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Samenvatting

In deze bestuursrapportage over het Stationsgebied (mei 2012 – mei 2013), staan de
belangrijkste ontwikkelingen beschreven waar de gemeentebestuur in het Stationsgebied mee te
maken had in de afgelopen en heeft in de komende planperiode.
Deze BERAP hangt nauw samen met de ruimtelijke strategie in het fysiek domein waarover elders
in de Voorjaarsnota wordt gerapporteerd.
Hoewel landelijk sprake is van een vastgoedcrisis zonder weerga en de markt op het gebied van
kantoren, woningen en retail op veel plaatsen vrijwel of compleet stil is gevallen, blijven
beleggers onverminderd belangstelling houden voor het Stationsgebied en is er volop beweging.
De marginale leegstand in het Stationsgebied (minder dan 1%) is een belangrijke graadmeter
voor deze belangstelling.
Wel moet de gemeente – veel minder dan in het verleden het geval was – partijen verleiden,
flexibel zijn en maatwerk leveren. Wij ontwikkelen daarvoor een markstrategie die gericht is op
het wegnemen van barriërs, fasering, afstemming volumes en concepten op de marktvraag,
nieuwe financieringsformules en snel perspectief bieden.
Voor fase 2 zal in de op te stellen Structuurvisie flexibiliteit in programma en omschrijving in
combinatie met marktgerichtheid een belangrijk uitgangspunt zijn.
Strakke gemeentelijke sturing – in het kader van de ruimtelijke keten – is een voorwaarde: snel
duidelijkheid geven, korte contract- en vergunningtermijnen.
De programmatabel blijft op dit moment ongewijzigd. In de nabije toekomst zullen
verschuivingen optreden tussen de verschillende onderdelen. Die leggen wij ter vaststelling
voor. De plankaart kent een aantal aanpassingen als gevolg van genomen besluiten en
kaarttechnische wijzigingen.
Er zijn grote projecten, vooral aan de oostkant in uitvoering, waarmee een bedrag van ruim 1
miljard euro is gemoeid. Over het algemeen verloopt de bouw van de OV-terminal voorspoedig.
Dit jaar vindt de oplevering plaats van het eerste grote project, het woon/ winkelgebouw De
Vredenburg.
Een groot aantal projecten (oostkant- en westkant) bevindt zich in het stadium van
voorbereiding. Aan de westkant gaat het daarbij in deze fase vooral om infrastructurele werken
(voor tram en bus).
Er zijn geen grote verschuivingen in de uitvoeringsplanning, maar de samenhang wordt steeds
groter en het gevaar voor domino-effect steeds nadrukkelijker. Een strakke sturing, waaronder
tijdige gemeentelijke besluiten, is daarbij van groot belang. De uitvoering van het nieuwe
Stationsplein oost start niet in 2012 maar in 2013. In 2016 wordt de 1e fase van het
Entreegebouw opgeleverd; die planning is met een jaar naar achteren geschoven.
Op basis van de huidige inzichten sluit de grondexploitatie met een geprognosticeerd tekort van
€ 37,7 miljoen bij het afsluiten van de grex in 2019. Dit bedrag wordt in hoofdstuk 7 nader
toegelicht. Door verschuivingen en prioriteitstelling in het ruimtelijk domein, zijn in de
Voorjaarsnota hiervoor oplossingen gevonden (zie hoofdstuk 2 en 3 Voorjaarsnota).
De communicatiefocus in de komende planperiode ligt op het zo goed mogelijk informeren van
reizigers, passanten, winkelend publiek, bewoners en ondernemers over (wijzigende) routes
door het Stationsgebied en de uitstraling van de bouwputten.
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1. Algemeen
1.1 Inleiding
Voor u ligt de achtste bestuursrapportage Stationsgebied. De rapportage beslaat de periode mei
2011 tot mei 2012. Over een aantal onderwerpen is bij de voortgangsrapportage van december
2012 nog gerapporteerd1 en blijft daarom hier achterwege.
Op het moment van het verschijnen van deze rapportage, zijn er verschillende
bestuursproducties separaat aan u voorgelegd:
- een verhoging van het investeringsbedrag voor het Muziekpaleis op basis van de tweede
voortgangsrapportage Muziekpaleis;
- de businesscase fietsparkeren inclusief de pilot voor de westkant van het Stationsgebied;
- het voorlopig ontwerp van Stationsplein oost;
- het definitief bouwplan voor de Catharijneknoop;
- de aankoop van het Stadskantoor
- de ontwikkelvisie Lombokplein en Westpleintunnel
Over de Van Sijpesteijnkade (onderdeel van het voorlopig stedenbouwkundig plan Westflank
noord informeren wij u in juni 2012;
Deze onderwerpen komen om die reden niet in deze bestuursrapportage aan de orde.
De voortgang van het VO Stationsplein Oost en definitief bouwplan Catharijneknoop zijn
randvoorwaardelijk voor de procedure van het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne. Op het
moment van het verschijnen van deze bestuursrapportage, moet behandeling van beide plannen
in de raadsinfo-avond en de raadscommissie Stad en Ruimte nog plaatsvinden.
De noodzaak om de planning te halen, is voor alle partijen groot. Wij sturen erop het
bestemmingsplan vóór de zomer 2012 ter visie te leggen. Strakke sturing is essentieel om de
open hart operatie van het Stationsgebied succesvol te laten slagen. Het niet halen heeft
allereerst ketengevolgen die de gehele planning in het Stationsgebied beïnvloeden. Hierbij speelt
tijdige realisatie (tegelijk met ingebruik van de HOV-baan op de van Zijstweg, met name van het
tijdelijk busstation West (project SO-bereikbaarheid)) een belangrijke rol.
Ten tweede heeft vertraging effect voor de openbaar vervoer bereikbaarheid aan de westkant.
Deze bestuursrapportage hangt – nog meer dan voorgaande jaren – samen met de ruimtelijke
strategie en de beslissingen over de ruimtelijke keten. Voor wat betreft de algemene
beschouwingen, verwijzen wij u naar
1. de brief over de Ruimtelijke Strategie van 23 mei 2012 en
2. hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota.

1.3 Amendementen
In de planperiode is er één amendement aangenomen, namelijk het amendement "geen bussen
over de 2e Asselijnstraat" (2012, A10). Zie verder hoofdstuk 4.

1

Voortgangsrapportage Stationsgebied december 2011
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1.4 Moties
Er waren in de planperiode vier moties aan de orde: drie moties werden overgenomen en
ingetrokken. Éen motie werd aangenomen.

1. Motie "Structuurvisie fase 2 Stationsgebied" (2011, M 58)2

Reactie:
Wij verwachten u direct na de zomer een procesvoorstel te kunnen voorleggen voor het plan van
aanpak van de Structuurvisie fase 2.
Onderdeel van het plan van aanpak is een participatieve aanpak met maatschappelijke
stakeholders. Daarbij staan wij een aanpak voor ogen zoals bij het Dynamisch Stedelijk
Masterplan is gehanteerd.
Wij verwachten het proces in het derde kwartaal van 2012 te kunnen starten.

Utrecht Centraal met op de achtergrond Hoog Catharijne

2

deze motie werd bij de bespreking van de programmabegroting op 3 november 2011overgenomen door

het college en daarna ingetrokken.
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2. Motie "fietsflat blijft fietsflat" (2011, M64)3

Reactie: Deze motie is op twee manieren beantwoord. Allereerst is een totaal beeld
gepresenteerd van fietsparkeergarages rond de OV-terminal en is aangetoond dat er een
sluitende businesscase is gerealiseerd.
Ten tweede is een integraal beeld gepresenteerd bij het voorlopig ontwerp van Stationsplein
oost. Ten tijde van de verschijning van deze bestuursrapportage, moet de behandeling nog in de
commissievergadering plaatsvinden.

3. motie fietsenstalling Vredenburg (2012, M01)4;

Reactie: Er is overleg met Corio en andere partijen gaande of en zo ja hoe en onder welke
condities, mogelijkheden aanwezig zijn voor extra fietsparkeercapaciteit in de nabijheid van het
Vredenburg. Wij verwachten hierover in het najaar 2012 duidelijkheid te kunnen geven.

3
4

deze motie werd aangenomen bij de bespreking van de programmabegroting 2012 op 3 november 2011.
deze motie werd bij de behandeling van het ontwerp bestemmingsplan Entreegebouw in de

raadsvergadering van 19 januari 2012 overgenomen door het college en daarna ingetrokken.
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4. motie Fietsen door het Stationsgebied (2012, M028) 5

De route wordt comfortabel gemaakt door rijbanen en bochten te verbreden en zo ruim
mogelijke oversteekmogelijkheden te creëren.
Voor de herkenbaarheid wordt de oversteek Catherijnesingel van west naar oost in rood
uitgevoerd (tegels en/of asfalt). De route van oost naar west krijgt door de Willemstraat en de
Lange Koestraat een brede middenmarkering.
Beide routes zijn dus duidelijk herkenbaar en op een onderscheiden manier om de beide
stromen goed uit elkaar te houden.
De Lange Koestraat wordt autoluw. Door het omdraaien van de rijrichting op het deel tussen
Willemstraat en Catherijnekade wordt de Lange Koestraat slechts aantrekkelijk voor het
werkelijke bestemmingsverkeer.
De aanvullend benodigde middelen zijn niet voorzien binnen de GREX van het Stationsgebied
maar worden voorlopig hier wel uit gedekt.

Van bovenaf de omleidingsroute om het Vredenburgviaduct heen voor fietsers, in rood asfalt en
belijning.

