in november 1978. Het project voegde 10,5 km aan het MTR systeem toe en liep van 

station Prince Edward naar station Tsuen Wan. De lijn begon met dienstverlening op 10 mei 

1982. Ontwikkelen van deze lijn heeft destijds HK$ 4,1 biljoen gekost, omgerekend € 4,1 

miljoen. 

In december 1980 werd de bouw van de Island lijn ook goedgekeurd door de overheid. De 

bouw begon in oktober 1981. De Island lijn begon te rijden op 31 mei 1985. Station 

Admiralty en station Central werden overstappunten voor de Tsuen Wan lijn. Ook werden alle 

treinen uitgebreid met 8 wagons. Vijf jaar later op 23 mei 1986, werd ook de Island lijn 

uitgebreid tot station Sheung Wan. Het bouwen van deze uitbreiding heeft een jaar 

vertraging opgelopen. Dit werd veroorzaakt doordat de overheid vond dat het station 

verplaatst moest worden naar een andere locatie. 

In 1984 gaf de overheid goedkeuring voor de bouw van de 'Eastern Habour Crossing, een 

tunnel die gebruikt kan worden door zowel auto's als metrotreinen. De Kwun Tong lijn werd 

uitgebreid onder de haven door naar Quarry Bay welke werd geopend op 5 augustus 1989. 

Dit station was een overstappunt voor de Kwun Tong en Island lijnen. Het tussenstation Lam 

Tin werd geopend op 1 oktober 1989. De verbinding met Quarry Bay is inmiddels onderdeel 

geworden van de Tseung Kwan 0 lijn. 

Luchthaven verbinding 

In oktober 1989 werd besloten een nieuw internationale luchthaven, Chek Lap Kok, op een 

nieuw eiland bij Lantau Island te bouwen, ter vervanging van de bestaande luchthaven Kai 

Tak International. 

TaiWoHw 

r -W"""- r .... v; 

~0~ 
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Lijn 

Kwun Tong 
Tsuen Wan 
Island 
Tung Chung 

De overheid liet MTRC de metrolijn bouwen die naar de nieuwe luchthaven leidt. De bouw 

begon in november 1994 en de bouwkosten werden gedeeld met MTRC. Uiteindelijk bestaat 

de Lantau Airport Railway uit twee metrolijnen; de Tung Chung lijn en de Airport Express. De 

eerste lijn werd officieel geopend op 21 juni 1998 door de Chief Executive van Hang Kong 

SAR Tung Chee Hwa en begon de volgende dag te rijden. De Airport Express werd geopend 

op 6 juli 1998 samen met de nieuwe luchthaven Hang Kong International Airport. Naast het 

busvervoer is de Airport Express lijn het op twee na de meest gebruikte openbaar 

vervoermiddel. In 2006 nam 23% van de bevolking de Airport Express naar de luchthaven 

toe. 

Openingsjaar Eindpunten 
Aantal Reistijd 

Depot 
stations (min.) 

1979 Yau Ma Tei Tiu Keng Leng 15 27 Kowloon Bay 
1982 Tsuen Wan Central 16 30 Tsuen Wan 
1985 Sheung Wan Chai Wan 14 25 Heng Fa Chuen 
1998 Tung Chung Hang Kong 8 28 Siu Ho Wan 

Airport Express 1998 Aisia World Expo Hang Kong 5 28 Siu Ho Wan 
Tseung Kwan 0 2002 Po Lam North Point 7 15 Tseung Kwan 0 South 
Disneyland Resort 2005 Sunny Bay Disneyland Resort 2 4 Siu Ho Wan 

Kosten lijn: 

Modified Initial System (1980) 

Tsuen Wan Extension (1982) 

Island Line (1985) 

Eastern Habour Crossing (1989) 

Airport Railway (1998) 

Tseung Kwan 0 Extension (2002) 

Uitbreiding metrolijnen na 2000 

HK$ 5.8 biljoen 

HK$ 5.3 biljoen 

HK$ 11.9 biljoen 

HK$ 3.0 biljoen 

K$ 35.1 biljoen 

HK$ 18.0 biljoen 

De 'Quarry Bay Congestion Relief Works' was onderdeel van de uitbreiding van de Hang Kong 

Island lijn. Dit was het einde van de Kwun Tong lijn die van station Quarry Bay naar North 

Point liep via een tunnel van 4,2 kilometer. Het project was gestart naar aanleiding van veel 

klachten over een te lange loopafstand van het platform Island lijn naar het platform van de 

Kwun Tong lijn. Zodoende begon de bouw in september 1997 en was het klaar in september 

2001. De kosten waren HK$ 3,0 biljoen. 

De bouw van de Tseung Kwan 0 lijn werd goedgekeurd op 18 augustus 1998 en kwam er om 

de nieuwe huisvestingsantwikkelingen in het gebied een goede verbinding te geven. De bouw 

begon op 24 april 1999 en de lijn werd officieel geopend in 2002. Toen de treinen op dit 

traject reden, kreeg de lijn vanaf station Kwun Tong een aftakking naar de nieuwe lijn Tiu 

Keng Leng. Kosten van de bouw werden gedeeltelijk gedekt door de overheid van Hang Kong 

en private ontwikkelaars, die betrokken waren bij de nieuwe vastgoed- en commerciële 

ontwikkelingen. 
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Terwijl constructie van de Tung Chung lijn richting het vliegveld nog bezig was, werden er al 

plannen ontwikkeld om een spoorweg corridor voor het noordwestelijke gedeelte van de New 

Territories te bouwen. Er was ruimte gereserveerd voor de aanbouw van een overstappunt 

(interchange) en twee extra spoorlijnen (voor non-stop service voor de Airport Express) 

tussen de stations Olympic en Lai King. 

Oorspronkelijk stond dit bekend als de luchthaven spoorweg fase 2. De contracten werden 

aan 'West Rail Interface Works' gegund, nadat de constructie werkzaamheden aan de West 

Rail al waren begonnen. Het project bevatte aanpassing van het bestaande Mei Foo 

overstappunt, een overstappunt bij Nam Cheong station (een overstappunt op de Tung 

Chung lijn, samenwerking tussen MTRCL en KCRC) en 4 spoorlijnen. De werkzaamheden 

werden afgerond in fasen. De treinen van de Tung Chung lijn zijn naar de nieuwe lijn 

omgeleid vanaf mei 2003. Het overstappunt Mei Foo en Nam Cheong station zijn tegelijk met 

de West Rail opengegaan in december 2003. 

Twee grote werkzaamheden hebben plaatsgevonden om de overstap tussen MTR en KCR 

East Rail te vergemakkelijken. De aanpassing van Kowloon Tong station is begonnen in juni 

2001. De nieuwe voetgangerspad tussen de zuidelijke hal en nieuwe ingang van East Rail 

Kowloon Tong station werd afgerond in juni 2003. Aanpassingen aan Tsim Sha Tsui station 

betroffen het opwaarderen van stationsfaciliteiten en de lay-out van de hal om de toegang 

naar East Tsim Sha Tsui East Rail station via een voetgangerstunnel te vergemakkelijken. 

Nieuwe ingangen naar de metrolijnen zijn geopend op 19 september 2004 (KCR Mody Raad 

subway) en 30 maart 2005 (Nathan Raad), waarbij de gehele aanpassing in mei 2005 werd 

afgerond. 

De Disneyland Resort lijn, voorheen bekend als Penny's Bay Rail link, verzorgt een verbinding 

naar Hang Kong Disneyland Resort welke op 12 september 2005 werd geopend. De nieuwe 

lijn en Disneyland Resort station werden geopend op 1 augustus 2005. Het is een 3,5 

kilometer spoorlijn, die loopt tussen Sunny Bay station en Disneyland Resort station. Het 

Disneyland Resort station is ontworpen om te passen in de Hang Kong Disneyland Resort 

sfeer. De lijn stelt momenteel twee volledig geautomatiseerde treinen in werking die elke 4 

tot 10 minuten rijden. 

Het nieuwe Asia World-Expo station is een verlenging van de Airport Express die het nieuwe 

international exhibition centre, beter bekend als de Asia World Expo, nabij Hang Kong Airport 

aan doet. Het station opende op 20 december 2005 samen met het exhibition centre. Om te 

kunnen voldoen aan het toegenomen gebruik zijn de Airport Express treinen uitgebreid van 7 

naar 8 wagons. Extra treinen werden ook ingezet op de Tung Chung lijn gedurende grote 

tentoonstellingen of evenementen. 

Bijlagen 
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Toekomstige uitbreiding 

Enkele toekomstige projecten zijn voorgelegd door de MTRCL aan de overheid van Hang 

Kong. Sommige projecten zijn nu al in aanbouw. Kowloon-Canton Railway Corporation 

(KCRC) is een overheidsinstelling. De nieuwe link tussen Sha Tin station naar Central station 

is door de overheid toegekend aan de KCR die inmiddels gefuseerd is met MTRCL. Deze lijn 

loopt van station Tai Wai naar Central station. 

Een andere uitbreiding is die van de lijn Tseung Kwan 0 waarbij een vertakking is gepland 

naar het station Tseung Kwan 0 South. Een ander voorstel om de bestaande Kwun Tong lijn 

te verlengen naar Whampoa Garden, en een overstap te maken naar de geplande lijn van 

Sha Tin naar Central, is in april 2006 al gedaan. 

