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Inleiding 
 
In de bestuursrapportage Stationsgebied van mei 2010 is gerapporteerd dat de 
optimalisatietaakstelling in vergelijking met 2009 is toegenomen met € 18,5 miljoen tot een 
niveau van € 27,37 mio.  
Deze stijging van de taakstelling is met name veroorzaakt door het wegvallen van een 
bijdrage in de organisatiekosten. In de programmabegroting 2010 heeft de Raad besloten 
dat hiervoor € 17 mio (in vier tranches) kon vrijvallen uit de algemene reserve als de stand 
van het weerstandsvermogen daartoe ruimte zou bieden. Voor het jaar 2010 is €4,25 mio 
bestemd voor de het programma Stationsgebied. De herberekening van het 
weerstandsvermogen biedt deze ruimte niet voor de volgende tranches, waardoor deze 
dekkingspost op concern niveau is komen te vervallen. 
 
De taakstelling is  verhoogd met nog eens € 2,5 mio, waarmee de totale taakstelling van de 
grondexploitatie Stationsgebied € 29.87 mio bedraagt.  
 
Tabel: opbouw optimalisatietaakstelling 

  
Actualisatie 

2010
  Fase 1
Kosten -/- 453,49
Opbrengsten 426,12
Optimalisatie taakstelling -/- 27,37
Extra taakstelling 2010 -/- 2,5
Totale optimalisatietaakstelling Berap 
2010 -/- 29,87
 
 
Het vinden van financiële optimalisaties is om diverse redenen geen eenvoudige opgave: 
• Veel projecten zijn inmiddels vastgelegd in contracten (zie overzichtskaart blz. 4) 
• Voorstellen dienen te passen binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders 
• Sinds de start van het project zijn voortdurend financiële optimalisaties doorgevoerd 

(voorbeelden hiervan zijn: het inpassen van referendumkosten € 14,5 mio, 
bereikbaarheid € 20 mio, kantoren buiten plangebied € 83 mio). 

 
In de zomer is een inventarisatie opgesteld met verschillende optimalisatiemogelijkheden.  
 
Die optimalisatiemogelijkheden voldoen aan de volgende bestuurlijke randvoorwaarden: 
- passen binnen de via het referendum gekozen visie A; 
- behoud van kwaliteit openbare ruimte; 
- passen binnen de contractuele afspraken met de private partners; 
- passen in de planning op hoofdlijnen. 
 
Met inachtneming van deze randvoorwaarden is een lijst opgesteld van diverse 
mogelijkheden. Uit die lijst hebben wij een rangschikking gemaakt in drie categorieën. 
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1. bij de programmabegroting 2011 verwerkte maatregelen; (4 projecten in totaal €15 mio).  
2. nader te onderzoeken en te besluiten voorstellen bij de voorjaarsnota 2011/ 

bestuursrapportage Stationgebied (6 projecten in totaal €14 mio).  Het onderzoek betreft 
een toets op stedelijke aspecten waaronder luchtkwaliteit, bereikbaarheid, externe 
veiligheid, structuurplan Stationsgebied,  

3. overige mogelijkheden die niet door het College zijn overgenomen (4 projecten in totaal 
€5,5 mio).  
 

Het Stationsgebied staat nog maar aan het begin van de realisatiefase. Er zijn allerlei 
factoren die de grondexploitatie kunnen beïnvloeden. Voor kansen en bedreigingen, zie de 
Verantwoordingsrapportage van april 2010. 
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Kaart: Gecontacteerde projecten 

 

 

Vastgoedprojecten vastgelegd in contracten
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Totaaloverzicht optimalisatiemogelijkheden 
 
   
Categorie 1: Verwerkt in programmabegroting 2011   
1. BTW €  3,5 mio  
2. fasering Paardenveld en Catharijnesingel zuid €  6,0 mio  
3. deel stelpost vergroening  €  2,5 mio  
4. optimaliseren Catharijnesingel €  3,0 mio  
Subtotaal verwerkt in programmabegroting 2011  € 15,0 mio 
   
Categorie 2: Nader onderzoek (Voorjaarsnota 2011)   
1. Paardenveld (schilwoningen rond parkeergarage) €  1,0 mio  
2. Oude Daalstraat  €  1,5 mio  
3. locatie fietsflat €  4,0 mio  
4. uitbreiding Daalsekwint €  3,5 mio  
5. optimaliseren vastgoed Smakkelaarsveld  €  0,8 mio   
6. optimaliseren Stationsplein West  €  1,7 mio  
7. optimaliseren Stationsplein Oost €  1,5 mio  
8. Westpleintunnel  PM  
Subtotaal nader onderzoek  € 14,0 mio 
   