5

Deze motie werd in de raadsvergadering van 19 april 2012 overgenomen door het college en daarna

ingetrokken.
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1.5 Schriftelijke vragen
De laatste jaren is een daling van het aantal amendementen en moties te zien. Daarentegen
neemt het aantal schriftelijke vragen toe 6. Deze planperiode werden er (11) schriftelijke vragen
gesteld.
B&W antwoord
Schriftelijke vragen raadslid Rottier inzake vervolgvragen architectuur

27 mei 2011

Stationsgebied (7 april 2011, nr. 49)
Schriftelijke vragen raadslid Fokke inzake rood asfalt voor onze groene

28 juni 2011

ambities (16 mei 2011 nr. 77)
Schriftelijke vragen raadslid Oldenborg en Corler inzake omleidingen

21 juni 2011

fietsers Stationsgebied (24 mei 2011 nr. 80)
Schriftelijke vragen raadslid de Vries inzake duurzaamheid in het

15 november

Stationsgebied (11 oktober 2011 nr. 124)

2011

Schriftelijke vragen raadslid Oldenborg inzake verkeerssituatie kruising

22 november

Smakkelaarsveld Catharijnesingel (25 oktober 2011 nr. 133)

2011

Schriftelijke vragen raadslid Schipper inzake de rol van Corio bij de

20 december

besluitvorming Rabobrug (7 december 2011 nr.156)

2011

Schriftelijke vragen raadslid Schipper vervolgvragen besluitvorming

9 februari 2012

Rabobrug (24 januari 2012 nr. 2)
Schriftelijke vragen raadslid Stuijvenberg inzake verkeersonveiligheid

28 februari 2012

fietsers en voetgangers bij wegomleggingen en afsluiting Vredenburgknoop
(24 januari 2012 nr. 7)
Aanvullende Schriftelijke vragen raadslid Bikker inzake afsluiting

27 maart 2012

Vredenburgknoop (28 februari 2012 nr. 24)
Schriftelijke vragen raadsleden Beerlage en van Schie inzake Verborgen

17 april 2012

schatten (22 maart 2012 nr. 42)
Schriftelijke vragen raadslid Bikker inzake leegstand tgv realisering

8 mei 2012

Stadskantoor (23 april 2012, nr. 59)

1.6 Rekenkamer
De Rekenkamer heeft in zijn jaarplan 2012 een vervolgonderzoek aangekondigd naar de
informatievoorziening aan de raad over het project Stationsgebied.
Bij brief van 25 oktober 2011 meldden wij u de conclusies van de Interne audit-dienst dat alle
aanbevelingen van de Rekenkamer over het Stationsgebied die in 2009 zijn gedaan, uitgevoerd
zijn en dat er geen specifieke acties nodig zijn. Wij wachten het onderzoek van de Rekenkamer
daarom af.
1.7 Bestemmingsplannen/ vergunningen
In de periode mei 2011– april 2012 zijn acht bestemmingsplanwijzigingen voorbereid.
De raad stelde drie bestemmingsplannen vast:
- Het Entreegebouw met Parkeergarage (raadsvergadering van 19 januari 2012),
- de 2e Asselijnstraat, Dichterswijk (raadsvergadering van 8 maart 2012)
- de Verlengde Graadt van Roggenweg (raadsvergadering van 10 mei 2012) .
Er werden 24 omgevingsvergunningen verleend met 1 tot 3 deelvergunningen en ruim 245
andere vergunningen (17 verkeersbesluiten, 36 bodemgerelateerde vergunningen (excl.
tussenmeldingen),5 x Inname Openbare Grond, 187 kleine opbrekingen).
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BERAP 2011 acht schriftelijke vragen
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1.8 Juridische procedures
De Raad van Arbitrage voor de bouw heeft de gemeente in het gelijk gesteld bij een conflict met
netwerkbeheerder NUON betreffende de financiering van het verleggen van de leiding
stadsverwarming Croeselaan.
Er lopen op dit moment twee beroepsprocedures:
- bouwvergunning 2e fase OVT (roltrappen): na de zitting van 23 januari 2012 heeft de Raad van
State aanleiding gezien alsnog een deskundigenrapport te vragen aan de Stichting Advisering
Bestuursrechtspraak. Dit rapport verwachten wij eind juni 20127.
- bestemmingsplan, bouwvergunning en archeologievergunning Entreegebouw: V&D BV en
andere winkeliers hebben beroep ingesteld. Op korte termijn dienen wij een verweerschrift in bij
de Raad van State.
2. Programma ontwikkelingen
2.1 Programmatabel
Hoewel landelijk sprake is van een vastgoedcrisis zonder weerga en de markt op het gebied van
kantoren, woningen en retail op veel plaatsen vrijwel of compleet stil is gevallen, is een aantal
projecten in het Stationsgebied volop ‘in beweging’. Zie daarvoor ook hoofdstuk 5.
Het definitieve programma van Corio (Catharijneknoop, Nieuw Hoog Catharijne inclusief
Stationsplein Oost (voorzetgebouw) is bekend en wordt vastgelegd in het bestemmingsplan voor
dat gebied. Corio wil in het Poortgebouw een hotel realiseren (circa 200 kamers). Corio
anticipeert daarbij op het herstel van de hotelmarkt dat zich sinds 2010 heeft ingezet. In
combinatie met de al langer bestaande plannen voor hotelontwikkelingen op de Kop Jaarbeurs
(ca. 225 kamers) en in het Noordgebouw (ca. 125) overstijgt het totaalvolume aan
hotelontwikkelingen (32.000 m2 b.v.o.) mogelijk de Structuurplankaders (29.000 m2 b.v.o.) met
ca. 3.000 m2 b.v.o. Wij bezien nog hoe de gewenste uitbreidingen in het Stationsgebied zijn in
te passen binnen de gemeentelijk ambitie om het aantal hotelbedden tot 2020 met 1.000 uit te
breiden. Kansen liggen met name in het segment van de zogenaamde 'experience' hotels. Een
experience hotel richt zich op bezoekers die iets unieks/avontuurlijks willen beleven
(bijvoorbeeld door een bijzonder gebouw en/of een bijzondere locatie). Dit in tegenstelling tot
‘necessity’ hotels waar het gaat om degelijke kwaliteit en service tegen een goede prijs.
NS Stations (voorheen NS Poort) onderzoekt de haalbaarheid van vastgoedontwikkelingen op
Westflank-Noord en -Zuid.
Met de Rijksgebouwendienst (Rgd) zijn gesprekken gaande om tot ontwikkeling van de locatie
Knoopkazerne te komen: omdat de RGD een kleiner volume benodigd heeft, wordt
samenwerking onderzocht met een derde partij om het gewenste stedenbouwkundig plan te
kunnen uitvoeren. Zie verder 5.2.
Ook voor de Megabioscoop en Holland Casino zijn aangepaste ontwerpen aan de orde.
Door een efficiëntere indeling krijgt de Megabioscoop met 15 zalen en ongeveer 3.500 stoelen
een omvang van circa 15.000 m2 b.v.o. (inclusief Foodcourt). Voorheen werd uitgegaan van ruim
20.000 m2 b.v.o.
Het Holland Casino heeft een programma van ongeveer 15.000 m2 b.v.o. In vergelijking met
eerdere plannen zal het Holland Casino circa 4.000 m2 b.v.o. kleiner worden, maar grotere
vloeren krijgen en meer naar buiten toe georiënteerd zijn.
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Voor wat betreft de roltrappen van het Muziekpaleis, verwijzen wij u naar de tweede

voortgangsrapportage Muziekpaleis.
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De verschillende plannen en aanpassingen zijn op het moment van vaststelling van de
Bestuursrapportage niet zeker genoeg om in de programmatabel op te nemen. Daarom is de
programmatabel in deze bestuursrapportage ongewijzigd. Een eventueel bijgestelde
programmatabel wordt onderdeel van de Programmabegroting 2013 of van de volgende
bestuursrapportage Stationsgebied en wordt ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Als
tussentijds duidelijkheid ontstaat over substantiële aanpassingen, zullen wij u daarover op de
hoogte stellen.
2.2 Plankaart
Ieder jaar wordt de plankaart geactualiseerd. In die kaart zijn alle aanpassingen doorgevoerd als
gevolg van genomen besluiten en/ of kaarttechnische correcties van het afgelopen jaar. De
plankaart heeft geen juridische status maar wordt wel gebruikt als officieel document en staat
op de website van het Stationsgebied.
Ten opzichte van de plankaart 2011, zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd.

Aanpassingen als gevolg van B&W besluiten:
- Stationsplein Oost (herzien voorlopig ontwerp) inclusief de omzetting van de fietsflat in
zuidgebouw; zie daarvoor de commissiebrief van 15 mei 2012;
- studiegebied woningen Oude Daalstraat (als gevolg van raadsbesluit bij de bestuursrapportage
2011);
- voorlopig ontwerp Uithoflijn;
- definitief ontwerp 2e Asselijnstraat (valt formeel buiten het plangebied);
- Knoopkazerne wordt studiegebied (zie 2.1).

Kaart-technische aanpassingen (met toevoeging van de laatst bekende contouren van een aantal
ondergrondse objecten)
-

parkeergarage Jaarbeursplein
- parkeergarage Vredenburg
- fietsenparkeergarage Stationsplein oost
- Noorderstalling
- Sijpesteijnstalling
- Middentunnel

Voorlopig ontwerp van Stationsplein oost, onder het plein de fietsenstalling voor 12.500 fietsen
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3. OVOV -t erminal

Bouwactiviteiten
Over het algemeen verloopt de bouw van de OV-terminal voorspoedig. Zowel aan de oostzijde
(bouwfase A) als aan de westzijde (bouwfase 1) zijn grote deelcontracten in uitvoering en
vordert de bouw gestaag.
De contouren van de uitbreiding van de stationshal worden inmiddels zichtbaar. Daarnaast is
gestart met de werkzaamheden aan de Katreinetoren en zijn tijdelijke commerciële units
gerealiseerd in de Stationshal. De oprit naar het voormalige taxiplatform is gesloopt en bovenop
is tijdelijke huisvesting voor de Korps Landelijke Politie Diensten gerealiseerd.