De aanleg van de West Island lijn en de South Island lijn werden als eerste naar voren 

geschoven door de MTRCL naar de overheid op 21 januari 2003. Goedkeuring werd pas 

verkregen op 30 juni 2005 na indiening van een vierde, sterk aangepast, voorstel. Deze 

plannen bestaan uit het uitbreiden van de Island lijn naar Kennedy Town en een lijn van 

Admiralty naar Ap Lei Chau. Later staat nog een verbinding tussen deze twee nieuwe lijnen 

gepland, om zo een gesloten netwerk te creëren op Hang Kong Island. Eind 2007 is 

goedkeuring gegeven voor de bouw van de West Island lijn naar Kennedy Town, de gehele 

uitbreiding zou compleet en operationeel moeten zijn in 2012. 

Op de volgende afbeelding zijn de geplande uitbreidingen weergegeven met behulp van 

stippellijnen. [Rail Solutions Asia, 2007] 
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Bijlage 2.2 Kaart van de huidige metrolijnen 
Bron: www.mtr.com.hk 
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Bijlage 2.3 Berekening vervoersprijzen 
Bron: www.mtr.com.hk 

Fare setting is in accordance with the "Fare Adjustment Mechanism" (FAM) which is a direct 

drive formula linked to changes in consumer price index and wage index as well as a 

predetermined productivity factor. Fares will be reviewed annually. 

The formula for the FAM: 

"Overall weighted fare adjustment rate = 0.5 x LKCPI + 0.5 x IJ. wage index - t" 

where: 

• IJ.CCPI: the yearly percentage change in the Government Composite Consumer Prices 

Index; 

• IJ.Wage index: the yearly percentage change in the Nominal Wage Index (Transport 

Services Sector); 

• t = productivity. t = 0 (first five years following the merger date); t = 0.1% (starting from 

the sixth year following the merger date). 

Bijlagen 
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Bijlage 2.4 Schema overheidsbijdrage metroprojecten 

Bron: Rail Salution Asia 2007 Conference, Wan Man Lung 

Capital Construction Period Equity 
Project Co st lnjection 

($8) 
Start Complete 

($8) 

Airport Railway 35.1 11/94 7198 24 

I Tseung Kwan 0 line 16.0' 11/98 8/02 -

West Rail 46.4 9198 12103 29 

East Rail Exte,.ions 

Ma OoS Rail 
1"'1 11/00 12/04 " 

Tsim Sha Tsui EX1111nsion ~ 26.1 3101 10104 ~ 8 

Sheung Shui to Lok Mil Chau 10102' mid07 Spw L11111 1.1 

Disnoytand Rasort Line 2.0 7102: 9/05 -

Kowloon SoUlhem Link 8.3 8105 end09 -
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Dividend 
Property Waiver 

Development 
($8) 

62: hactares -
I 

I 

2.1Msqm GFA -+commercial. 

- -

}u -~res -

- o.a. 

. . 
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Bijlage 2.5 Sheets financieringsbronnen 

Bron: Presentation for Asian Development Bank Seminar, Leong, Lincoln Kwok-Kuen, 2005 
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Bijlage 2.6 Sheet winstverdeling per business strategie 
Bron: Presentation for Asian Development Bank Seminar, Leong, Linco/n Kwok-Kuen, 2005 

23 
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Bijlage 2.7 Krantenartikel teruglopende vastgoed inkomsten 

Bron: South China Morning Post, 14 maart 2007 

MTR profit growth slows as property income falls 
Hail firm expects more pressure on earnings after booking net gains ofHK$7.76b 

Denia.Tung 

MTH Ct•rp·, und rlying profit fe.ll 
2.9 p r r ent la.~ l ycar as llw romri
llliiiOn l'rum propony sal6 de
cllnoo. The company warne<.l lhe 
s lt )\\d own wns expc.cu'd to ride inlo 
tlli ycor. 

Tb~ urb.tn milway operator and 
prnperrydevdoper r~p•··nc<.l unt.ler· 
lylnl\ profil lor the ~·~ru ro Occem
ber >hrauk 10 II K$5.~6 blllicm from 
HK 6.14 billion in 2005. even"' 
lurnovcr ro e ·1. ~4 per cent to 
HX$9,54 bUlion. 

lnclmting a rnvalualion gai.n of 
H KS I. 9 billion from lnvestmenl 
propertics la" 'fl! . the net protil of 
thc 1:ovcrnmcn1 controlled utility 
feil 6.18 per een IlO I IK$7.76 biltion, 
lh<J ilrst deeliJle sincc 200·1. 

Undcrlying p rofit from propcrry 
~ales. rh · comp:1ny's rnn.u\ rc\·cruac 
J ·r•r. f~ll o.\1 pr·r ('(·.nt to IIK$.'1.?6 
b iJl ion , :IS lanJ a vuil•blc fur ~OII· 
~Iruction along its rdil lincs ha 
bt't:n waning (rum the ptuk. in 2004. 

Most l)flhe d~\'clopment profi1s 
cumr· Crnm rt.-sldi.'OI Ioll proiccts in 
I > ung Kwan 0 , includin~ thP 
Gn.111dius . Metro fo\' 11 :md Ct:n· 
t r~_l l IdHhl~ ~ wlth ome [rnm 1hc 
1 tarhnur Green t O!y1npic S1a1icm. 
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Nco rollt 
Turnover 
Profit on prop rty 
d~Nei<rpmen\s 

ËMr11nu' por nara HKS1 
UMdend p~f ~h<lreiHKtl 

2006 2005 
IHK$ml 

Change 
I%! 

- 1 ,759 _ 8J4SÖ __ -!h_l_8 
9,541 9, 153 •4.24 
5,817 6.145 ~5 J4 

1.41 l .!i5 
42 • 2 

, Bntil~down ol underlylng profit 
2006 200S Change 

IHK$ml l%1 

RaH•1rut atate.d nu tnoc..se 6~ 
Prop~;ïy j;;vestmeiÏI - 1.096 

l16j 
1.07• ~2.05 

:'lnd n'l.lnaql!!rrn~nt 

Pro2o<l) dev IO.l'm•nl 
Ta x and rd.ated Hems 
l otol 

--~,781 _ _ 6.ill_ _::_5.92 
l9841 II .Ob.'ll · 7.4J 
5,962 ó. l 0 -?.9 

la111ings from prupen y invest· 
mcnl and mauagemcnt grcw 2.05 
pre cen t to HK 1.09 billion. as re rail 
sp ~ fH M'll\'; shoppin g an:ades 
wns fuJly lca 

Finance dircctor Uncoln Lcong 
Kwok-kucn cxpects thc luxu.ry me 
ga maU flem.,nts at Kowloon Sra
tion would hoosl ten tal inr.ome 
when it opcrh in tbl' fourlh quartcr. 

In addillon. the MTH this year 
cxpcctcd ru book most of 11•1· 
Hl($! t; hWion iJ1 profits from thc re
mainiug devclorme.nt m1 the Air· 
p011 F. ·p ress linc, Mr J.e.ong • u id. 

llarbour Green as wellas Lö Point at 
Tscung Kwan 0 also woulfl coniTib· 
u te lo eomings this year. 

Core subway ,.,,..,;ces - Lhe si~ 
urban raillirws an<.l thc Airpon D:· 
press - retumed 10 tbe blad: last 
year, contrihuting HK$69 miltion in 
earnings compared wilh a JiKSHi 
million loss a ycar carlicr. Overall 
passenger numbers for the year 
rosc Ll per cent 10 H76 million. 

I iowevcr, Mr Lcong warno•d thal 
rail operalions growth was likely In 
slow lhls year due to cut-tbraat 
comperiüon [rom franchise<! buscs 
and a promise In freC?.e fares for two 
year.; wllil April nexl year as part of 
I he proposc<.l mcrger \-'Îih Kow
loon-Camon Railway Corp. 

Tbe 1.wn network.s will cut fares 
once thc mcrgcr takes effect. Mr 
Lcougwou.ld nol cummen I 011 wlw· 
ther lhe farc arrangement was del
rimentalto smal! sharcholt.lct'S, ay
lng it was ;.m issue 10 be dt·a.lt wit.h 
by an •indepcnde111 conunim·e and 
independent fmnncial advisl:•r''. 

As a rcst~r of the UKSJ:!. biJlion 
paymcnt tlw MTH mu•t make to thr 
govcrn.mcnt for thc merger, Lhe 
Ml H b Ieeeping i es final tlividcnd 
thc me o$ tl • prc1 10us yPa(, l 8 
liK ccnrs per stmre. This hJ·ings I hL· 
ful.l-year payout to •12 I IK ccnb per 
sham. Earrüngs per share feU 9.0ê! 
pN cent to llKSI.11. 
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3. Integratie rail en vastgoed 

Bijlage 3.1 Sheet opbrengsten rail en vastgoed strategie 

Bron: Presentation for Asian Deve/opment Bank Seminar, Leong, Lincoln Kwok-Kuen, 2005 
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Bijlage 3.2 Sheet directe voordelen overheid 

Bron: Presentation for Asian Development Bank Seminar, Leong, Linco/n Kwok-Kuen, 2005 
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Bijlage 3.3 Diagram fasen bij de ontwikkeling van nieuwe metrolijnen 

Bron: Rail Solutions Asia 2007 Conference, Wan Man Lung 

111\:S.\R. Gc)vt•rnmcnl 1~:• ih' a~ CorpHmliOII 

MPL 
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Bijlage 3.4 Diagram planning&implementatie spoorweg projecten in 5 stappen 

Bron: Rail Solutions Asia 2007 Conference, Wan Man Lung 

sragt'J: l'mjt·rt initiation. 
runding nnd authuri:t.:ttiun 

C:l rl') nu t r.lll" :•~ d r\t•luJunrll l tndit!'
~h·h"rminc rlu pn•fcrrrd mu k' ali~nmt•nr. 