Categorie 3: Mogelijkheden die niet door het college zijn 
overgenomen  

  

1. verplaatsen bibliotheek Smakkelaarsveld €  1,5 mio  
2. budget openbaar gebied taakstellend verlagen €  2,5 mio  
3. restant stelpost vergroening  €  2,0 mio  
4. Jaarbeursplein PM  
Subtotaal optimalisatiemogelijkheden  € 6,0 mio 

Totaal overall  € 35,0 mio 
 
 
  Actualisatie 2010
  Fase 1
totale optimalisatietaakstelling Berap 2010 -/- 29,87
totaal optimalisatievoorstellen  +/+ 29,00
restant optimalisatietaakstelling  -/- 0,87
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Categorie 1/ optimalisatiemaatregelen
Verwerkt in programmabegroting 2011 
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1. Herberekenen BTW last grondexploitatie Stationsgebied 
 

 

Algemeen: 
In de grondexploitatie van de POS is voor fase 1 een BTW post opgenomen van circa € 
3,5 mio. Uit een onderzoek van EFK (fiscaal advies) is gebleken dat de BTW druk als 
gevolg van het realiseren van het Masterplan Stationsgebied nihil is. Andere 
grondexploitaties dragen in voorkomende gevallen af aan het concern. Voorgesteld 
wordt om het BTW-voordeel in de grondexploitatie Stationsgebied te verwerken. 

Financieel effect: 
 
€ 3,5 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010). 

Aandachtspunten: 
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2. Fasering Paardenveld en Catharijnesingel zuid 
 

 

 

 

Financieel effect: 
€ 6 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010). 
 

 Paardenveld Zuid 
kostenraming  €  7.168.000   €  9.088.000  
correctie tijdelijke maatregelen  €  1.000.000   
minus dekking ALU  €  5.400.000   €              -    
Projectresultaat  €  2.768.000   €  9.088.000  
   

Voordeel grex  €  6.320.000   
 

Algemeen: 
In de huidige grondexploitatie is er geen dekking voor de singel vanaf de Knipstraatbrug 
tot de aansluiting op de Weerdsingel (Paardenveld). Dit deel valt onder fase 2 van de 
grondexploitatie. Deze locatie kan nu gekoppeld worden aan de maatregelen die 
getroffen worden in het kader van het actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU). Om die 
reden wordt voorgesteld Paardenveld toe te voegen aan fase 1 Stationsgebied en 
Catharijnesingel zuid later te realiseren en in fase 2 onder te brengen. 

Aandachtspunten: 
• het wordt mogelijk op het Paardenveld en ter hoogte van de Oude Daalstraat 

vastgoed te realiseren (zie categorie 2) 
• Te treffen tijdelijke maatregelen ter hoogte van Mariaplaatsbrug/bak 
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 3. Verlaging stelpost vergroening 
 

 
 
 

 

 

Algemeen: 
Bij het besluit over de programmatische invulling van de Knoopkazerne op 10 januari 
2008 heeft de gemeenteraad amendement 2008, A1 aangenomen (geld voor een groener 
Stationsgebied). Van dat bedrag resteert €4,5 mio. 
Het voorstel is van dit bedrag €2.5 mio aan te wenden voor de optimalisatie  
Vergroenen van de projecten in het Stationsgebied blijft nog steeds mogelijk door: 
a. het beschikbaar blijven voor de grex van een bedrag van €2 mio voor vergroening;  
b. het behoud van het budget voor openbare ruimte; (zie categorie overige projecten) 
c. het slimmer ontwerpen en uitvoeren wat leidt tot kostenbesparing. 
Voorbeeld: Kade Catharijnesingel uitvoeren als ecologische oevers in plaats van stenen 
kademuren. 

Aandachtspunt: 
• Het contract met de Rijksgebouwendienst moet nog worden uitonderhandeld.  

Financieel effect: 
€ 2,5 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010).  
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 4. Optimaliseren Catharijnesingel  
 

 
                                                             

Algemeen: 
Voor een groot deel van de singel is een definitief ontwerp afgerond en zijn de eerste 
werkzaamheden begonnen (sloop van de Vredenburgbak). Tot het moment dat er een 
bestek wordt gemaakt, is het mogelijk om financieel te optimaliseren in het project. Het 
Ingenieursbureau van de gemeente is gevraagd welke wijzigingen in het ontwerp tot een 
kostenreductie leiden. Hierbij is rekening gehouden met de vergroeningsdoelstelling.  