Beton storten voor de uitbreiding van de stationsvloer van Utrecht Centraal
Medio vorig jaar is het deelproject buurtsporen gegund aan aannemer Heijmans; de
werkzaamheden zijn gestart en liggen op schema. Als onderdeel van dit deelproject is tevens de
fietsenstalling onder de buurtsporen (Noorderstalling) buiten gebruik gesteld. Ter compensatie
van deze plaatsen is op het Smakkelaarsveld een tijdelijke overdekte fietsenstalling gerealiseerd.
Ook op verschillende perrons van Utrecht Centraal zijn in het afgelopen jaar werkzaamheden
verricht. Nieuwe kappen op een aantal perrons vormen daar de zichtbare resultaten van. Bij de
bouwactiviteiten op de perrons besteden ProRail en NS veel aandacht aan de veiligheid en het
permanent beschikbaar houden van voldoende ruimte voor de reizigers.
Aan de westzijde van de OVT is de sloop van het eerste deel van de sporthal en de Catharijnehof
afgerond. Na overdracht van het terrein door ProRail aan de gemeente is gestart met de
uitvoeringswerkzaamheden voor het eerste fase van het Stationsplein west.
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Planvorming
Naast de bouwactiviteiten zijn gedurende de afgelopen planperiode op onderdelen aanpassingen
op het definitief ontwerp OVT verkend. Voorbeelden hiervan zijn de inpassing van de Uithoflijn
in de OVT, het herontwerp van de bus- en tramstations aan de oost- en westzijde, Stationsplein
oost inclusief fietsparkeergarage en de plannen voor (versnelling van) Doorstroom Station
Utrecht (DSSU). Het besluit tot wijziging van de scope van het project OVT wordt genomen op
het moment dat de inhoudelijke, financiële en procesmatige haalbaarheid van de voorgestelde
ontwerpwijzigingen is aangetoond.
In het kader van het tijdelijk busstation-west is de afgelopen periode veel aandacht besteed aan
de verkeersontsluiting daarvan. Onder andere voor het bouwverkeer van de OVT wordt daarom
een tijdelijke ontsluitingsroute over de 2 e Asselijnstraat aangelegd.

Planning bouwactiviteiten in de periode april 2012 – april 2013
Op basis van de planning van de OV-terminal komen de volgende bouwactiviteiten tot
uitvoering:
-

Vervolg werkzaamheden bouwfase 1 en bouwfase A (o.a. vervangen dak stationshal)

-

Werkzaamheden aan de perrons- en perronkappen

-

Uitvoering van deelproject buurtsporen

-

Herinrichting Noorderstalling

-

Aanleg van het tijdelijk busstation-west inclusief busbuffer en verkeersontsluiting

-

Sloop resterende deel Catharijnehof

-

Realisatie tijdelijk bordes westzijde

Utrecht Centraal; ondergronds aan het werk, terwijl bovengronds de treinen blijven rijden
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4. Openbare
O penbare ruimte & Infrastructuur
4.1 Projecten
Oostzijde

Vredenburgknoop en Vredenburg noord
De werkzaamheden aan Vredenburgknoop zijn in aanvang vertraagd, enerzijds door onverwachte
obstakels en verontreiniging in de bodem, anderzijds doordat de technische complexiteit van
het werk die door het Ingenieursbureau onderschat is. Inmiddels is de sloop ver gevorderd. Het
bestek van de bouw van de bruggen is afgerond en er vindt momenteel prijsvorming plaats. De
bouw van de bruggen is verder geoptimaliseerd en hiermee is naar verwachting de oplevering
van het bruggenstelsel inpasbaar in de oplevering van het gebied rondom het Muziekpaleis.
Voor maaiveldinrichting van Vredenburg Noord is een definitief technisch ontwerp opgesteld,
Corio en BRU hebben hierop gereageerd. Het BRU heeft aangegeven niet meer te zullen halteren
op Vredenburg noord.
Aangezien de kritische en korte doorlooptijden met name in dit project van groot belang zijn,
wordt hier zo strak mogelijk op gestuurd.

Catharijnesingel midden
De werkzaamheden aan het diepriool zijn gestart, Het sloopbestek Mariaplaatsbak is in
voorbereiding, net zoals verleggen kabels & leidingen en riool ten behoeve van de nieuwbouw
Entreegebouw en het verleggen van de wegen Rijnkade naar westzijde Catharijnesingel.

Vredenburgviaduct; een knooppunt van slopen, bouwen, lopen, fietsen en rijden
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Stationsplein oost
Kortheidshalve verwijzen wij naar de commissiebrief van15 mei 2012.
Westzijde

Rabobrug
Het ontwerp bestemmingsplan gaat met het definitief ontwerp in de zomer 2012 ter visie. Er zijn
oplossingen gevonden in overleg met ProRail en het Rijk om vertraging van realisatie van de
brug als gevolg van uitstel van het DSSU-project te voorkomen. De uitvoering van het project
ligt bij ProRail. Inmiddels is opdracht gegeven voor aanleg van de fundaties en verlaging van de
bovenleidingen.
Het is de bedoeling de brug – die elders wordt vervaardigd - in 2013 in te hangen.

Stationsplein west
Realisatie fase A is gestart per 26 september 2011. Er staat forse druk op de planning, maar de
verwachting is dat reizigers vóór de zomer 2012 gebruik kunnen maken van het eerste deel van het
nieuwe plein. Dit deel vervangt dan de huidige westelijke toegang tot het station. Vanaf juni 2012 tot
eind 2013 wordt de rest van Stationsplein West gerealiseerd, waaronder sloop restant sporthal en de
oude roltrap en de bouw van de nieuwe fietsenstalling onder het plein. Deze fietsenstalling komt per 1
september 2013 in gebruik.

Aan het werk aan de uitbreiding van de stationshal van Utrecht Centraal
2 e Asselijnstraat
Op 29 maart 2012 is overeenstemming bereikt met de erfpachter van de grond op Mineurslaan
20 ten behoeve van de aanleg van de busbaan (HOV),
Door deze minnelijke verwerving hoeft de opgestarte onteigeningsprocedure niet afgerond te
worden. Door deze grondverwerving, kan de busbaan binnen de planning aangelegd worden en
vervalt de noodzaak om met bussen gebruik te maken van de 2e Asselijnstraat.
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Croeselaan-Mineurslaan
Het ontwikkelkader Mineurslaan met functionele eisen voor de inrichting van het maaiveld is
afgerond en akkoord door de betrokken grondeigenaren in het gebied. Naar aanleiding hiervan
en de bouwontwikkeling van NS voor Mineurslaan noord zijn vanuit de marktpartijen vragen
gesteld over de vormgeving van het Forum en de coördinatie van de uitvoering hiervan. In de
contracten met marktpartijen is vastgelegd dat de marktpartijen de aanleg van het Forum
financieren. Gezien de noodzaak tot een goede afstemming en borging van eenheid in het
gebied wordt met marktpartijen onderzocht hoe de kwaliteit van het forum het beste te borgen
is. Daarbij gaat het vooral om de vraag wie initiatiefnemer en regiehouder is.
De werkzaamheden in de Croeselaan voor het diepriool en de NUON leiding zijn vertraagd als
gevolg van het niet verkrijgen van een kap- en waterontrekkingsvergunning. Deze vertraging
heeft direct gevolgen voor de aangrenzende werkzaamheden aan de Mineurslaan zuid, de
tijdelijke eindhalte van de tram en de bereikbaarheid van de Jaarbeurs en het Beatrixgebouw. Er
loopt een onderzoek hoe de consequentie van deze vertraging en de overlast voor de Jaarbeurs
tot een minimum zijn te beperken.

Tijdelijke tramhalte
- Het definitief ontwerp is afgerond. in een afrondende fase:
- De aanbesteding (E&C-contract) loopt;,
- De uitvoeringsovereenkomst met het BRU wordt opgesteld;
- Uw raad heeft het bestemmingsplan Graadt van Roggenweg – Croeselaan 10 mei j.l.
vastgesteld.
- De sloop van de Jaarbeurspleingarage is – na een kort geding - begonnen.
In het kader van het opstellen van een uitvoeringsovereenkomst met BRU is er nog wel discussie
over de bijdrage van het BRU en hun eisen voor maximale kwaliteit. Planning is in april 2012 een
aanbesteding te doorlopen voor Engineering & Construct. De
- De in gebruikname van de tijdelijke tramhalte blijft april 2013.

HOV West (zie ook 1.3)
De toeleidende routes naar het busstation worden voorbereid. Het zuidelijk deel van de
Mineurslaan wordt is begin april heringericht. De grondverwerving voor de Verlengde van
Zijstweg is rond en het DO en bestekken worden technisch uitgewerkt zodat de HOV baan
aanbesteed kan worden.
4.2 Stationsgebied brede thema's

Tijdelijk fietsparkeren
Ten opzichte van de Voortgangsrapportage Stationsgebied van december 2011 met daarin de
geactualiseerde fietsparkeer balans, zijn er op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen te
melden.

Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)
Wij informeerden u hierover bij verschillende gelegenheden 8.
Voor de toegankelijkheid van het gebied hebben wij diverse maatregelen aangekondigd. Zo is er
een eerste BLVC-plan in Stationsgebied opgesteld (BLVC-plan als bijlage bij bestek riolering
Catharijnesingel). Hiermee ontstaat vroegtijdig borging op de kwaliteit van de bereikbaarheid,

8

Commissiebrieven over toegankelijkheid 29 juni 2011 en 26 januari 2012. Commissiebrief over veiligheids

belevingsonderzoek 17 januari 2012.
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leefbaarheid en veiligheid tijdens de uitvoering, communicatie rondom uitvoering en op de
kostenbeheersing van de projectspecifieke tijdelijke maatregelen.
De samenwerking tussen de verschillende diensten, wordt als gevolg van de extra aandacht voor
BLVC in het Stationsgebied, intensiever en werpt zijn vruchten af. Voor de monitoring van de
toegankelijkheidsaspecten worden twee BLVC inspecteurs ingezet. Prioriteit van de inspecteurs is de
toegankelijkheid van het gebied voor voetgangers en fietsers.
De schouwen hebben tot doel om vanuit de belangengroepen kritisch mee te kijken en mee te denken
over de wijze van uitvoering van omleidingen etc. Het is en blijft een intensief belast gebied en door de
inzet van de inspecteurs wordt de toegankelijkheid zo optimaal mogelijk gehouden binnen de beperkte
middelen. De belangengroepen hebben aangegeven deze schouwen te waarderen en op straat
verbeteringen waar te nemen.

Externe veiligheid
Bij diverse gelegenheden informeerden wij u over het onderwerp externe veiligheid in het
Stationsgebied. In het kader van het bestemmingsplan OV-terminal/ Stadskantoor, meldden wij
u dat er nog een effectstudie naar een eventuele plasbrand9 zou worden uitgevoerd. Die studie
die inmiddels is opgeleverd, wordt gebruikt bij het maken van een verantwoordingsnotitie voor
externe veiligheid. Voor het gebied rond de OV-terminal is een plasbrandscenario als reëel
scenario betiteld waarvan de gevolgen in beeld gebracht moeten worden. De notitie wordt in de
zomer 2012 met het bevoegd gezag

10

besproken.

Op basis van de effectstudie wegen de verschillende betrokken partijen af hoe de kans en
risico’s op een plasbrand en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk zijn te beperken.