\' 1 pri111ili ., :uul r'L'\:O IIIfll&.'lld ÏIIIJlh•nH'nlu liun 
timin ~. 

lh·lint• Jtrujct.1 "4'ttJI(" idt'fltif~ the t.,·~ j , u~ 

fur Î IIIJll ~fii Cnfalillll , li J)JKl OI d \dliJl 'l'" 
(raih" ll~ l'III'JHtratiun') lit r tbe Jtmj ·t. r:1rry nu l 
p rclimin:u . d t ie n. finnndal :tJlJirai .. :ll :1nd 
:ulmini .. lmth a· m utc IH'ult'\' l hfll. 

( art~ nut "ir'O nm llal imp:tct :1 m nt, 
dctuilcd dc .. ien, JlUbli con ullatiott, j:!atetl~d :tnd 
o h ja."i' tio n n ulurinn , t•un fir m:1tinn of fland ing 
a rra111L •IDa·u l nul ienilll! uf JH'itjt.:ct 11gr •mem I. 

I nel •rine. huul at· tui itic•n. t·un 1111 IÏ(In anti 
&'fllllmi icmine . 

('uncrphtal and strategie ph111ning 

I I I I 
l'ro,jcct dcfinitiun and dct:tikd planning 

I I I I I I I 
Project initiation ,funding and author i.zation 

I I I I 

Opcmtion. m:tnagcmcnt and 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Raihnt~ Projn·t I'I'Ojcctinn l'criod 
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4. Keuze meetbare succescriteria 

Bijlage 4.1 Schema project succescriteria 1990-2000 
Bron: Frameworkof Succes Criteria for Design/Build Projects, juli 2002, Chan e.a. 
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Achterliggende informatie casestudies 

Bijlage 5.1 Afbeelding en schema functieverdeling project Tsueng Kwan 0 Line 

Bron: Annual Report 2006, MTRC 

Residentlal 

Office 

• Hotel 

• Retall and others 

• Construction 
completed 

Under construction 

Gross floor area 1hoosand sq. m. 

Tiu Keng Leng 

Area 86 

3 

142 
142 

237 1 254 

131 254 

Grossf\oor No. o# Actualor 

·~ 
parking ~Cied 

l(I(Jtio;.n O..V~r.l T~~ (sq.m.) spac<-S Stotus completion date 

Ts~g Kwan 0 Statton 
Area 57a Sun Hung Kal Propeltles Ltd. Residentlal 26,005 Awarded Compieled 

i(entr al Ho:lghts) Nan Fung Cl?\-elopment Ltd Retall 3,637 tn July ln2005 

Hender1011 Land I:J€olelopment Co. Ltd. carpn 74 2000 
Chlme CorPJ(atO)n Ltd 

Aroea 55b N,;wWorld De-..eloprr><-nt Co. Ltd. Residentlal 84,920 Awarded Comple!:ed 

tThe Grandtos., Chow Tal Fook Enterprises Ltd Retall 11,877 In January n2006 

and The Edge) Wee ln•;,;stments Pte. Ltd. Carpari; 249 2002 

Ar.;a 56 Sun Hung Kal Propeltles Ltd. Residentlal 80,000 Awarded 2011 

Hotel 58,130 In February 
Roetall 20,000 2007 

Office 5,000 

.:ar park 363 

Hang Hau Statron 
(P.esldence Oalls Slno Land (O. Ltd. Residentlal 138,652 Awarded Compieled 

andThe Lar.=) ~,;rry Propoerties Ltd Ret.lll 3,500 In June n2004 

Car p.rt 369 2002 

Tlu Keng Leng Statton 
(Woo!troTown) Cheung li.ong !_Holdings) Ltd. Residentlal 236,965 Awardedln Byphases 

Ret.lll 16,800 October from 

C.u park 609 2002 2006-2007 

Tseung Kwan 0 South Station 
Ar.;a 86 Package On€ Cheung Kong (Holdings) Ltd. Residentlal 136.240 Awarded 2008 

Relall 500 In January 

carpark 325 2005 
Residentlal Care 
Homeforthe Elderly 3,100 

Ar.;a 86 Packag-e Two Cheung Kong (Holdings) Ltd Rësidentlal 309,696 Awarded Byphases 

Ktndergarten 800 In January trom 
Carpari; 905 2006 2009-2010 

property deve lopments (patka91!S tob dl 

Nool ~d Expected 

p><:~-'9<' Gros.stloor No.o# Pertod of completion 
lootiOn .err .. t4~d TYP' .... (Sq. m.) P•ridn<J spaces pacbg~ tendeo: date --- --
Tseung Kwan 0 South Station 6-t t P.esiderttlal 1,153,764-
AreaB6· 1,163,764 2007-2011 2015 

P.~tail 39,500-49,500 
<:arpar\c 3,653 (max.) 

• Subject to review In accofdan<.e with planning .,pprov.alland grant condit6ons and co~n r./narutory processoes.. 

1,653 
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Bijlage 5.2 Contractstuk project Tsueng Kwan 0 Extension 

Bron: JCP {South East Asia) Ltd., www.johncarlislesea.com 

ARUP 

Partnering Charter for TKE Contracts 809 A & B 

Bijlagen 

ViiJimt-
1'ogaluT ~ wil1 e•mpleu iJk WfiTia -feta, efjkin.tla, .Mali flj 

tmu, wridairt hllget. "'"' ~ "" llcceptllhk lfiUI.lit§ iJt "trvuiJLe ~ 
"'""MI" od widt ellrlJJ 41JFYemetat óf tlle jiNtd "'""""18. 

+ To complete rhe wati<s saroly and lo an a..-ceptable q~ty 

• To achleve a parties' !manàal objec:>lves 

+ To COOlJ)Iflle bOitl <Xlntrat.."'bl wilhln progriiR'_me 

~ To roduce waste 

• To rnamlaln and enhance n!!la!lonship arnong all panles II\IV'Qived and cur trad& ~1aliorl 

+ Trwlt 

• Respect 

+ Hor.esty 
+ lntegrity 

+ Fa.me!IS 

+ Commhment 
+ ~dsl11e 

+ Flexib1.ity 

+ Co-q>era11on, 

Encwra.gemenc 
& SuOPOrt 

• ColltiTIOOicaliOn 

Llslenlf\g to and und tanllllQ each ollltlr 110 Olame culture 

~poet other poOpllfS Yiews, r the 'ndiv· I aJ'ICf fcr lltle team 

Telling ltlli trult1 .. &haring boèh goor! and bad ncws 
Cons1se~lt b«lavlour 

Eq.ulable n m. deal"nl)$ •Nilh oüwrs, tleal mlh tllè lacts and lhe .ssue 

Cammilled 10 811ctl ether a.nd me common gOflts 

PlnU!ng a po$.411'19 teám artitudé, pcoactlYe apptO\Ial. speedy 

rew~ution ol dlfté«!ncEi~> 

Unoors ng eactt other's net;ld:s, lislel'l anCI b8 ~n-nlli'lded, 

Cllai ge any I llelieb; 

Snare ana support ea h o P.l' in orldng Elll t • rocogruze & 

indiYiduaJ 800 team, tllld coolrib h pos 11ve leédba<:fc 

Eflecli\te lliswsslott lo aclliwt! goals 
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Bijlage 5.3 Schema gedeelde risico's 

Bron: Effective partnering tools in construction: a casestudy on MTRC 

TKE contract 604 in HongKong, Bayliss e.a. 2004 

lA Agreed 

32.0 

i 24.0 

CONTRACT 604- YAU' TONG STATION 
BALANCE OF SHARED RIS1< ALLOWANCE 

S8lofng 

End of 
Coo!rad 

20.0 
befween MTRC & KC ..-~__, 

-B•Iancc of Shllf'Od Ri~ AJiowanco 

16.(} 

1 ... .". ~~ 0 ..... 
~ 1 0 

... ... 
9 IN N N a ... ... 

~ 1 i * i 
·1; % 9 0 Q 

è. 
,;.. 

;I Q.. 
~ llil 5. ~ ;: 

111 • ~ 
Cl l :i 

""' .... ~ • :IE ~ 
., 

IIZ. 0 ..., :IE o( I!! ., 

Monllli'Year 
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Bijlage 5.4 Krantenartikel project van MTRC 

Bron: South China Morning Post, 9 februari 2007 

MTR project lures few bidders amid hotel business fears 
Yv<>nne liu 

COIJLcn lti nhwu l1av'ng a hOtl·l in 
Tsetmll Kwm t 0 havr.kt:p r nt;tny d• 
ve l op •rs awav rru m 11-1 m Corp'> 
m nll t-purpnse pruicct tn thc ncw 
lOlVIl cle•pile rhc lamt prt:!lniunt lur 
tlrcs:itl' befng lt ,wertll.lll tlw mark~t 
CXP<'<'IL'li. 