Financieel effect: 
€ 2 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010). 
Een eerste quick scan van het IBU wijst uit dat door versobering € 2 mio bezuinigd kan 
worden. Voorgestelde bezuinigingen: 
• Eenvoudiger ontwerp Knipstraat- en Mariaplaatsbrug 
• Houten beschoeiingen ipv opgemetselde kademuur (westzijde singel)  
• Toepassing natuursteen beperken 
• Verlichting. 
Gestreefd wordt naar een bezuiniging van in totaal € 3 mio.  

Aandachtspunten: 
• Archeologie en bodemsanering 
• Fasering  
• Tijdelijke maatregelen 
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Categorie 2/ optimalisatievoorstellen 
Nader onderzoek (Voorjaarsnota 2011) 
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Kaart: Locaties nader onderzoek 

 
 
Locatie 1: Paardenveld 
Locatie 2: Oude Daalstraat 
Locatie 3: Fietsflat 
Locatie 4: Uitbreiding Daalse Kwint 
Locatie 5: Smakkelaarsveld / Bibliotheek 
Locatie 6: Stationsplein West 
Locatie 7: Stationsplein Oost 
Locatie 8: Westpleintunnel 
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1. Paardenveld 

 
                

 
 

 
Algemeen: 
Op het moment dat het Paardenveld inclusief singel aan fase 1 wordt toegevoegd, komt 
er een locatie beschikbaar om woonprogramma toe te voegen. Hiermee is al in het 
Masterplan rekening gehouden. Het gaat om een schil van woningen ter afscherming van 
de parkeergarage. Het gaat hier om ca. 35 woningen. 

Financieel effect: 
€ 1 mio 

Aandachtspunten: 
• parkeren in bestaande parkeergarage Paardenveld 
• archeologie 
• afspraken met exploitant parkeergarage 
• bereikbaarheid / milieueffect 
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2. Oude Daalstraat 
 

 
 
 

 
 
 

Algemeen: 
Ten gevolge van het ALU wordt een verkeersknip Paardenveld ingevoerd. Als 
consequentie hiervan gaat er veel minder verkeer door de Daalsetunnel naar het Centrum 
rijden en kunnen de bestaande rijbanen worden gereduceerd. Ten noorden van de 
Daalsetunnel ontstaat daarmee ruimte voor vastgoedontwikkeling. In een scenario met 
woningbouwbouw kent het programma een potentie van 6.100 m² BVO, circa 50 
woningen. 

Financieel effect: 
1,5 mio 

Aandachtspunten: 
• parkeren 
• plangrens Stationsgebied 
• bomen 
• betrekken bestaande woningen "Oude Daalstraat" 
• bereikbaarheid / milieueffect 
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3. Fietsflat 
 

 
 

 

Financieel effect: 
€ 4,0 mio 

Algemeen: 
Momenteel wordt onderzocht of het noodzakelijk is om de fietsflat te realiseren. Er is 
een variant waarbij alle fietsen onder het Stationsplein oost gestald kunnen worden. 
Indien deze variant haalbaar is, komt de locatie fietsflat beschikbaar.  
Het is nog niet duidelijk of aan deze zijde van het station de tramperrons worden 
geconcentreerd of dat, zoals in de huidige plannen is voorzien, een busstation wordt 
gerealiseerd. Dit is afhankelijk van de tracékeuze voor de HOV om de zuid.  
In de schets hierboven is rekening gehouden met de komst van de tram. 
Een mogelijke ontwikkeling op deze locaties zoals hierboven geschetst, heeft een 
programma van 22.500 m² BVO (doelstelling woningbouw) en mogelijk circa 1.000 m² 
retail in de plint. 

Aandachtspunten: 
• tram/busstation 
• parkeren (oplossing in omgeving mogelijk) 
• RABObrug 
• combinatie met studentenwoningen (negatief op grondopbrengsten) 
• bereikbaarheid / milieueffect 
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4. Uitbreiding Daalsekwint 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Algemeen: 
Er ligt een verzoek van de eigenaar van het vastgoed aan het Daalseplein om circa 5.000 
m² bvo kantoorvolume toe te voegen aan het bestaande vastgoed. In het pand is 
momenteel Movares gehuisvest. Deze uitbreiding past grotendeels binnen het vigerende 
bestemmingsplan. 