Archeologie
Tot nu toe heeft het archeologisch onderzoek zich vooral gericht op het rijksmonument kasteel
'De Vredenburg' en de voormalige slotgracht. Leidraad voor deze inpassing is het document
'Verbeelding van het verleden'. Eind 2009 heeft de gemeenteraad de archeologieverordening
vastgesteld en daarbij is een gedeelte van het Stationsgebied (oude stad) als waardevol aangewezen.
Over de kosten staat in het raadsvoorstel het volgende:

De kosten van archeologisch onderzoek en van opgravingen bij ingrepen waarvoor een
archeologievergunning vereist is, zijn voor rekening van de veroorzaker.
De kosten van de uitvoering van de verordening komen voor rekening van de "verstoorder". Dat is
nadrukkelijk conform de bedoeling van het Verdrag van Malta. Op deze wijze wordt gestimuleerd dat
de verstoring van het archeologisch erfgoed achterwege zal blijven".
Voor de financiële aspecten, verwijzen wij naar hoofdstuk 7.3.
De kosten van archeologisch onderzoek in fase 2 van de grondexploitatie van het Stationsgebied,
worden meegenomen in de plankostenraming van fase 2.

Bodem
De binnenstedelijke complexiteit van de ondergrond maakt dat het bodembudget onder druk
staat. De aanwezigheid van diverse archeologische resten in de ondergrond en monumenten in
de omgeving vraagt telkens maatwerk en innovatieve wijze van realiseren van de diverse
projecten. Het schuiven van planningen zowel vanuit de gemeente als vanuit de partners maakt
dat er nog vaak wijzigingen in en vlak voor de uitvoering plaatsvinden.

9

Een plasbrand is een verbranding van een bijv. door lekkage ontstane plas van brandbare vloeistof.

10

o.a. Burgemeester, VRU, Politie.
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Duurzaamheid
De fase van kwartiermaken (2008 – 2010) om te zorgen dat er zoveel mogelijk
duurzaamheidsaspecten in de bestaande plannen zouden worden opgenomen, heeft inmiddels
plaats gemaakt voor de fase van implementatie.
Naast de structurele aandacht voor duurzaamheid, zijn er de volgende projecten:
- WKO in de bodem en in de aanpak van fase 2 van het Stationsgebied.
De voorovereenkomst over de financiële bijdragen van partijen aan de biowasmachine wordt
mogelijk dit voorjaar getekend door Hoog Catharijne (Corio), NS Stations, ProRail en de
Gemeente. Het onderzoek naar de schaderisico's als gevolg van exploitatie van de WKO-bronnen
start direct hierna. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor het samenstellen van
de Samenwerkingsovereenkomst waarin deze partijen hun samenwerking regelen.
- Quick scan biodiversiteit
Er is een quick scan uitgevoerd naar de kansen voor biodiversiteit in de verschillende plannen.
Hierbij waren externe maatschappelijke partijen betrokken.
Deze scan heeft een checklist opgeleverd die wordt gebruikt in het programma van eisen van te
starten projecten. Separaat krijgt de raadscommissie Stad en Ruimte biodiversiteit een notitie
over biodiversiteit. Daarin doen wij ook een voorstel over de "stadsvogel".
- Diverse maatregelen
in de bruggen bij de Knipstraat en Mariaplaats en onder de Catharijneknoop komen
voorzieningen voor vogels en vleermuizen.
in de Catharijnesingel komen langs de expeditietoegang van het Muziekpaleis
groeimogelijkheden voor moerasplantenvegetaties.
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Bomenbalans
De bomenvisie van november 2008 gaat uit van het principe dat minimaal hetzelfde aantal
bomen in het Stationsgebied terugkomt als er stonden bij aanvang van de werkzaamheden
(1022). Beginpunt is 2007. Er komen, na uitvoering van alle werkzaamheden, dus minimaal
hetzelfde aantal bomen terug.
In 2007 is berekend dat minimaal 564 bomen moeten verdwijnen als gevolg van de
planuitvoering; 458 bomen blijven staan. Dit betekent dat er minimaal 564 bomen nieuw
worden aangeplant. In principe zijn 60 tot 80 bomen technisch verplantbaar.
De eerste vier bomen zijn eind 2011 verplant van de Croeselaan naar het Lucasbolwerk.
In park Nieuweroord en aan de Mineurslaan tegenover de Rabobank 11 zijn 20 bomen nieuw
aangeplant sinds 2007.
Van de 218 bomen die sinds 2007 zijn geveld, stond de helft langs de Catharijnesingel (114
bomen); 49 gevelde bomen langs of op het Smakkelaarsveld en 24 gevelde bomen langs de
Croeselaan. De rest van de gevelde bomen (31) stond op verschillende plekken elders in het
Stationsgebied.
Een klein deel van de 218 bomen valt onder noodkap.
Door de slechte staat van die bomen leverde dit gevaar op voor passanten waardoor besloten is
deze bomen te vellen uit oogpunt van veiligheid.
Hieronder de bomenbalans maart 2012.
Bomenbalans maart 2012:
Datum

Totaal

Te

Inmiddels

Nog te

Waarvan

Nieuw

aantal

handhaven

verwijderd

verwijderen

mogelijk

aan te

verplantbaar

planten

120

Minimaal

bomen
Eerste

1022

458

inventarisatie

Niet van

564

toepassing

564

september 2007
Tweede

926

458

96

468

60 tot 80

inventarisatie

Minimaal
564

september 2009
Derde

866

458

156

408

60 tot 80

inventarisatie

Minimaal
564

april 2010
Vierde

804

458

inventarisatie

218

346

60 tot 80

Minimaal
564

maart 2012

11

De nieuwbouw van de RABO valt buiten het plangebied. De aanleg van de Esplanade is wel onderdeel van

de grondexploitatie Stationsgebied.
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5. Vastgoed
5.1 Algemeen
De algemene tendens op de vastgoedmarkt is stagnatie. Financiers zijn zeer terughoudend,
beleggers niet geneigd om risico te nemen en gebruikers zeer voorzichtig met het aangaan van
verhuisbeslissingen. In een aantal gevallen opteren gebruikers om te blijven zitten in fiscaal
aantrekkelijker 'oud' vastgoed (panden van minimaal 10 jaar oud).
Tegelijkertijd constateren wij dat beleggers onverminderd belangstelling houden voor het
Stationsgebied.
Een recente studie van DTZ Zadelhoff (“De kanshebbers in de markt”, januari 2012) verwoordt
treffend de tweedeling in de markt, waarbij op de toplocaties zelfs sprake kan zijn van
schaarste. In dat kader rekent DTZ een beperkt aantal locaties in Nederland tot het kansrijke
segment, waaronder het Stationsgebied Utrecht.
De marginale leegstand in het Stationsgebied (minder dan 1%) is een belangrijke graadmeter
voor deze belangstelling. Geregeld melden zich marktpartijen met interesse.
De aantrekkingskracht van het Stationsgebied blijkt verder uit het feit dat een grote huurder als
Movares onlangs besloten heeft haar huurcontract aan de Daalseplein te verlengen tot 2025 en
daar haar activiteiten te concentreren waarbij gelijktijdig het pand een grondige face-lift zal
krijgen. Ook wordt onderzocht of de aangrenzende openbare ruimte eveneens aangepakt kan
worden.
Om de markt te verleiden tot investeren in het Stationsgebied, blijven we scherp aan de wind
koersen. De marktstrategie verloopt langs de volgende lijnen:
- wegnemen van barrières, gericht op verkorten van de doorlooptijd van procedures;
- projecten faseerbaar maken;
- volumes en concepten afstemmen op de vraag vanuit de markt inclusief eventuele herijking
van parkeernormen;
- meedenken over dan wel initiëren van nieuwe formules, gericht op de financierbaarheid van
projecten, bijvoorbeeld flexibele erfpachtmodellen;
- perspectief bieden aan de markt en randvoorwaarden scheppen (zoals de realisatie van
parkeergarage Jaarbeursplein), waarmee zekerheden worden geboden aan de markt en die haar
vraag kan omzetten in haalbare projecten;
- marketing en marktconsultaties en het periodiek monitoren van uitgangspunten zoals de
gehanteerde grondwaarden.
Uit een aantal lopende marktconsulaties (Noordgebouw en Vastgoed Smakkelaarsveld) blijkt een
grote interesse voor het Stationsgebied. Tegelijkertijd wordt ook opgemerkt dat (zie ook
hoofdstuk 2) vastgoedontwikkelingen in de huidige markt niet zomaar tot stand komen. In nauw
overleg met de relevante partijen (naast ontwikkelaars vooral ook de eindgebruiker en
belegger/financier) moet een passend concept en een passende businesscase worden opgesteld,
voordat gecontracteerd kan worden. Verder is een terugkerend thema dat de markt een meer
flexibele beschrijving van de functies wenst (bijvoorbeeld uitwisselbaarheid horeca-retail; te
borgen in bestemmingsplannen). Voor fase 1 projecten zal worden verkend in welke mate een
meer flexibele omschrijving nog mogelijk en haalbaar is.
Voor fase 2 zal vanuit een marktgerichtheid in de op te stellen Structuurvisie flexibiliteit in
programma en omschrijving een belangrijk uitgangspunt zijn.
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5.2 Projecten

Catharijneknoop:
Zie daarvoor onze brief van 15 mei 2012.

Vastgoedontwikkeling Noordgebouw en Zuidgebouw
Zie daarvoor onze brief van 15 mei 2012 over het voorlopig ontwerp Stationsplein oost.

Voorzetgebouw V&D/Rijnkade
Namens de eigenaar van het V&D gebouw wordt momenteel gestudeerd op de haalbaarheid van
een woningbouwontwikkeling (circa 50 beleggers huurappartementen) voor de gevel van het
V&D gebouw en de parkeergarage Rijnkade.
De ontwikkelaar heeft aangegeven vóór de zomer2012 uitsluitsel te geven over de haalbaarheid
van deze ontwikkeling.