Only raur d th c- 11 • h 11 rlli. u •d 
tl •Piopcrr- sul mittc tl bnh fo r tlw 
·rs4!unR Kw,,n n 4\rea Sfi prult-'-Ct by 
chc ome th · tender Mul<led VJ!sler 
tlay. I h••y wcrc ' tul! iJJIIIJ lW i Prop-
1 rtlt;~. 1 kn(l~tt l1 l .;md D~ve.lup· 

n tt:rt t, Wit l.>ck Pt opertit'> ~nd a 
r"tU\!. t iH h ll ll lt·d h ' ~ .h ttllt~ f\t111f:t 
Clluldlng,) witlel t diu otot tfl,dnt.l' 
Ir lllll111\.•r . 

flli rl \.··,tx \H't ef'tlt ,,t th'-' •11te' 
wws floor n Yo'llJ he t.b•tlo ·tf~rJ '" 
h tJtd dt!vdnpment, oç nrdln~ w 
rl'w i•'·h ·nw t(lr (h · prc.;,j :<:1, \-vhich 
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wil! hllW t·\1111 ;Hi · sturcy hotel antl 
o ffiL rnwi.!L"• w ll h l, l9tl gtH"c;t 
T'(Mlm"t .• 1nd f~Hir42. Cn 45-:-.tute 're~;i
dcutiol hlor k• witb 1,150 units. 

tJve dirccltlr of propcr1y t:IHI!.luii-;;IH 
Knight I• rank in I long Km•~:-

to bc d isLiuSèl.L tho11~h th • ba.s il: 
plan , includînl\ thc hntd. haJ ht:<'n 
annoUJH.'Cd. 

T hc h igh iuvtlllttncllt cmts a11d 
Mkol pullir'S a hoLd iu o. nun-t;nrc 
area W\>nir.d Clrnc de\'elopct,, onid 
•l i11wirk Ch:m .hi -h ing, an execu· 

.. Ma ny dcn:lnpors ITHIY n•H bc 
optirnl~ric abttUl lltf potentlal fo r d 
hotel in T~ew1g Kwan 0," he nitl. 

rhe rt1;111t of I he tc ndt:r 1\ ill be 
anuounrt'd ::\hn rrly. acrording to 

MfR. Wl1cn lltc t.lcvclupe.-" submlrtc<i 
their e '<pn·ssiuns uf intert! 'i t I t 
month, det;ills oflh<: prujo•c.t had 

·nw projt"( I Jbo I r* ullg K\v..tn 
~ l :-.ltHfnt \, Lh e •"•··ntrc of tht:.' a J l~a. Îl l.i.\ 

NAN FUNG WINS TENDER FOR WAN CHAI SITE 
Nun Fun~: 11 ·vclopment, ,, pri,-atl'ly held mîd-ticr 
dcvelorwr, ha' won Lhe tender for <.~n Urbau 
llcnuwal uthoritv devclopmcnt site In Wan Chai. 

Nau i-tntg outbid nîne dc\'dot""' such as 
L hcun , KnngtlfoldLnJ~s) , Hendursou Land 
U~clopmQfl l nd Sinu I anti ror Llw site a t 2J5 to 
245 l)uecn',; Ro.td F.ast, Uw aurhrJrl ty nid 
y '' tmtla . 

The •1.070 squrtre lirot slt • twar W 1 t ·.hai 
!:u-ket, wlticlJ can prmidc a gro'i~ nour area of 

35,200 sq Ît for n.-sicle ntlal aml comntcn:ial uscs, 
wi.U bc Nan Fung's only rcs ltle ntial prujr·t:t in t.hc 
are.u. 

l'rkc.' for the proj.:~t cuultl rcuch at !ras t 
IIKS:i.SOO per $tjtt~re foot dne to Mroug tlemw1d 
f'nr r idcnrial units in Lht! area, Rkacorp 
Prupcr1lrs m anag itt. ' tlirt••·tor h,...1n I la sait..l. 
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Bijlage 5.5 Krantenartikel lagere verkoopprijzen drukken winst 

Bron: International Herald Tribune, 26 oktober 2007 

INTERNATIONAL 

Jltral.b mrlhunt 
Exuberance tor Hong Kong rail company could be short-lived 

By Clare Cheung 
Bioomberg N@ws 
Fric ay, Octcber 2.6, 2007 

HONG KONG: lust when Hong Kong investors are getting excited about MTR, the city subway 
operator emboldened by its merger with Kowloon-Canton Railway, it might be time to get offthe 
train. 
MTR's profit from developing land along its rail lines, which made up 75 percent of earnings last year, 
might drop after it finished building in the West Kowloon area, where penthouses sell for as much as 
$24 million. The shares also might fall because the government said Tuesday that it planned to support 
construction of a new MTR line with a direct subsidy rather than new development rights. 

"People were buying into the stock hoping for the merger to go through, which has happened already," 
Hiliman Wong, an analyst at Morgan Stanley, said. "There's no additional major catalyst in the next two 
years at least," Wong added, predicting the shares would fall to 19 Hong Kong dollars, or $2.45, from 
the closing price Thursday of 24.25 dollars. 

Minority shareholders voted in favor of the merger on Oct. 9. 

Shares of MTR surged 40 percent in two months to Oct. 15 this year on optimism about the merger. 
The shares, which feil 3.2 percent Thursday, are up 24 percent this year, trailing a 50 percent increase 
in the benchmark Hang Seng index. 

MTR is 77 percent owned by the Hong Kong government and has received land development rights 
from the government along its lines to support rail operations. Developers bid for joint-venture 
agreements with the company to build on the land. 

"There wil! be no substantial upside for the shares, because they are now selling homes in the mass 
market, not luxury homes," said Kitty Chan, a director at Cash Asset Management. 

According to MTR's 2006 annual report, more than 90 percent of property it wil! develop in the next 
eight years is mass-market housing in an area of Tseung Kwan 0, a former fishing village in 
southeastern New Territories. That excludes development rights it wil! gain from the government-owned 
Kowloon-Canton. 

"Property prices in Tseung Kwan 0 over the next two years may underperform the overall market, as 
there is no lack of supply there," said James Cheung, director at Centaline Surveyors, a Hong Kong 
property consulting company. 

Home prices in Tseung Kwan 0 might rise as much as 15 percent next year and 10 percent in 2009, 
compared with 20 percent to 30 percent growth in the overall market, Cheung said. Prices in the area 
range from 3,000 dollars to 5,500 dollars a square foot, or 32,291 dollars to 53,819 dollars per square 
meter. 

By comparison, prices in West Kowloon, an upscale residential area that is the site of a planned arts 
district, reached as high as 33,500 dollars a square foot, according to Midland Holdings, a Hong Kong 
real estate agency. 

Uncertainty about MTR's future earnings from real estate increased this week when the government 
said it planned to subsidize the construction of an 8.9 biJlion dollar rail line in the city's western district, 
starting in 2009, by granting 6 billion dollars rather than development rights. The plan is subject to 
approval by city lawmakers, said Ruby Ng, a spokeswoman at the city's Transport and Housing Bureau. 

While MTR had proposed property development to help finance the line, "the profit from developing the 
site proposed by MTR would not be able to cover the construction cost," Ng said. 

MTR cannot count on higher train fares to lift earnings. The company agreed to cut fares from the first 
day of the mergerand not raise them before June 2009, according toa government statement in June. 
MTR surrendered its autonomy to set fares, agreeing to an inflation-linked adjustment mechanism. 

MTR, which carries more than 2.5 miJlion passengers daily on its 91 kilometer, or 57 mile, network will 
be the largest public transport company in Hong Kong after the merger. Kowloon-Canton, which 
operates trains in the suburbs and to cities in southern China, carries about 1.6 miJlion people daily on 
its 120 kilometer network. 
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Bijlage 5.6 Cirkeldiagram marktaandeel Airport Express Line 

Bron: Annual Report MTRC, 2006 
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Bijlage 5.7 Afbeelding en schema functieverdeling project Airport Railway 

Bron: Annual Report MTRC, 2006 

Gross ftoor area Tholl'Sand rq. m. 

Kow1oon 

<lympic Resldentlal 

Office 
. 493 1DJ ï~ 

• HoteVServlced 
Apartment 

• Retafl and others 

• Constructton 
completed 

Under construction 

Airport Rallway property develo-pments [packages awarded J 

loco~~tion o".,~~rs 

Hong Kong Station 
(International Finance Sun Hung Kar Properties Ltd. 
Centre) Hendersen Land Development Co. Ltd. 

The HongKong & China Gas Co. Ltd. 

Sulrtotal 

Kowloon Station 
PackageOne Wïng Tai Holdings Ltd. 
(Th<; Waterfront) Temasek Holdings (Pte) Ltd. 

Singapore Land Ltd. 
Keppel Land Ltd. 
Lai Sun Oevelopment Co. Ltd. 
Worldwide lnvestment Co. (~rmuda) Ltd. 

Package Two The Wharf (Holdings) Ltd. 
(Sorrento) Wheelock and Company Ltd. 

Wheelock Properties Ltd. 
RealtY Oevelopment Corporatien Ltd. 
Harbour Cent re Devebpment Ltd. 

Package Three Sun Hung Kar Properties Ltd. 