Financieel effect: 
3,5 mio 

Aandachtspunten: 
• valt officieel buiten plangebied Stationsgebied 
• parkeren 
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5. Optimaliseren vastgoed Smakkelaarsveld-Bibliotheek 
 

 

 

 

 

 
 
 

Algemeen: 
In het ontwerp van de bibliotheek is rekening gehouden met een ruimtegebruik van 
14.400 m² bvo voor de activiteiten van de bibliotheek. Commerciële functies leveren 
veelal een hogere grondwaarde op. Door bijvoorbeeld de kantoorfunctie op te lossen in 
het Stadskantoor en daarnaast het ruimtegebruik van de bibliotheek te optimaliseren 
komt er  volume beschikbaar om in te vullen met de functie wonen. Dit betekent een 
toevoeging van circa 25 woningen. 

Financieel effect grondexploitatie: 
€ 0,8 mio  
Financieel effect GBU: 
Positief effect op exploitatielasten (PM) 

Aandachtspunten: 
• beschikbare ruimte Stadskantoor 
• parkeren  
• consequenties gebouwindeling 
• afspraken bibliotheek over bijdrage in grondexploitatie 
• kleiner inbouwpakket 
• bereikbaarheid / milieueffect 

Kanttekening: 
Leidt tot verslechtering bedrijfsvoering GBU 
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6. Optimaliseren Stationsplein West 
 

 
 
 

 

 

Algemeen: 
Na vaststelling van het voorlopig ontwerp in december 2009 is het Stationsplein west  
uitgewerkt tot een definitief ontwerp. In dit traject is als opgave meegegeven het resultaat 
van kosten en opbrengsten met € 1,5 mio te verbeteren. 

Financieel effect: 
€ 1,7 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010). 
Onderstaande versoberingen op het ontwerp en uitgangspunten voor de raming hebben 
geleid tot een optimalisatie van € 1,7 mio: 
• terugbrengen oppervlakte dek en vloeren fietsenstalling 
• efficiëntere invulling stijgpunten 
• vereenvoudiging constructie 
• eenheidsprijzen en indexberekening geactualiseerd naar huidige inzichten 
• afname begrotingsonvoorzien op basis van voortschrijdend inzicht 

Aandachtspunten: 
• archeologie en bodemsanering 
• tracé kabels en leidingen 
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7. Optimaliseren Stationsplein Oost 
 

  

 

Algemeen: 
Het ontwerp van Stationsplein oost is momenteel volop in beweging. Er wordt gestudeerd 
op een variant waarbij onder het plein een fietsenstalling van 12.500 fietsparkeerplekken 
kan komen waardoor zowel de fietsflat als de uitbreiding van de Noorderstalling 
vervallen. Het plein wordt over de volledige breedte van de Nieuwe Stationsstraat 
gerealiseerd.  
Als financieel uitgangspunt is meegegeven dat € 1,5 mio geoptimaliseerd dient te worden 
ten opzichte van het huidige resultaat in de grondexploitatie Stationsgebied. 

Financieel effect: 
€ 1,5 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010). 
Een eerste doorrekening van het plan laat zien dat een optimalisatie met € 1,5 mio 
mogelijk is, maar er zijn nog veel financiële onzekerheden die resultaat zowel als positief 
als negatief kunnen beïnvloeden. Met de stakeholders (NS Poort, Corio en ProRail) wordt 
een (gezamenlijke) business case opgesteld. 

Aandachtspunten: 
• tijdelijke maatregelen 
• oplossing kabels en leidingen 
• bodemsanering 
• gevolgen planning aanpalende projecten (voorzetgebouw HC, OV-terminal en 

bebouwing Nieuwe Stationsstraat) 
• oplossing dak boven het plein 
• verdienend vermogen versus stedenbouwkundige kwaliteit 
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8. Westpleintunnel 
 

 
 

 

 

Algemeen: 
Met het realiseren van de verkeersknip Paardenveld vindt er geen doorgaand verkeer 
meer plaats tussen de Daalsetunnel en de Weerdsingel. Dit heeft effect op de 
dimensionering van de Westpleintunnel. Dit jaar nog worden diverse scenario's 
onderzocht voor de Westpleintunnel. 