Knoopkazerne
In december 2011 hebben wij een brief aan de Minister Binnenlandse Zaken gestuurd. Daarin
hebben wij onze zorg geuit over informele signalen die ons bereikten, namelijk dat de Rgd een
qua omvang veel kleinere (her)ontwikkeling van de Knoopkazerne beoogt dan in het
Afsprakenkader van 2007 is vastgelegd. De vraag die dit oproept is of een integrale
herontwikkeling met voldoende kwaliteit in dat geval haalbaar is. Tevens is in de brief de zorg
uitgesproken over het tempo van de voortgang.
Inmiddels is er weer overleg met vertegenwoordigers van het Rijk, waaronder de Rgd, opgestart.
Voor de provincie Utrecht wordt een masterplan huisvesting uitgewerkt. Daarin is voor de locatie
Knoop een businesscase aan de orde, die tot 2020 uitgaat van renovatie van de bestaande bouw
(circa 20.000 m2 bvo) met een toevoeging van 10.000 m2 bvo. In het gesprek dat loopt worden
ook de gemeentelijke projecten Rabobrug en fietsenstalling ingebracht. Deze projecten zijn
(deels) gelegen op grondgebied van de Rgd. De huisvestingsbehoefte van de Rgd na 2020 is nog
niet duidelijk. Omdat de RGD daarmee (tot 2020) een kleiner volume nodig heeft dan
oorspronkelijk was gepland (nl. een uitbreiding van 50.000 m2 b.v.o). wordt momenteel met
aangrenzende belanghebbenden verkend hoe tot een stedenbouwkundige invulling (waaronder
Forum) gekomen kan worden die zowel op de korte als op de lange termijn kan functioneren.
Met andere woorden, zodanig dat een integrale herontwikkeling op termijn mogelijk blijft.
Tot slot wordt verkend hoe de herijkte ambitie van het Rijk zich verhoudt tot de afspraken zoals
vastgelegd in het Afsprakenkader van 2007.
Wij zullen u informeren op het moment dat meer duidelijkheid is over de haalbaarheid van de
herontwikkeling locatie Knoopkazerne.

Megabioscoop en Holland Casino
Ten behoeve van de Megabioscoop is door de Jaarbeurs inmiddels een formeel verzoek gedaan
om het vigerende bestemmingsplan Dichterswijk/Croeselaan te herzien. Ten behoeve van de
nieuwe Entréehal-Oost, in combinatie met een banquetroom (Galaxy-room), is een verzoek
gedaan tot uitwerking van het hiervoor genoemde bestemmingsplan.
Beide projecten zijn als prioritair benoemd in de in mei 2011 tussen Jaarbeurs en Gemeente
gesloten Gezamenlijke Verklaring.
Voor wat betreft Holland Casino zijn beelden gepresenteerd van het nieuwe concept dat Holland
Casino in Nederland wil invoeren ("Play your Game"). Deze formule gaat uit van een integraal
concept van hoogwaardige leisure en entertainment, met als pijlers food & beverage 12, theater

12

is een term uit de horeca waarbij beverage in deze betekenis staat voor: banqueting afdeling die het eten

en drinken verzorgt.
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en spel. Kortom, een breed aanbod van vrijetijdsbesteding. Utrecht wordt de eerste locatie in
Nederland waar dit concept in een nieuwbouwsituatie wordt uitgewerkt. Holland Casino beoogt
nieuwbouw op de Kop Jaarbeurs, uiterlijk in 2017. Zij wensen echter de eerdere afspraken open
te breken.

Parkeergarage Jaarbeursplein en Jaarbeurspleingebouw
Wij verwachten vóór de zomer 2012 een besluit te nemen over het voorlopig ontwerp en de
marktstrategie van de Jaarbeurspleinparkeergarage.
Er hebben zich enkele geïnteresseerde marktpartijen aangediend voor het Jaarbeurspleingebouw.
Met deze partijen wordt verkend of er voldoende basis aanwezig is om tot exclusieve afspraken
te komen.

Impressie van het mogelijke nieuwe Jaarbeurspleingebouw, op het Jaarbeursplein
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Leeuwensteijn
CBRE Global Investers (de opvolgend eigenaar van ING REIM), eigenaar van het pand) neemt de
komende maanden een besluit over Leeuwensteijn, dat kan variëren van een face-lift of
renovatie tot herontwikkeling als WTC-formule. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Muziekpaleis
Wij verwijzen naar de verschenen tweede voortgangsrapportage bouw Muziekpaleis op 16 april
2012.

Stadskantoor (ontwikkelaar NS Stations)
De bouw van het Stadskantoor verloopt voorspoedig.
In april 2011 is de eerste paal in de grond geslagen.
April 2012 de contouren van de publieksvloeren zijn zichtbaar.
In het 4e kwartaal van 2012 wordt het hoogste punt bereikt.
Tweede kwartaal 2013 wind en waterdicht.
Eerste kwartaal 2014 geplande opleverdatum.
Begin 2014 - oktober 2014 inbouw
Oktober 2014: inhuizing & opening

De bouw van het Stadkantoor ligt goed op schema
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Bij de Voorjaarsnota13 besloot u uit te gaan van één totaal financieel dekkingskader voor
stadskantoor, stenen en middelen. Met het verlenen van dit krediet is het project volledig
financieel ingekaderd.
Separaat ontvangt u het raadsvoorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop
van het Stadskantoor. De ontwikkeling blijft tot aan de oplevering de verantwoordelijkheid van
NS Stations. Kortheidshalve verwijzen wij daarnaar.

Bibliotheek
De besluitvorming over het definitieve vastgoedprogramma voor de Bibliotheek++ heeft een
groot deel van 2011 in beslag genomen. Op 24 november 2011 stelde uw raad het definitieve
vastgoedprogramma vast (raadsbesluit 2011-127).
Het Algemeen bestuur van de BRU stelde op 23 maart 2011 een nieuw integraal programma van
eisen tram vast, als gevolg waarvan bredere tram- en busbanen opnieuw in het concept ontwerp
van Rapp+Rapp moesten worden ingepast.
U kunt na het zomerreces de volgende voorstellen van ons verwachten:
- het voorlopig ontwerp voor het vastgoed van Rapp+Rapp inclusief het financiële kader;
- het geactualiseerde integraal programma van eisen/ functioneel ontwerp openbare ruimte
Smakkelaarsveld;
- de contracteringstrategie (met de resultaten van de marktconsultatie)
- de planning voor de verdere gebouw- en gebiedsontwikkeling
- het ontwerpbestemmingsplan Smakkelaarsveld (begin 2013 vaststelling).

Smakkelaarsveld; nu nog het 'fietsparkeerveld' van Utrecht met zo'n 7.000 fietsen

13

Raadsbesluit Kredietaanvraag Stadskantoor, Stenen en Middelen d.d. 30 juni 2011 (2011, nr. 90)
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6. Planning

6.1 Algemeen
De bouw in het Stationsgebied vordert. Het afgelopen jaar zijn verschillende projecten gestart,
zoals de bouw van Stationsplein west (fase 1) en de realisatie van de buurtsporen. In maart 2012
is de sloop van de parkeergarage op het Jaarbeursplein begonnen.
Belangrijke momenten in de planvorming zijn de vaststelling van het bestemmingsplan
Entreegebouw Nieuw Hoog Catharijne en het bestemmingsplan 2 e Asselijnstraat.
Er zijn verschillende projecten met een grote impact voor de stad in voorbereiding, zoals het
Stationsplein west (fase 2), het tijdelijk busstation en de ontwikkelingen van Nieuw Hoog
Catharijne.
De planning van het Stationsgebied is het resultaat van afstemming tussen én voortgang van
enerzijds de projecten van de private partners en anderzijds de projecten van de gemeente
Utrecht.
Het monitoren van de planningen is daarbij van groot belang. Veranderingen in de planning van
één onderdeel kan grote gevolgen hebben voor andere projecten met grote kans op dominoeffecten. Twee keer per jaar wordt daarom door de Projectorganisatie Stationsgebied de
integrale uitvoeringsplanning geactualiseerd en in het periodieke overleg tussen de directeuren
van de ontwikkelende partners behandeld. De planning op hoofdlijnen in deze rapportage is
gebaseerd op de laatste integrale uitvoeringsplanning van maart 2012.
6.2 Planningsanalyse
Vanwege de vele raakvlakken tussen de projecten vindt op verschillende niveaus overleg plaats
om de uitvoeringsplanningen op elkaar af stemmen. Projectmanagers van de Projectorganisatie
Stationsgebied, ProRail en Corio stemmen maandelijks de bouwplannen van het Stationsplein
Oost en de projecten daaromheen op elkaar af.
Het Stationsplein Oost vormt straks de schakel tussen de vernieuwde OV-Terminal en het
vernieuwde Hoog Catharijne met het Voorzetgebouw. De planning luistert vanwege de
onverbrekelijke samenhang met de vernieuwing van de OV-Terminal, Hoog Catharijne en de
openbare ruimte (fietsparkeergarage) uitermate nauw. Zodra de planning wijzigt, heeft dat
directe gevolgen voor alle andere projecten. Hoe eerder Stationsplein oost gerealiseerd is, hoe
beter dat uitpakt op de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het gebied. De tijdspanne van de
tijdelijke situatie moet vanwege de grote reizigersstromen, zo kort mogelijk zijn.
Om de volgordelijkheid van de bouw van de verschillende projecten van Stationsplein oost te
bepalen met de benodigde werk- en bouwterreinen, laat de POS een faseringsplan opstellen. Dit
faseringsplan laat zien of de voorgestelde uitvoeringsplanningen (uit de APS-planning) daadwerkelijk
uitgevoerd kunnen worden, waarbij de inpassing bouwkranen, werkterreinen en busverkeer wordt
meegenomen. De uitkomsten worden vastgelegd door de gemeente, ProRail en Corio in aanvullende
afspraken over de bouw van Stationsplein Oost, het Voorzetgebouw en de afbouw van de OVT.
Ander aandachtspunt is de afstemming tussen de werkzaamheden op en langs de
Catharijnesingel. De gemeente voert tot en met 2014 werkzaamheden uit aan het riool, de
Vredenburgknoop en de sloop van de Mariaplaatsbak. Corio start in 2013 met de realisatie van
het Entreegebouw en de nieuwe parkeergarage. Momenteel worden afspraken gemaakt over de
fasering van deze werkzaamheden.
Aan de westkant van het Stationsgebied is een draaiboek opgesteld voor de werkzaamheden aan
de Mineurslaan. Het gaat daarbij om het verleggen van kabels en leidingen, de aansluitingen
voor het stadskantoor en het slopen van restanten van de sporthal. Deze werkzaamheden
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worden door verschillende partijen uitgevoerd in de periode van mei t/m augustus 2012. In het
draaiboek is per week vastgelegd welke partij wat uitvoert en binnen welke werkruimte.
6.3 Planning op hoofdlijnen
De planning op hoofdlijnen geeft een overzicht van de uitvoering van de belangrijkste projecten
in het Stationsgebied. De recente planning (maart 2012) is afgezet tegen de planning van maart
2011. De grootste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Projecten
De uitvoering van het nieuwe Stationsplein oost start niet in 2012 maar in 2013. Dit jaar is
nodig voor het uitwerken van het ontwerp en de aanbesteding van het gebouw (plein, straat,
expeditie en fietsenstalling) inclusief technische voorbereiding. Begin 2013 wordt gestart met de
conditionering van het terrein, waaronder de sloop van het taxiplatform en de tramhalte. De
tramhalte en het busstation onder het taxiplatform kunnen worden verwijderd als het tijdelijk
busstation aan de westkant is opgeleverd (januari 2013) en de tijdelijke tramhalte (april 2013).
Het eerste deel van het plein (ter hoogte van het huidige busstation noord) en de fietsenkelder
worden in het 1e kwartaal van 2015 opgeleverd. Vervolgens kan de huidige stationstraverse
worden gesloopt, waarna de 2 e fase start.
De realisatie van de HOV baan (doorkoppeling Uithoflijn) wordt meegenomen met de bouw van
Stationsplein oost. De uitvoeringsplanning van de HOV baan is daarom gelijk aan die van
Stationsplein oost.
De planning van de Bibliotheek++ is aangepast (zie ook 5.2). Na het raadsbesluit van november
2011 over het vastgoedprogramma is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt. Na afronding van
het VO wordt gestart met de voorbereiding van de aanbesteding en de
bestemmingsplanprocedure. Medio 2014 wordt gestart met het bouwrijp maken. Dit moment is
gekoppeld aan de oplevering van de Noorderstalling en het 1e deel van de fietsenstalling onder
Stationsplein Oost. In 2015 start de bouw van de Bibliotheek inclusief de HOV baan.
De herinrichting van het Vredenburgplein is gekoppeld aan de oplevering van het Entreegebouw
van Corio. In 2016 wordt de 1 e fase van het Entreegebouw opgeleverd; die planning is met een
jaar naar achteren geschoven. Het Vredenburgplein wordt vanaf medio 2016 opnieuw ingericht.