Type 

Office 
Retail 
Hotel 
Carpark 

Residentlal 
Carpark 

Resldential 
Car park 

Residentlal 

682 

(Th<; Arch) Cross border bus terminus 
Carpark 

Package Four Hang Lung Properties Ltd. Resident ia I 
(Th<; Harbourside) Carpark 

Packages Five, Six Sun Hung Kar Properties Ltd Retail 
andSeven Office 
(Eiements. lnternatiorkll Servleed apartment 
Commerce Cenue) Hotel 

Residentlal 
Kindergatten 
Carpark 

Sub-tooi 

• The number of car parking spaces is subject to review. 
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-

1,096 

419 1,096 

Grossfloor 
a<ea(sq.mJ 

254,186 
59,458 

102,250 

415,894 

147,547 

210,319 

100.000 
5,113 

128,845 

82.750 
231,778 
72.472 
95,000 
21,300 
1,050 

1,096,1 74 

1,031 
1,031 

No. of 
parlóng 
spaces 

1,344 

1,332 

1.270 

412 

864 

1,743' 

Actuol or 
expected 

completion date 

Completed by 
phasesfrom 
1998-2005 

---

Completed 
ln2000 

Compieled by 
phasesfrom 
2002-2003 

Completed 
in2005 

Complete<! 
in 2003 

Byphases 
from 

2006-2010 
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Airport Railway property d e velopments (packages awarded l (ontinued 

Na. of Actwj 0< 

G<01SII<>a podoing ·~ localion ~ Typo aou (<q.m spo<e> cOI"IIplolion """' -- -- --
Olympic Station 
PackageOne Sino l~nd Co. Lid. Office 111.000 Compieled 
!lsland Harboullliew. Bank of Chna Group ~unentltd. FleWI 14.900 in2000 
HS8( Centre. Bankol ~ry PropeilleS Ltd. ReWential 169.950 
China ~tre .and China Oveneas land and lrwestment Ltd. Indoor sports hall 13.119 
ütflllPian City One.l ûptaland Reslden!ialltd. Carpark 1,380 

Package Two 5inoundCo.Ltd. Retaol -'17,500 Completed 
(Park Allt'fiUe, Cent~l t'.e1ry PropenJes Ltd. R.e5idffl!ial lJO.OSO onl001 
P.vk and Olympian Bank of Cl-ina Group rr-sonent Ltd. Marl<et 1,100 
Citylwol Chin.J CNeneas Land and In~ Ltd. Carpark 931 

---
Package Three Sun Htrog Kai Propettie-; Ltd. R.e5idential 103.151 Compieled 
(Halbour Green) rc.'nderg.arten uoo in2006 

Car~ok 164 

Sub-total 68.2.171 

T sing Yi Sooon 
(loer ra Verde and ( heun.J Kong 11-KüngsiLtd. ~ -46.170 Completed 
Mamime Square) l*ltchsoon 'Mlampoa Ltd. ~al 245,700 in 1999 

CITK PaofK ltd Kindergart en 9ZS 
Cupark 910 

Sub-total 292.795 

Tung Chung Stadon 
PackageOne Hang lung Group Ltd. Office 14.913 Compieled 
(Tung Ctu.g Cres<:ent. Henderson Land ~Co.ltd Rdail .W.l98 byphases 
Cotygate and Sea-Mw NewWOOd Oe\lelopment Co. Ltd. Hotel 11,986 from 
Cres<ent.l Sun Htrog K.ai Propett.., Ltd. fl.!-5idermal 175,479 1999-1005 

Swifto PropertieS l!d. Kindergarten 855 
(ar park 1.037 

P~Two Ht\R lntem~tionalltd. Ftet.lil 2.499 By phases 
\CGM~;ol Skyline) Hong Leong Holdings Ltd. Residential 153,100 from 

fle<:~Prel!d. ~ino*rgarten 350 1001-1007 
Car~rk 617 

Pac.k.lg~Three (h~ng l'.oog (Holdongsiltd . Rda~ 4,996 Byphases 
Caribbe~n Coastl Hutdisoo Whampoa ltd floesidential -4()7,300 from 

Wetn·...n.et 508" 1001-2000 
Kinderg.wten 350 
Carpark 1.185 

Sub-total 1.0:MJ.634 

Grand T otal: 3.517.668 14.300 

• lerubloeo tkfa ~e.a 
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Bijlage 5.8 Schema bepaling 'land premium' van 6 percelen IFC 

Bron: The Bid for the HongKong Station Deve/opment Project, Pretorius, 2003 

Office area Retail area Hotel apt. Carpark Premium Premium Premium 
(m2) (mz) area (m1

) units ftxedin HK$1(~) HK$m 
Site l 62,000 17,000 - 326 late 96 452.6 4,143 
Site 2 and 3 w 73,000 - 307 late 98 557.4 4,715 
Site 4 85,001 . - 354 late 99 483.1 4,758 
Site 5 - - 102,251 34 late 99 334.5 3,962 
Site 6 76,651 - - 320 late 00 511.0 4,538 
Subtotal 223,651 90,001 102,251 1,341 - - -

-
Total 415,903 -· 22,115 - - - - -
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Bijlage 5.9 Schema verwachte inkomsten en rendement IFC 
Bron: The Bid for the HongKong Station Development Project, Pretorius, 2003 

Area(m1 Rental Annual Total annual retwn Unit value Total value 
(BK$Jm2/m yield(%) (HK$m) (HK$/m1 (HK$m) 

onth) 
Offtce 223,651 699.7 7.8 1,878 929.0 24,074 
Retail 90,001 1,023 7.6 1,104 1,393.5 14,531 
Hotels/apartments .102,251 505.9 7.5 621 696.8 8,255 
Carparks 125 69,965.6 7.8 105 92,902.9 1,341 

Total 416,028 3,707 48,201 
Full year interest cost at '70.,{, 2,770 

. On cost (o/o) On Valnation{%) 
Pre-tax margin on development cost 21.7 17.9 
Net margin less MTR's share 9.6 7.9 
(assume 56%) 
Net after tax margin to the consortium 8.1 6.7 
Add margin on construction for consortium 1.2 1.0 
Total margin to tievelooer 9.3 7.7 
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Bijlage 5.10 Overzicht berekening rendement Airport Railway 

Bron: Property Development as a means oF Project Finance For InFrastructure 
Project [Chan Chi Wah, 1998] 
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Bijlage 5.11 Krantenartikel verhuur commerciële ruimte in het IFC winkelcentrum 
Bron: South China Morning Post, 8 februari 2007 

Retail rents 
at IFC Mali 
hitrecord 
HK$600psf 
SanclyU 

The Landmark's decade-Jong repu
tanon as Central's most expensive 
shopping centre is being chal
lenged by rival IFC Mall, where a 
branded ltalian leather bag relaller 
agreed to pay HK$600 per square 
foot a month. 

While Landmark owner Hong
kong Land would notprovide rental 
figures for the complex, brokers 
estimate it tops out at HK$600 for 
the most coveted spljces. 

"Jt is a record at our mail," said 
Karim Azar, an assistant.general 
manager at International Finance 
Centre Management; which is res
ponsible for the leasing and mar
keting of IFC Mail, about the lease 
agreement signed for a 500 square 
foot shop. He would not provi<je 
further details. · 

Rents at IFC Mail have recently 
been raised by as much as 200 per 
cent for renewed leases, with the 
prevalling monthly charge for most 
units· at between HK$350 and 
HK$450 per square foot 

This is quite a rebound for the 
shopping area, which largely 
opened in 2003, when the city was 
gripped by Sars, forcing its owners
Sun Hung Kai Propetties, I-Jender
son Land DeveJopment and MTR 
Corp - to provide financlal subsi
dies to some retailers opening 
there. 

Al the same time, Hong Kong's 
tallest building Two IFC, above the 
mail, set lts cheapest office rents at 
less than HK$20 per square foot 
Last month, a US-based investment 
fund renled 5,000 square feet in the 
tower forabout HK$140 per square 
foot in terros of gross tloor area or 
HK$150 per square foot in terros of 
net area, a record high for office 
rentals in Hong Koog. 

Mr Azar said negotiations with 
several other potentlal retail ten
ants were under way at prices of 
more than HK$400 per square foot 

"International brand narnes are 
willlng to pay high ren ts for t heir 
first flagshlp store in Central as 
there is no new supply in the area," 
Colliers International research and 
consultancy directer Sirnon Lo said. 

• Bottom Line - 818 
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6. Interviews 

Bijlage 6.1 Verslag interview Dennis Li (Director Metro Solution) 

10 april 2007 

Wat is er zo speciaal aan het organisatiemodel van MTRC wanneer je het 
vergelijkt met andere metrobedrijven? 
Er is een unieke situatie in Hong Kong; met hoge bebouwingsdichtheid en veel inwoners is 
het gebruik van de metro een essentieel onderdeel om te kunnen verplaatsen. Daarom kan 
het winst maken, in tegenstelling tot bijna alle andere metrosystemen in de wereld. 

Hoe financiert MTRC haar metrolijnen? En hoe wordt het terugverdiend? 
Er bestaat geen standaard voor de opbouw van de financiering, de financiering wordt per 
project bepaald. In veel gevallen financiert de overheid een deel, en de rest financiert MTRC 
uit eigen middelen. Ongeveer 18% ervan komt uit de opbrengsten uit vastgoed ontwikkeling. 
De Airport Railway was een uitzondering, hier kon men de eigen bijdrage voor 100% 
financieren uit vastgoedontwikkeling. Er wordt bij de vastgoedontwikkeling meestal een 
verdeelsleutel afgesproken voor de winst uit de ontwikkeling. Daarbij regelt IVJTRC het vaak 
zo dat zij het eigendom over het winkelcentrum krijgen. Over het winkelgedeelte willen ze 
altijd zelf controle hebben, omdat ze dan zelf invloed blijven houden op de marketing en 
invulling (kwaliteit) van het winkelcentrum (leasing en management). 