Financieel effect: 
Nader te bepalen op in afwachting van inpassingstudie 

Aandachtspunten: 
• ondertunneling is een van de zeven kenmerken van visie A 
• effecten bereikbaarheid 
• effecten milieu 
• contracten marktpartijen 
• vastgoed op en rondom Westplein 
• bevaarbare Leidsche rijn 
• aansluiting Lombok 
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Categorie 3/Mogelijkheden die niet door het 
college zijn overgenomen  
 
 
 
 
 



22 

1. Verplaatsen Bibliotheek Smakkelaarsveld 
 

 
 

 

Algemeen: 
Wanneer de bibliotheek wordt verplaatst naar een andere locatie (zoals Jaarbeurskwartier of Westflank 
Noord), is het vastgoed volume op het Smakkelaarsveld in te vullen met andere functies. Uitgangspunt 
is dat Artplex op de locatie Smakkelaarsveld wordt gehandhaafd. Bij het aanhouden van het huidige 
bouwvolume, kunnen er andere functies voor de in de plaats komen, waaronder wonen. 

Financieel effect grondexploitatie: 
€ 1,5 mio 

Aandachtspunten: 
• beschikbare ruimte elders voor Bibliotheek  
• locatie en relatie met het spoor 
• parkeren  
• consequenties gebouwindeling 
• bereikbaarheid / milieueffect 

Kanttekeningen: 
1. extra kosten als de gezamenlijke meerwaarde met Artplex (zalen en horeca) verdwijnt  
2. verplaatsing leidt tot ander spreidingsplaatje van de wijkvoorzieningen. Levert veel maatschappelijke 
onrust op. 
3. verplaatsing brengt risico's met zich mee (tijdig rond krijgen van grondtransacties en allerlei 
onzekerheden in traject rond architect, procedures etc.)  
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2. Budget openbaar gebied taakstellend verlagen 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Algemeen: 
De ramingen voor de inrichting van het openbaar gebied zijn gebaseerd op het kwaliteitsniveau 
zoals dat is vastgelegd in het referentiekader openbare ruimte. Het uitgangspunt is en blijft dit 
ambitieniveau te realiseren. Afhankelijk van de ligging is gekozen voor een 1 tot 3 sterren niveau. 
Voor de haalbaarheid van de herontwikkeling en voor het economisch functioneren zijn deze 
investeringen essentieel.  
Bij financiële optimalisaties wordt gedacht aan het gebruik van ander materiaal of maatregelen als 
het hanteren van een kleiner formaat natuursteen, waardoor de fundering goedkoper kan worden 
uitgevoerd. 

Financieel effect: 
€ 2,5 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010). 
Voorgesteld wordt om de budgetten voor de inrichting van het openbaar gebied taakstellend met 5% te 
verlagen. Deze verlaging wordt niet verwerkt in de projecten die reeds zijn geoptimaliseerd 
(Catharijnesingel en de Stationspleinen oost en west). De budgetten voor de Rabobrug, HOV-banen en de 
Westpleintunnel worden ook niet verlaagd, omdat dit specifieke projecten zijn met aparte 
financieringstromen (subsidies, bijdragen etc.) en in het geval van de Westpleintunnel is er nog te veel 
onzekerheid. 
De totale optimalisatie bedraagt € 2,5 mio (5% van € 50 mio investeringsbudget). 

Aandachtspunten: 
• match tussen norm in Referentiekader (ontwerp) en de praktijk (beheer etc). 
• afspraken in contracten met partners 
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3. Restant stelpost vergroening 
 

 
 

Algemeen: 
Zie tekst categorie 1.  

Aandachtspunt: 
Zie tekst categorie 1. 

Financieel effect: 
€ 2 mio (nominaal en prijspeil 1-1-2010).  
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4.  Jaarbeursplein eo 
 

  
 

 

 

Financieel effect: 
Nader te bepalen 

Algemeen: 
Het vastgoed rondom het Jaarbeursplein is het verdienend vermogen voor de 
grondexploitatie Stationsgebied. De grondpositie is in handen van de gemeente, dus 
door het toevoegen van volume kunnen de grondopbrengsten geoptimaliseerd worden. 
Hierbij kan gedacht worden aan het toevoegen van woningen en/of kantoorvolume. De 
mogelijkheden hiertoe moeten nader onderzocht worden. Om die reden is deze 
optimalisatiemogelijkheid nog niet gekwantificeerd. 

Aandachtspunten: 
• hoge dichtheid bebouwing Van Sijpesteijnkwartier 
• aansluiting met huidige stedenbouwkundige visie Jaarbeursplein 
• parkeren  
• bereikbaarheid 
• milieu 