Het Woon/winkelgebouw is het eerste gebouw in het Stationsgebied dat opgeleverd wordt
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7 . Financiën
7.1 Algemeen
Dit hoofdstuk gaat in op het actuele financieel beeld van de grondexploitatie Stationsgebied, de
bijstellingen met een voordeel, de bijstellingen met een nadeel, het cashflowoverzicht en de
risicoanalyse.
In de Bestuursrapportage 2011 is een sluitende grondexploitatie gepresenteerd met een
optimalisatietaakstelling van € 6,27 miljoen. Deze taakstelling is vervolgens ingevuld bij het
vaststellen van de Programmabegroting 2012 (vastgesteld dd. 3 november 2011) door het
project Westpleintunnel inclusief de directe omgeving over te hevelen naar fase 2, waardoor de
grondexploitatie is verbeterd met een bedrag van € 15,8 miljoen (het saldo van minder kosten
(ad € 53,34 miljoen en minder opbrengsten ad € 37,57). Het tekort van € 6,27 miljoen is
hiermee teruggebracht tot nul. Het restant is ingezet voor de plankosten voor de jaren 2013 tot
medio 2014 (€ 7,5 miljoen) en voor het maken van een structuurvisie voor het Jaarbeursterrein
en Lombokplein en omgeving (2 miljoen).
De financiële stand na vaststelling van de Programmabegroting 2012 is het vertrekpunt voor de
actualisatie 2012.
7.2 Actueel financieel beeld grondexploitatie Stationsgebied
Op basis van de huidige inzichten sluit de grondexploitatie met een geprognosticeerd tekort van
€ 37,7 miljoen bij het afsluiten van de grex in 2019. Dit is in onderstaande tabel weergegeven.
Financieel beeld
Berap juni 2011

Programmabegroting

Berap 2012

november 2011
Kosten

487,86

444,02

508,83

Opbrengsten

481,59

444,02

466,59

-/- 6,27

0,00

-/- 42,24

Tekort / Optimalisatie taakstelling
Optimalisatievoorstellen
Totaal tekort

4,50
-/- 37,74

In de kolom Programmabegroting november 2011 zijn de financiële effecten van het
raadsbesluit van het faseren van het Westplein en omgeving verwerkt. Per saldo betekent dit ten
opzichte van de Berap juni 2011 een afname van de kosten van € 43,84. De kosten zijn met €
53,3 miljoen afgenomen als gevolg van het overboeken van de Westpleintunnel naar fase 2. De
kosten zijn met € 9,5 miljoen toegenomen door toevoeging van de plankosten tot en met medio
2014 inclusief het maken van een structuurvisie voor fase 2.
Door het overboeken van het Westplein naar fase 2 is de bijbehorende opbrengstpotentie van dit
gebied in de grondexploitatie fase 1 verlaagd ad € 37,57 miljoen.
Omdat de kosten meer zijn afgenomen dan de opbrengsten is er ruimte ontstaan om de
taakstelling van € 6,27 miljoen in te vullen (€ 43,84 - € 37,57).
Het actuele beeld ten opzichte van de Programmabegroting 2012 laat een toename van de
kosten zien en een minder dan evenredige toename van de opbrengsten.
In het negatieve saldo van € 37,7 miljoen zijn twee optimalisatievoorstellen verwerkt, waarvoor
in het bijgevoegde raadsvoorstel een besluit wordt gevraagd:
* het laten vervallen van het budget vergroenen van € 2,3 miljoen (dit budget is gekoppeld aan
opbrengsten uit de herontwikkeling van de Knoopkazerne, waarmee vanuit het
behoedzaamheidsprincipe geen rekening meer wordt gehouden)
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* het overhevelen van de verbreding van het water in de Sijpesteijntunnel naar fase 2
Stationsgebied (€ 2,2 miljoen).
De hogere kosten zijn het gevolg van het ophogen van de stelposten (conditionerende
werkzaamheden), plankosten tot en met 2016, het toevoegen van het project tijdelijke tramhalte
als actief gemeentelijk project (inclusief dekking), het verwerken van de uitkomsten business
case Stationsplein oost (inclusief ophoging dekking) en tegenvallers in het project
Vredenburgknoop.
De minder dan evenredige toename van de opbrengsten is het gevolg van een neerwaartse
bijstelling grondopbrengsten (voornamelijk woningbouw).
Alle financiële bijstellingen worden toegelicht in de volgende paragraaf.
7.3 Verschillenanalyse op hoofdlijnen
In onderstaande tabel staan de belangrijkste financiële bijstellingen. Deze worden vervolgens
toegelicht.
Belangrijkste verschillen:

Financiele consequentie

N

Kabels en leidingen

€

5.750.000

N

Tijdelijke maatregelen

€

5.650.000

N

Archeologie

€

4.400.000

N

Vredenburgknoop

€

5.000.000

N

Aanbesteding sloop parkeergarage

€

450.000

N

Onttrekken parkeerplaatsen openbaar gebied

€

3.000.000
10.000.000

N

Plankosten

€

N

Opbrengsten Knoopkazerne

€

7.600.000

N

Opbrengsten woningen Smakkelaarsveld

€

3.000.000

N

Opbrengsten woningen Paardenveld

€

1.000.000

N

Indexatie vastgoed Jaarbeursplein

€

2.000.000

V

Verwerving Hertz Jaarbeurspleingarage

€

450.000

V

Budget vergroenen

€

2.300.000

V

Verbreding water Sijpesteijntunnel overhevelen naar fase 2

€

2.200.000

V

Dekking onttrekken parkeerplaatsen openbaar gebied Stationsplein oost

€

1.300.000

V

Rente

€

2.700.000

V

Diversen

€

1.200.000

€

37.700.000

Totale negatieve bijstelling
N=nadeel
V=voordeel

Bijstellingen
Bijstellingen met een nadeel

Kabels en leidingen
Het budget verleggen kabels en leidingen is door het IBU geactualiseerd op basis van
kengetallen uit al gerealiseerde projecten. Deze analyse leidt tot een extra benodigd budget van
€ 5,75 miljoen, waarmee het totale budget € 26,2 miljoen bedraagt. Hiervan is reeds € 6,1
miljoen uitgegeven. In het budget kabels en leidingen is rekening gehouden met de extra lange
leidingen van de WKO Muziekpaleis (€ 0,7 miljoen).
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Tijdelijke maatregelen
In de bestuursrapportage 2011 hebben we gemeld dat steeds meer projecten in uitvoering gaan
en dat het intensieve gebruik van de openbare ruimte het noodzakelijk maakt veel aandacht te
besteden aan maatregelen voor de bereikbaarheid en de veiligheid. Zie ook hoofdstuk 4. Als
gevolg van hoge (veiligheids-) eisen aan tijdelijke situaties en het intensieve gebruik van het
gebied gedurende de bouw is een hogere dan normale inzet vereist (toezicht,
handhaving/beheer, fysieke maatregelen, communicatie). Om die reden is een verhoging van de
stelpost noodzakelijk.
De verhoging met € 5,7 miljoen is gebaseerd op onderzoeksresultaten van adviesbureau FUGRO.
Het totale budget inclusief ophoging bedraagt € 15,2 miljoen waarvan reeds € 3,2 miljoen is
uitgegeven.

Bodem/archeologie
Zoals in 4.1 is gemeld is in de GREX geen rekening gehouden met het bekostigen van
archeologisch onderzoek dat noodzakelijk is als gevolg van de invoering van de nieuwe
archeologieverordening. Op basis van ervaringen uit 2010 en 2011 is inmiddels een goed beeld
verkregen van de kosten van archeologisch onderzoek in fase 1 van het Stationsgebied. Deze
kosten zijn geraamd op € 4,4 miljoen.Deze kosten zijn opgenomen in de voorstellen over het
fysiek domein

Bodem (zie ook 4.2 blz. 18)
In de grondexploitatie Stationsgebied is een budget voorzien van circa € 21 miljoen voor de
grond- en waterproblematiek. Hiervan is circa € 5,8 miljoen uitgegeven inclusief de recente
bodemsanering onder het Muziekpaleis. € 4.3. Het totale restant budget bedraagt € 15,2miljoen.
Momenteel wordt door Movares onderzocht of het restant budget toereikend is.