Wat zijn de risico's die MTRC wil nemen bij een investering? 
Er wordt eigenlijk niet zozeer over risico gesproken. De nieuwe lijnen worden vooraf 
uitgebreid bestudeerd en er wordt naar mogelijke opbrengsten gekeken. Eigenlijk wordt 
hierbij alleen maar becijferd of er op lange termijn, meestal een periode van 40 jaar, een 
positieve Internal Rate of Return (IRR) kan worden gerealiseerd. Echte risico's worden niet 
gelopen, omdat de meeste nieuwe lijnen altijd worden ontwikkeld in aanvulling op 
ontwikkelingen van 'new towns', waardoor reizigersaantallen zijn verzekerd. De enige 
garantie die MTRC vraagt is meestal dat ze bijvoorbeeld, als zij de lijn klaar hebben, er een 
minimum aantal toezeggingen is voor het aantal mensen dat er gaat wonen, of dat er dan 
woont. De 'plot ratio' wordt vergroot door aanwezigheid metro. Er is dan een grotere 
dichtheid mogelijk in een gebied. 
Een voordeel is dat MTRC geen belasting betaalt door hun bedrijfsstructuur. Ze kennen geen 
holding structuur, waarbij winst en verlies in de holding wordt geconsolideerd, maar er ook 
belasting over alle winst moet worden betaald. MTRC vereffent alle winst- en verlies binnen 
een bedrijf, waardoor ze uiteindelijk nauwelijks tot geen winst maakt en dus minder belasting 
hoeft te betalen. 

Hoe selecteert MTRC zijn (financiële) partners? Hoe werken ze dan samen? 
MTRC krijgt altijd een aantal 'Developments Rights' (OR), naast 'Operation Rights' (OR). De 
locaties voor de ontwikkeling worden eerst beoordeeld op hun grootte, en of ze qua 
dimensies voor de ontwikkelaars interessant en behapbaar zijn. Vervolgens worden ze, met 
een set van stedenbouwkundige voorwaarden (master layout plan (MLP)), in een tender 
aanbesteed. Er wordt daarbij meestal een verdeelsleutel afgesproken voor de winst uit de 
ontwikkeling. Er wordt een projectovereenkomst (development agreement) gemaakt waarin 
dit is vastgelegd. 

De ontwikkelaar betaalt een 'land premium' (pacht), planning kosten, constructie kosten en 
marketing/verkoop kosten. De winst na verkoop wordt verdeeld tussen ontwikkelaar en MTRC 
volgens de vooraf besproken verdeelsleutel, eventueel met vereffening van het eigendom van 
bijvoorbeeld het winkelcentrum. 
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Welke rol heeft MTRC in het ontwikkelingsproces van nieuwe metrolijnen? 
Ze ontwikkelen niet zelf, maar altijd in joint-development met private ontwikkelaars. Het 
enige dat ze zelf doen is het bouwen van het metrosysteem inclusief station. Ze hebben niet 
genoeg expertise om ook de ontwikkeling bovenop het station te doen. Ook levert het een 
hogere Internal Rate of Return op als ze het in joint-development uitvoeren. 

Wat is de rol van de overheid in de ontwikkeling van nieuwe metrolijnen? 
De overheid maakt de 'Comprehensive Transport Study' (CTS) en de 'Railway Development 
Study' (RDS) en geeft daarbij aan wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. In Hong Kong zijn 
er twee railbedrijven. Er is afgesproken tussen beide bedrijven dat MTRC de lijnen in de meer 
stedelijke gebieden ontwikkeld en het ander railbedrijf, Kowloon-Cantoon Railway Corporation 
(KCRC), in de landelijke gebieden nieuwe lijnen ontwikkeld. Uiteindelijk beslist de overheid 
wie de lijn mag bouwen en exploiteren. De overheid heeft het recht om de grond waar de lijn 
komt aan te kopen, eventueel tegen financiële vergoeding tegen marktwaarde. Op basis van 
de 'Project Agreement' tussen MTRC en overheid worden vervolgens 'Development Rights' 
(DR) aan de MTRC gegeven, altijd verbonden aan of op het station. 

De KCRC is niet direct te vergelijken met MTRC, omdat zij een andere achtergrond heeft. De 
East Rail van KCRC is geheel door de overheid gefinancierd, en in die zin niet te vergelijken 
met de MTRC lijnen. De West Rail, die ook van KCRC is, is wel onder vergelijkbare 
voorwaarden ontwikkeld, echter is het principe van het gebruik van 'Development Rights' 
voor de financieren niet of minder gebruikt. Dit kwam ook door de ingestorte vastgoedmarkt 
en de minder agressieve strategie op dit gebied van KCRC. 

Wat voor methode gebruikt MTRC om een succesvol project te realiseren? 
Er worden bij metro-ontwikkeling geen Publieke Private Samenwerking (PPS) constructies 
gebruikt, simpelweg omdat het geen interessante investering is voor private partijen. 
Alternatieven zijn in ieder geval vaak interessanter met een beter rendement. 
Kijkende naar het ontwikkelingsproces van nieuwe metrolijnen, zou je het een PPS kunnen 
noemen. Dit is echter niet contractueel vastgelegd. 
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Bijlage 6.2 Verslag interview David Sorton (Project Manager) 
11 september 2007 

Inleiding 
1"1TRC integreert rail en vastgoed. Dit werkt in Hong Kong vooral vanwege de dichtheid in de 
stad. Zonder de metro zou het vastgoed niet worden gebouwd en zonder het vastgoed zou 
de metro niet winstgevend zijn. Of dit ook in andere landen werkt is nog maar de vraag. 

Is het vanwege de dichtheid van de populatie dat je deze methode kunt gebruiken? 
Het punt is dat het vastgoed dat MTRC ontwikkelt grote waarde heeft. Als je bijvoorbeeld 
kijkt naar London waar in het centrum de waarde van vastgoed hoog is, maar naarmate je 
buiten het centrum komt neemt de waarde van het vastgoed af. Je kunt je afvragen of het 
vastgoed dan nog genoeg rendement oplevert om de metro (uitbreiding) te bekostigen. 
Waarschijnlijk werkt het centrum alleen in het centrum van grote steden, waar de waarde 
van het vastgoed hoog is. MTRC kijkt dan ook in London en won er al een 
uitvoeringsconcessie in joint-venture met een lokaal spoorwegbedrijf. Men kijkt nu wat er 
mogelijk is om daar ook vastgoed te ontwikkelen, maar rechtspraak, wetgeving en andere 
aspecten maken dat het problematisch wordt om het project uit te voeren. Het is het echter 
wel waard om er over na te denken. MTRC probeert ook in Shenzhen (stad in China, tegen de 
grens van Hong Kong) vastgoed en rail te integreren, maar het gaat waarschijnlijk niet lukken 
door ander overheidsbeleid en andere belangen bij de betrokkenen. 

Voor dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in value capturing; de combinatie van 
vastgoed- en metro-ontwikkeling. Hoe wordt het toegepast bij MTRC? 
Ik ken niet echt de uitdrukking value capturing, het is vast wat MTRC doet, maar niet een 
term die MTRC gebruikt. Value capturing is voor MTRC dat er voordelen ontstaan bij 
vastgoedontwikkeling, waardoor reizigersaantallen toenemen en er synergie plaats vindt 
tussen vastgoed- en metro-ontwikkeling (mensen in Hong Kong vinden het prettig om naar 
het werk te kunnen zonder dat ze nat worden). Afgezien hiervan zijn er vast ook nog moeilijk 
te kwantificeren voordelen voor de gemeenschap en de overheid waar MTRC niet direct 
financieel van profiteert. Wij profiteren alleen van de toename van onze reizigers die gebruik 
maken van de spoorwegen. 

Is het zo dat de vastgoedontwikkeling de metro-ontwikkeling financiert? 
Ja, zo werkt het. Een voorbeeld is het project Tseung Kwan 0 met zijn uitbreiding. Er zit een 
interessant verhaal achter deze uitbreiding. Lang geleden was er al sprake van uitbreiding (in 
de jaren 80) van deze 'new town' en de overheid vroeg MTRC of ze er een metrolijn wilden 
aanleggen. MTRC had geen interesse aangezien het jaren zou duren voordat deze uitbreiding 
rendabel zou zijn. MTRC stelde toen voor dat de overheid eerst financierde en dat MTRC dit 
terug zou betalen zodra de nieuwe lijn rendabel zou zijn. Hier ging de overheid niet mee 
akkoord. Toen de bouw van "Tseung Kwan 0 New Town" begon was gepland om er 
ongeveer 500000 mensen gehuisvest te hebben in het jaar 2000. MTRC heeft op basis 
daarvan een berekening gemaakt en gezegd dat als MTRC er vastgoed mocht ontwikkelen er 
een rendabele bouw en exploitatie van een nieuwe lijn plaats kon vinden. Dat plan werd 
goedgekeurd. Er ontstond een probleem toen de nieuwe lijn voor tweederde klaar was en er 
pas tweederde van de geprognosticeerde bevolkingspopulatie woonde. Daardoor waren er 
dus minder reizigers voor de metro dan verwacht. "Gelukkig" gebeurde dit toen er een 
economische malaise was (Aziatische crisis rond 1997) en er dus weinig aanbod van werk 
was, waardoor MTRC het project goedkoper kon laten uitvoeren. Ongeveer 60% van de 
geprognosticeerde kosten (grofweg HKD 30 miljard geschat). Er zijn hierdoor aardig wat 
kosten bespaard die het "tekort" aan reizigers compenseerden. 