Vredenburgknoop (zie ook 4.1 blz.15)
Het project de Vredenburgknoop wordt geconfronteerd met een aantal tegenvallers in de
uitvoering (meerwerk), het toezicht (VAT-kosten) en de indexering (prijsrisicoregeling).
Tijdens de uitvoering is er meer en ernstiger vervuilde grond aangetroffen, zijn er
archeologische vondsten gedaan die ingepast moeten worden in het ontwerp van de
expeditiehof en zijn er obstakels in de ondergrond aangetroffen als oude fundamenten van de
Jaarbeurs en oude kademuren waarmee vooraf geen rekening werd gehouden.
De VAT-kosten lopen onder andere op als gevolg van eisen die gesteld worden door de
vergunningverlener (Bouw- en Woningtoezicht). Hierdoor worden meer mensen ingezet op de
begeleiding en het toezicht tijdens de bouw dan waarmee in de ramingen is rekening gehouden.
Het project vraagt om complexe technische oplossingen. Dit noodzaakt de inzet van
gekwalificeerd technisch personeel. Ook dit vergt hogere (herstel) kosten.
De prijs-risicoregeling die contractueel is vastgelegd met Heijmans, pakt financieel ongunstig
uit als gevolg van forse prijsstijgingen op de brandstoffen en het betonstaal. In de
grondexploitatie wordt uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 2,5%. Deze dekt niet de
afgesproken prijs-risicoregeling.

Aanbesteding sloop parkeergarage Jaarbeursplein
De sloop van de Jaarbeurspleingarage is complexer dan aangenomen, waardoor het resultaat van
de aanbesteding tegenviel.
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Onttrekken parkeerplaatsen openbaar gebied
Volgens de huidige gemeentelijke regels moet de projectorganisatie Stationsgebied een
compensatie betalen aan het parkeerbedrijf op het moment dat er parkeerplaatsen worden
onttrokken aan het openbaar gebied. In de grondexploitatie is als uitgangspunt gehanteerd dat
het parkeerbedrijf fysiek wordt gecompenseerd. Dit blijkt in de praktijk onvoldoende mogelijk.

Plankosten
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2012 zijn de plankosten tot medio 2014 in de
grondexploitatie gedekt. Volgens het ondernemingsplan blijft de projectorganisatie tot en met
2016 voortbestaan. De extra plankosten tot en met 2016 zijn verwerkt in de actualisatie van de
grondexploitatie.

Opbrengsten Knoopkazerne
De oorspronkelijk beoogde herontwikkeling van de Knoopkazerne met een groot
nieuwbouwvolume (70.000 m2 b.v.o.) inmiddels niet meer aan de orde. Hoewel gesprekken met
de Rgd inmiddels weer zijn herstart (zie hoofdstuk 5), wordt vanuit behoedzaamheid geen
rekening gehouden met grondopbrengsten uit dit project.

Opbrengsten woningen Smakkelaarsveld
Vanwege marktomstandigheden zijn dure vrije sector appartementen risicovol. De markt
verschuift zich naar de huursector. Om die reden wordt nu rekening gehouden met
grondopbrengsten van appartementen in de (goedkope) huursector.

Opbrengsten woningen Paardenveld
Vanwege marktomstandigheden en de hoge kosten om een parkeervoorziening te realiseren
wordt geen rekening gehouden met grondopbrengsten.

Indexatie vastgoed Jaarbeursplein
Vanwege marktomstandigheden worden de verwachte grondopbrengsten de komende twee jaar
niet geïndexeerd.
Bijstellingen
Bijstelli ngen met een voordeel

Compensatie Hertz Jaarbeurspleingarage
In de grondexploitatie was rekening gehouden met een bedrag voor het compenseren van Hertz
autoverhuur (huurder Jaabeurspleingarage). Dit bedrag is komen te vervallen, omdat de huur
zonder compensatie kon worden opgezegd.

Budget vergroenen
Dit budget is gekoppeld aan de opbrengsten uit het project Knoopkazerne. Omdat dit project
onzeker is, wordt voorgesteld dit budget te laten vervallen.

Verbreding water Van Sijpesteijntunnel overhevelen naar fase 2
Om het tekort op de grondexploitatie te verlagen, wordt voorgesteld om de verbreding van de
Van Sijpesteijntunnel over te hevelen naar fase 2.

Dekking onttrekken parkeerplaatsen openbaar gebied uit business case Stationsplein oost
In de business case Stationsplein oost is € 1,3 miljoen gereserveerd voor het onttrekken van de
parkeerplaatsen op het zogenaamde Taxiplatform. Hiermee wordt het Parkeerbedrijf
gecompenseerd voor gederfde inkomsten (zie bijstelling met een nadeel “Onttrekken

parkeerplaatsen openbaar gebied”).
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Rente
Als gevolg van de positieve stand van de boekwaarde is er een rentevoordeel van € 2,7 miljoen
ingeboekt. 14 De in de Voorjaarsnota voorgestelde verlaging van de omslagrente van 5% naar 4%,
is voor het Stationsgebied budgettair neutraal.

Diversen
Dit betreft het saldo van diverse bijstellingen met een beperkte financiële omvang in de diverse
project business cases (indexatie kosten en opbrengsten, mutaties ramingen kosten en
opbrengsten etc.).
7.4 Cashflowoverzicht
Uit onderstaande grafiek is af te lezen dat de huidige boekwaarde (31 december 2011) gunstiger
uitvalt dan voorzien. Dit wordt met name veroorzaakt door het eerder ontvangen van de bijdrage
van ProRail voor het project Stationsplein west.
De dalende lijn tot en met 2015 wordt veroorzaakt door grote gemeentelijke investeringen in de
projecten Vredenburgknoop, Stationsplein west en oost en conditionerende maatregelen als het
verleggen van kabels en leidingen, het treffen van tijdelijke maatregelen en bodemsanering.
Cashflow grondexploitatie Stationsgebied
€ 80.000.000
€ 60.000.000
€ 40.000.000
€ 20.000.000

Cashflow 2010
Cashflow 2011

€

€-

Cashflow 2012

Boekwaarde

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

€ 20.000.000€ 40.000.000€ 60.000.000€ 80.000.000Jaar

7.5 Risicoanalyse: Trends en onzekerheden

Kosten
Een aantal posten uit de risicoanalyse zijn in de grondexploitatie als financieel knelpunt
verwerkt. Het betreft de stelposten voor conditionerende maatregelen als archeologie, het
verleggen van kabels en leidingen en het treffen van tijdelijke maatregelen. De stelpost voor
bodemsanering is vooralsnog niet opgehoogd. Momenteel wordt deze stelpost door
adviesbureau Movares geactualiseerd. Door de bodemproblematiek Muziekpaleis (€ 4,3 miljoen)
ten laste te brengen van het bodembudget is het onzeker of deze stelpost toereikend is.
Daarnaast signaleren we dat vanwege wensen en eisen van de vergunningverlener (bouw- en
woningtoezicht) en uitlopende planningen de budgetten voor de VAT-kosten onder druk komen
te staan.

Opbrengsten
De algemene trend blijft dat ten aanzien van het nog niet gecontracteerd vastgoed in het
Stationsgebied veel belangstelling is, maar dat financiers zeer terughoudend zijn, beleggers niet
geneigd zijn om risico te nemen, en gebruikers zeer voorzichtig zijn met het aangaan van
14

Dit is een in 2011 bereikt voordeel op basis van de 5% rente regeling.
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verhuisbeslissingen (zie hoofdstuk 5). De consequenties voor de planning zijn verwerkt in de
grondexploitatie, maar het risico bestaat dat een deel van het vastgoedprogramma niet
gerealiseerd gaat worden en/of dat de grondwaarden de komende jaren dalen.

Weerstandsvermogen
In de risicoanalyse bij de verantwoording 2011 (peildatum 31 december 2011) wordt rekening
gehouden met een benodigd weerstandsvermogen van circa € 33,5 miljoen. Bij de
Programmabegroting 2013 wordt de risicoanalyse geactualiseerd.
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8. Communicatie
Bouwkranen sieren nu en de komende jaren de skyline van het Utrechtse Stationsgebied.
Hiermee zijn de werkzaamheden aan de grootste
binnenstedelijke herontwikkeling van Nederland nog
zichtbaarder. Al deze bouwactiviteiten hebben impact op de
stad. Overlast is onvermijdelijk. Het is de uitdaging om, ondanks
obstakels, zandhopen, bouwschuttingen, kranen en lawaai het
centrum begaanbaar, bereikbaar, vindbaar en leefbaar te houden
voor reizigers, passanten, winkelend publiek, bewoners en
ondernemers.
Ten opzichte van 2010 zijn de gebruikers van het Stationsgebied
meer tevreden over de uitvoering. Het overgrote deel van hen
vindt het geluidsniveau acceptabel, kan zijn weg goed vinden,
vindt dat (wijzigende) routes duidelijk worden aangegeven en
dat de werkzaamheden netjes worden uitgevoerd. Bewoners en
ondernemers binnen het gebied zijn kritischer. Het is belangrijk
om op alle mogelijke manieren in goed contact te blijven met de
(directe) omgeving.
Kritische succesfactoren zijn:
•

een goede bewegwijzering, zodat mensen hun weg kunnen vinden

•

een ’opgeruimde’ prettige uitstraling van de bouwputten

•

begrip van en (om dat te bereiken) dialoog met de direct betrokken bewoners en
ondernemers

Deze factoren zijn in hoge mate bepalend voor de
reputatie van het Stationsgebied. Ze zorgen dat de basis
op orde is. In het verlengde daarvan, ligt de focus in
2012 op:
•

het zo goed mogelijk informeren van reizigers,
passanten, winkelend publiek, bewoners en
ondernemers over (wijzigende) routes door het
Stationsgebied (hoe komen zij van A naar B; hoe lang
en waarom is er overlast?)

•

de uitstraling van de bouwputten

Deze focus sluit aan bij de algemene
communicatiedoelstellingen. Enerzijds wordt gewerkt aan het vergroten van begrip, draagvlak,
leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkingskracht tijdens de bouw. Anderzijds wordt een
belangrijke voorwaarde ingevuld als het gaat om de reputatie van het Stationsgebied.
Niet alleen op het gebied van communicatie, ook vanuit het projectmanagement zal worden
samengewerkt aan de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op straat.