Het concept van rail & vastgoed wordt toegepast door MTRC omdat ze de 
ontwikkelingsrechten heeft. Waarom verkoopt MTRC die rechten niet gewoon aan 
de ontwikkelaars? 
Er zit een risico aan het participeren in de ontwikkeling, er zitten echter ook opbrengsten aan. 
Het is voor MTRC balanceren tussen risico en opbrengsten. MTRC moet die afweging maken, 
daarom wordt elk project uitgebreid doorgerekend. In sommige gevallen worden de 
ontwikkelingsrechten verkocht maar in veel gevallen willen MTRC ze behouden omdat we er 
een belang hebben. Door de deal met de ontwikkelaars hebben we het eigendom van 
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bijvoorbeeld een winkelcentrum. Na de ontwikkeling zitten wij dus nog in zo'n project, 
waardoor we willen waarborgen dat het zijn waarde en winstgevendheid behoudt en meer zal 
opleveren dan als we de rechten alleen direct verkopen. Een voorbeeld is 'Maritime Square' 
waar we een winkelcentrum bezitten wat we zelf ontwikkeld hebben. Iemand zal de 
afwegingen moeten maken en de risico's moet bekijken, dat doet MTRC dan liever zelf. 

Door het in eigen hand te houden hebben we de mogelijkheid om alles te coördineren en 
goed te integreren, dat is anders nauwelijks mogelijk. Dit geldt in het bijzonder bij percelen 
met een kleiner oppervlak. Bovendien worden sommige projecten in fasen gerealiseerd over 
een langere periode van bijvoorbeeld 10 jaar. Het is dan, zonder zelf controle te hebben, 
lastig om de ontwikkelaars aan te sturen, wat problemen kan veroorzaken. MTRC heeft 
daarom met de ontwikkelaar een 'development agreement' waarin is aangeven dat 
afmetingen van het gebouw, de winstmarge, de gebruikte standaarden, de naam van het 
project en de verkoopprijs door MTRC moeten worden goedgekeurd. De reden daarvoor is 
tweeledig; het bevordert de integratie tussen rail en vastgoed. Daarnaast voorkomt het dat 
MTRC controle verliest en dat er bijvoorbeeld door de ontwikkelaar besloten wordt om 
bouwwerkzaamheden lange tijd uit te stellen, wat het project en de toename van het aantal 
reizigers niet ten goede komt. Of andersom waarbij de metro nog niet de capaciteit heeft om 
de vervoersstroom aan te kunnen als de ontwikkelaar te snel ontwikkeld. 

Het gaat niet alleen om opbrengsten en rendement, maar ook om de toegevoegde waarde 
die wordt toegevoegd. MTRC beschikt over de voldoende capaciteit en kennis om de 
integratie van beide delen goed te laten verlopen. 

We besteden de diverse projecten wel aan, wij houden echter de controle. MTRC bepaalt ook 
de strategie voor de fasering van het project om het op een juiste manier in de markt te 
zetten en ervoor te zorgen dat er de juiste functies zitten. 

Wie bepaalt het programma van een project, dus wie bepaalt welke functies 
(kantoor, woningen, e.d.) worden gebouwd? 
MTRC maakt het masterplan en geeft aan welke functies worden opgenomen en welke 
onderdelen worden verkocht of verhuurt. Het programma wordt gebaseerd op 
marktonderzoek en financiële calculaties. Aan de hand daarvan worden plannen vastgesteld 
en bepaald wat er wordt gebouwd. 

Welke verbindingen zijn er tussen de ontwikkeling van de lijnen met station(s) en 
het omliggende vastgoed? 
Verwijzing naar de fysieke verbinding of de financiële verbinding? Met betrekking tot 
eerstgenoemde, geïntegreerde ingangen en praktische voetgangersverbindingen worden 
aangelegd om waar mogelijk de verbinding tussen rail en aangrenzend vastgoed te 
verbeteren. Deze kunnen door MTRC of door ontwikkelaars worden gefinancierd, afhankelijk 
van de contractonderhandeling. Met betrekking tot de financiële verbinding wordt het "rail & 
vastgoed" model met succes in Hang Kong gebruikt, waarbij een nieuwe metro de potentie 
van de vastgoedontwikkeling verhoogt, en het nieuwe of verbeterde vastgoed bijdraagt aan 
de metro. Dit model werkt goed in Hang Kong maar dat kan in een ander land anders zijn. 

Hoe wordt bij projecten samengewerkt met de andere partijen? 
MTRC gelooft dat de enige betrouwbare route naar het succesvol afronden van een project 
ligt in het vertrouwen en samenwerking die tussen de partijen in kwestie wordt ontwikkeld. 
Dit proces begint in de ontwerpfase waar MTRC adviseurs, die zich bewezen hebben, 
inschakelt om een ontwerp te maken dat voldoet aan de, door MTRC vastgestelde, 
functionele eisen. 
Er wordt samengewerkt met ontwikkelaars in een joint venture constructie waarbij MTRC 
tijdens de uitvoering optreedt als controlerende partij. De ontwikkelaar huurt wel zijn eigen 
consultants en onderaannemers in maar bepaald samen met MTRC de hoofdlijnen van het 
project. Daarbij mag het naar eigen inzicht zaken indelen en/of uitvoeren zolang deze maar 
binnen de 'regels' van de 'development agreement' vallen. 

De samenwerking bij de bouw van de metrolijn is heel anders. Daarbij neemt MTRC de 
volledige uitwerking en het toezicht voor haar rekening. MTRC heeft daarvoor een groot 
projectmanagement afdeling binnen het bedrijf, die op een gedetailleerd niveau alles uitwerkt 
aangezien het aanleggen van een spoorlijn veel ingewikkelder is dan bijvoorbeeld een 
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wegdek aanleggen. MTRC heeft de juiste expertise in huis en voert het daarom liever zelf uit, 
zodat ze zeker weten dat alles word gemaakt zoals het hoort. Voor het bouwen van de lijn 
contracteert MTRC aannemers die het selecteert via aanbesteding met prekwalificatie. 
Wanneer een aannemer een bepaald contract heeft gekregen wordt aan een hechte 
werkrelatie tussen het bedrijfsteam van MTRC en het team van aannemer gewerkt. 

MTRC werkt met het principe van samenwerking, niet dat van confrontatie. Partnering, niet 
toegepast op basis van contract, speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van de 
onderlinge relatie. Er worden, door een gespecialiseerd bedrijf georganiseerd, workshops 
gehouden met de samenwerkingspartners aan het begin van het project. Projectmedewerkers 
van betrokken partijen worden aangemoedigd om nauw samen te werken met hun 
'collega's' om het project sneller op te leveren. Daarbij geldt de voorwaarde dat de 
samenwerking de verantwoordelijkheden niet kruist. Er wordt regelmatig feedback gevraagd 
aan alle partijen om zo de betrokkenheid en effectiviteit van de diverse onderdelen van de 
relatie te verbeteren. Ook kunnen op basis hiervan resultaten worden vastgesteld zodat, waar 
nodig, actie ondernomen kan worden. 

Speelt de afdeling project management van de metro-ontwikkeling ook een rol bij 
de ontwikkeling van het vastgoed? 
Dit wordt zoveel mogelijk gesplitst, maar mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een 
station/metrolijn die sterke overlap heeft met het vastgoed, dan neemt de eigen 
projectmanagement afdeling haar gedeelte onder handen. Na voltooiing geven ze het over 
aan de vastgoedexperts om hun gedeelte te voltooien. Er wordt zoveel mogelijk onderscheid 
gemaakt tussen vastgoedontwikkeling en de bouw van spoorlijn, al vind er natuurlijk wel 
communicatie tussen de teams plaats. Vaak is er een stuurgroep die daarboven voor 
afstemming zorgt. 

Wat is de rol van de overheid? 
De overheid begint met het maken van een beleid voor spoorweg(bouw), al kan MTRC die 
wel in zekere mate beïnvloeden . MTRC weet bijvoorbeeld wat de beste plekken zijn om 
spoorwegen aan te leggen, MTRC probeert de strategie van de overheid te beïnvloeden. De 
'Corporation's Railway Development Planning Section' van MTRC is constant nieuwe 
ontwikkelingen in de stad aan het bekijken en overheidsplannen aan het herzien voor 
potentiële toekomstige metro uitbreidingen. Er is echter altijd steun van de overheid nodig 
voordat deze kunnen worden uitgevoerd. De overheid besluit hoe snel of langzaam ze iets 
zullen implementeren (op het ogenblik langzaam, in de toekomst lijkt het sneller te gaan). Er 
gaan 5 nieuwe spoorlijnen ontwikkeld worden waaronder een snelle verbinding tussen 
Kowloon en de Chinese grens die aansluit op de hogesnelheidslijn van China. Dit is urgent 
project omdat China flink bezig is met het bouwen van hogesnelheidslijnen terwijl Hong Kong 
achterblijft. Tot aan de fusie met KCRC bepaalde de overheid welke van de twee bedrijven 
(MTRC of KCRC) een uitbreiding van het netwerk mocht uitvoeren. 

Zodra de overheid heeft besloten door te gaan met een project en een bedrijf heeft 
aangewezen begint deze met het plannen, ontwerpen, etc. Vroeger ging het bouwen van een 
project sneller, maar tegenwoordig zijn er meer regels waarmee rekening moet worden 
gehouden waaronder het opstellen van milieueffect rapportages en de invloed van het 
parlement. Eén van de grote problemen in Hong Kong is dat er geen geïntegreerd beleid is 
voor regulering van alle openbaar vervoer. Daardoor ontstaat veel concurrentie die 
contraproductief werkt. 
De nieuw te ontwikkelen lijnen van MTRC lijken minder winstgevend dan vroeger. MTRC kijkt 
naar wat goed is voor de maatschappij, maar tegelijkertijd ook wat economisch verantwoord 
is. Het probleem is dat er weinig ruimte is voor vastgoedontwikkeling, waardoor de overheid 
nu wordt gevraagd om directe financiering (omdat er niet genoeg ontwikkelingsrechten 
verkregen kunnen worden). De overheid kijkt hier naar en weegt het af tegen de aanleg van 
wegen en andere publieke voorzieningen. 

Is er minimum aan ontwikkelingsrechten nodig om de ontwikkeling van metrolijn 
haalbaar te maken? 
De waarde die met de ontwikkelingsrechten wordt gecreëerd bepaald of de aanleg van een 
nieuwe lijn haalbaar is. Als het vastgoed te weinig waarde heeft, zal er een andere 
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financieringsbron moeten worden gevonden. De benodigde financiering wordt meestal 
samengesteld uit een combinatie van beide. 

Wanneer de overheid besluit dat ze gaan subsidiëren van een project moeten ze 
dan meer zeggenschap hebben? 
Wanneer de overheid een project direct financiert krijgen ze geen extra zeggenschap in het 
project. De overheid wil namelijk dat er ergens een metrolijn wordt gebouwd en niet MTRC, 
de overheid moet MTRC vervolgens vertrouwen geven om die lijn te realiseren. Als er een 
overeenkomst tussen beiden is zal de overheid MTRC de ruimte moeten geven. 

Is de overheid de enige partij die de aanleg van een nieuwe lijn financiert? 
Naast de bijdrage van de overheid lenen we geld van banken. Op het ogenblik hebben we 
ongeveer HKD 40 biljoen geleend, waarbij we een goede creditrating hebben. Tegenover de 
leningen staat een eigen vermogen van zo'n HKD 100 biljoen. Door de fusie zal de 
verhouding tussen beide beter worden. Verder zijn er geen andere externe financiers. 

Is er nooit competitie tussen MTRC en KCRC bij het ontwikkelen van nieuwe 
lijnen? 
Om de structuur van Hong Kong met betrekking tot concurrentie bij metrolijnen te begrijpen 
moet men een beetje van de historie begrijpen. Toen de Airport Express Railway moest 
worden ontwikkeld werd door de overheid aan zowel MTRC als KCRC gevraagd om te 'bieden'. 
Toen MTRC uiteindelijk deze lijn won was KCRC niet gelukkig omdat oorspronkelijk was 
afgesproken dat MTRC de dichtbevolkte delen van metro zou voorzien, terwijl KCRC de 
gebieden met lagere dichtheid zou bedienen. Dit zorgde voor een kleine competitie, maar 
over het algemeen was de markt al verdeeld omdat de overheid het beleid hanteerde dat een 
nieuwe lijn zou gaan naar het bedrijf waarvan de nieuwe lijn het beste zou aansluiten op haar 
bestaande lijnen. Bij een 'twijfelgeval', zoals de AER, werd een zogenoemde 'bieding' 
georganiseerd. 

Welke contractvormen/methode gebruikt MTRC voor de ontwikkeling van nieuwe 
metrolijnen en stations? 
MTRC is flexibel in zijn benadering bij het aanbesteden van de contracten waaruit het project 
bestaat. De meest gebruikelijke methoden zijn: 
a. Civiele werken voor stations, waarbij de MTRC zelf toezicht houdt 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 worden daarbij aangestuurd 
door MTRC. 

b. Civiele werken voor tunnels waarbij wordt gewerkt met Design & Construct contracten 
met vaste bedragen, lumpsum. Hierbij heeft de aannemer meer flexibiliteit. 

c. Electrical & Mechanica! (E&M) contracten die worden aanbesteed als Design & Build 
waarbij de aannemer het gedetailleerde ontwerp maakt en installaties en materiaal kiest 
en verwerkt in een 'engineer's reference design' met 'performance' specificaties. 

De algemene regel is dat civiele en bouwwerken worden verkregen op een geografische basis 
(bijv. 1 of 2 aangrenzende stations, een tunnelsectie, etc). 

Een andere, onlangs gebruikte, contractvorm is 'target casting'. Deze methode wordt ingezet 
bij complexe projecten met hoge risico's en onzekerheid 

MTRC heeft, tot op heden, geen gebruik gemaakt van PPP/PFI als verwervingsmethode. Het 
bedrijf is een zeer ervaren en meewerkende opdrachtgever die projecten direct aanstuurt met 
behulp van eigen interne middelen/mensen. 
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Bijlage 6.3 Verslag interview Sharon Liu (Town Plan manager) 
11 september 2007 

Heeft MTRC concurrentie bij haar activiteiten? 
Metro is in Hang Kong erg belangrijk voor het stedelijk transport. De overheid stimuleert 
metro in plaats van vervoer via wegen. Binnen het openbaar vervoer ondervindt MTRC echter 
oneerlijke competitie. Een busbedrijf bijvoorbeeld kan gebruik maken van wegen die door de 
overheid zijn aangelegd, het hoeft alleen te zorgen voor een vervoermiddel en een chauffeur. 
Een metrobedrijf echter moet om zijn dienst aan te kunnen bieden zorgen voor de aanleg van 
het spoor en tunnels en aankoop van het treinstel. MTRC moet dus veel meer investeren dan 
'andere' openbaar vervoerbedrijven. Dit probleem geldt wereldwijd voor alle railbedrijven. Om 
die oneerlijke concurrentie op te heffen is ondersteuning van de overheid nodig bij de bouw 
en exploitatie van een lijn. 

Wat is er specifiek aan het model van MTRC en is het elders ook toepasbaar? 
IIIITRC is financieel onafhankelijk, heeft nauwelijks vreemd vermogen nodig en geen subsidie 
van de overheid voor de exploitatie. Het bedrijf doet de coördinatie, planning, bouw en het 
management van de gehele metrolijn met vastgoed. MTRC speelt een centrale rol en zorgt 
dat alles volgens haar procedures verloopt. Heel veel mensen denken dat wanneer MTRC de 
ontwikkelingsrechten krijgt voor een stuk grond, deze weer verkoopt aan een ontwikkelaar. 
Dat is onjuist. De ontwikkelaar werkt samen met MTRC en ze ontwikkelen samen een project 
in een joint-development constructie. De ontwikkelaar wordt daarbij nooit eigenaar van de 
grond, dat is het principe dat MTRC hanteert. 

MTRC probeert deze methode nu ook toe te passen in China en is bezig met plannen, 
investeren en bouwen. In China hebben ze echter andere overwegingen. De overheid 
investeert meestal in de metro, maar 'pakt' de grond eruit en doet een open aanbesteding. 
Dat geeft een andere situatie. 

Betaalt MTRC voor de ontwikkelingsrechten? 
Veel mensen denken dat MTRC de grond gratis krijgt van de overheid, maar dat is niet zo. 
MTRC betaalt een marktprijs ('land premium') voor het stuk grond. Ze betalen wel de waarde 
berekend zonder de bestemming van een spoorweg erop (kale bouwgrond). Dit is een 
voorwaarde van MTRC omdat zij zal investeren in die grond met haar metrolijn en vastgoed. 
De bouw van de metrolijn met haar vastgoed, die MTRC samen met vastgoedontwikkelaars 
uitvoert, zorgt voor een waardestijging van de grond. 

Wat zijn de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de stations? 
Basis voor de ontwikkeling is de theorie van Transit Oriented Development (TOD). Daarbij 
wordt de hoogste dichtheid rondom stations gerealiseerd. Hoe verder van station hoe minder 
de dichtheid wordt. Bij het station is altijd een overstapmogelijkheid op andere 
transportvormen, zo wordt een netwerk gevormd. De metro staat zo niet op zichzelf, maar 
ondersteunt en wordt ondersteund door andere vormen. Andere vormen van openbaar 
vervoer mogen niet parallel lopen aan het metronetwerk. Dat zorgt voor competitie terwijl de 
andere vormen van openbaar vervoer juist de metrolijnen zouden moeten 'voeden' en dus 
aanvullen. Daarover is veel discussie met de overheid. 

In Hang Kong wordt gewerkt met een maximale loopafstand van SOOm in gebieden met hoge 
dichtheid, wat betekent dat stations 1 km uit elkaar liggen. In China wordt bijvoorbeeld 
gewerkt met loopafstanden van BOOm tot 1 km. 

Om een 'goed' geïntegreerd station te ontwikkelen moet één bedrijf alle facetten beheersen, 
van begin tot eind. Er zal nooit een goed geïntegreerd project ontstaan wanneer een 
hotelontwikkelaar, kantoorontwikkelaar en metrobedrijf afzonderlijk van elkaar zouden 
werken op één stuk grond. Als één bedrijf dan niet goed samenwerkt en uitvoert zal het 
project geen succes worden. Er ontstaat dan geen hoogwaardig project en synergie. 
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