Uitvoeringscommunicatie
Informeren algemeen publiek
Informeren over de uitvoering gebeurt via: (digitale) CU op straat, website, twitter, digitale
nieuwsbrief (1x per maand), filmpjes op YouTube (5x per jaar een aflevering van de serie 'Achter
de Schutting' over de verschillende bouwprojecten), de middelen van de wijkbureaus zoals een
pagina in de binnenstadskrant, CU Update in huis-aan-huisblad het Stadsblad, de versie daarvan
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in de aangrenzende gebieden en in de NL30, de Bouwkrant van de OV-terminal, informatie op
bouwschuttingen, informatiepunten in de openbare ruimte (zitgelegenheid in stationshal,
uitkijkpunt Radboudtraverse) De informatie over de uitvoering moet niet alleen –
gefragmenteerd- terechtkomen bij betrokkenen op het moment dat het speelt. Er zal ook, meer
dan voorheen, aandacht zijn voor het bredere verhaal, voor de samenhang der dingen en het
verhaal achter het Stationsgebied: waar doen we het voor?

De laatste Schouw voor de zomer op dinsdag 22 mei werd bezocht door meer dan 150 mensen
Met extra aandacht voor direct omwonenden en ondernemers
Direct betrokkenen, zoals bewoners en ondernemers in het gebied, krijgen bericht via de
onlangs opgezette 'e-mailservice'. Bewoners of ondernemers die geen e-mailadres hebben of
niet op deze manier geïnformeerd willen worden ontvangen de informatie per post.
•

Voor 2012 is er een programma opgezet met een aantal structurele tegemoetkomingen per
jaar en een gereserveerd budget voor individuele meldingen/klachten. Bewoners, bedrijven
en reizigers die overlast hebben van de werkzaamheden ontvangen periodiek een
'bouwverzachter', bijvoorbeeld koffie en 'Snelle Jelles' voor fietsers in de ochtendspits, een
chocoladereep door de brievenbus van bewoners of een ramenlapactie.

In gesprek met…
Om begrip voor bouw en hinder te bevorderen en draagvlak te stimuleren, blijven we in 2012 in
gesprek met diverse doelgroepen, bijvoorbeeld in het Infocentrum, tijdens de Schouwen (6x per
jaar), op informatie- en consultatieavonden, op de ondernemersavond (1x per jaar), telefonisch
bij, in persgesprekken (ca. 4x per jaar), in overleggen met specifieke clubs zoals de
wijkraden(binnenstad, west en zuidwest 1x per maand) en in het gezamenlijke overleg met
belangengroepen op het gebied van toegankelijkheid (4x per jaar). Ook via Twitter komen steeds
meer vragen binnen en zijn we steeds vaker in gesprek met onze doelgroepen.
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Het aantrekkelijk maken van de bouw
Ter vergroting van de betrokkenheid bij en aantrekkelijkheid van de bouw dient een aantal
middelen en activiteiten:
•

Meer inzet van webcams in het gebied

•

De Schouwen starten met een rondwandeling in of rondom de bouwput

•

De Dag van de Bouw op 2 juni

•

Een nieuw op te zetten programma voor structurele rondleidingen op of rondom de
bouwplaatsen

•

Meer gebruik van foto’s over de voortgang van projecten

Als het er buiten maar goed uitziet
Ter bevordering van de leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid rond alle bouwputten,
dienen onder meer de volgende acties in 2012.
•

Verbeteren van de bewegwijzering in het Stationsgebied. Communicatiepartners kijken
kritisch mee bij de totstandkoming van omleidingsplannen en de te gebruiken benamingen.
Zij signaleren gebreken in de situatie op straat en kaarten deze aan bij de verantwoordelijke
projectleiders.

•

Keuze voor 'SITS-schuttingen' (Stations In Tijdelijke Situaties) niet alleen in het station maar
ook bij de entrees zoals nu op Jaarbeursplein. Deze schuttingen functioneren niet alleen als
rustige afscheiding van de bouwplaatsen, maar zijn ook en vooral een belangrijke drager
voor de bewegwijzering voor de voetgangers in het gebied. Niet alleen de looproutes in en
om het station, maar ook de toeleidende routes voor alle vervoerstromen zijn belangrijke
aandachtspunten de komende jaren.

•

Het plaatsen van extra plaquettes of bouwdoeken met meer informatie over de uitvoering.
De komende tijd komen in ieder geval extra doeken of borden op Singelborch, bij het
Stadskantoor en rond de OV-terminal.

•

In de eerste helft van 2012 vindt een zogenaamde quickscan bereikbaarheid en signing
plaats om n.a.v. mogelijke optimalisaties door te voeren.

En Verder
•

We gaan door met de jaarlijkse metingen naar onze inzet en middelen.

•

Bouwvakkers meer betrekken bij de ontwikkeling van het
Stationsgebied en hen op die manier trotser maken op hun
medewerking aan dit megaproject, wat weer een positief
effect kan hebben op de uitstraling van het gehele gebied.
Bijvoorbeeld door een speciale bouwkrant gericht op
bouwvakkers waarin zij zelf vertellen over de technische
hoogstandjes die zij gebruiken en waarin het belang van een
schone, veilige, omgeving onder de aandacht wordt gebracht.

•

Ook in 2012 zijn er activiteiten die speciaal gericht zijn op
kinderen. Zoals speciale kinderrondleidingen en een
programma voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8.

•

Een concreet initiatief is de samenwerking met de Vrede van Utrecht om het Stationsgebied
onder de aandacht te brengen in hun campagne Utrecht2018. Om deze campagne kracht bij
te zitten, zijn we van plan om samen met de partners in beeld te brengen
hoe het Stationsgebied eruit ziet in 2018. Een win-winsituatie voor beide
partijen!
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Geheimhouding is inmiddels achterhaald

Smakkelaarsveld (11.055876)

Bibliotheek Artplex

17 mei 2011

6 juni 2011

Mogelijkheid van aankoop

Stadskantoor1 (11.049262)

Datum besluit

Naam advies

(14.200 m2) en 260 gebouwde parkeerplaatsen (8.500 m2).

van een nieuwe centrale bibliotheek (14.400 m2), een Artplex (4.400 m2), circa 125 woningen

2. Kiezen voor variant 1 voor de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld, welke uitgaat van de realisatie

aangegeven.

ontwikkeling van het Smakkelaarsveld zijn uitgewerkt en de financiële en andere consequenties zijn

1. Kennis nemen van de uitvoering van motie 2010/M053, waarin de 10 mogelijke varianten voor de

gemeenteraad:

Het college van burgemeester en wethouders besluit het volgende voor te leggen aan de

oplegnotitie (bijlage 1) en de notitie koopoverwegingen (bijlage 2)

aan dit voorstel vind bijbehorende bijlagen, en op de onder 5 bedoelde brief aan de gemeenteraad de

6. geheimhouding als bedoeld in artikel 55, eerste lid en 25, tweede lid, Gemeentewet op te leggen

verdere procedure.

5. de gemeenteraad middels een geheime brief op de hoogte te stellen van uw interesse en de

de wijze van financiering en de effecten op de gemeentelijke financien zijn uitgewerkt.

4. BCD/afdeling Financien op te dragen in samenwerking met POS een voorstel uit te werken waarin

definitief voorstel voor te leggen.

3. POS opdracht te geven de onderhandelingen binnen gelimiteerd bedrag af te ronden en een

financiering.

maar separaat op te nemen in de gemeentelijke financiële administratie op basis van annuitaire

- In geval van koop het stadskantoor niet op te nemen in de Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV),

uit de jaarlijkse indexering van de kapitaallasten met 1,5%.

- Levensduurverlengende onderhouds uitgaven te dekken uit een voorziening die wordt opgebouwd

voor aanscherpen.

- Gebouw en Installaties af te schrijven in 40 jaar en hiervoor zonodig de gemeentelijke verordening

- Koop is significant voordeliger dan de huidige (huur) contractsituatie.

weten:

2. In te stemmen met de bevindingen uit de second opinions van Deloitte en de Brink Groep. Te

aankoop van het Stadskantoor.

1.In te stemmen met het starten van de onderhandelingen met NS Poort ontwikkeling BV over de

Besluit

Catharijnesingel (11.057261)

optimalisatie bezuinigingen

Antwoord op brief wijkraad over

(11.057542)

16 augustus 2011

In te stemmen met de beantwoording van de brief van de Wijkraad Binnenstad d.d. 28 februari 2011

In te stemmen met de beantwoording van de brief van de Wijkraad Binnenstad d.d. 11 april 2011

21 juni 2011

Antwoord op brief wijkraad over

wijkraadpleging stationsgebied

en brief definitief vast te stellen.

De wethouders Bosch, de Rijk en Everhardt worden gemachtigd de tekst van de besluiten, toelichting

21 juni 2011

(11.058517)

Lombokplein en Westpleintunnel

1. In te stemmen met de voortgangsrapportage Muziekpaleis van 15 april 2011

bij de vastgoedontwikkeling op het Smakkelaarsveld.

Op grond van de businesscase d.d. 12 juni 2010 het UCK niet toe te laten als toekomstig huurder

het Smakkelaarsveld.

de investeringen, het Artplex toe te laten als preferente huurder bij de vastgoedontwikkeling op

Op grond van de bijgestelde businesscase d.d. mei 2011, inclusief de mogelijke besparingen op

(4.400 m2), circa 150 woningen (17.000 m2) en 260 gebouwde parkeerplaatsen (8.500 m2).

realisatie van een nieuwe centrale bibliotheek (max 14.400 m2), een voorziening met filmzalen

te kiezen voor variant 1 voor de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld, welke uitgaat van de

consequenties zijn aangegeven.

de ontwikkeling van het Smakkelaarsveld zijn uitgewerkt en de financiële en andere

Kennis nemen van de uitvoering van motie 2010/M053, waarin de tien mogelijke varianten voor

2. de commissie Stad en Ruimte en de commissie Mens en Samenleving te informeren.

24 mei 2011

4.

3.

2.

1.

Muziekpaleis (11.053513)

Voortgangsrapportage

2011

24 november

HOV en het tijdelijk fietsparkeren.

een voorstel over de contracterings- en bouwplanning in samenhang met Stationsplein oost, aanleg

basis van het vastgestelde programma van eisen- het voorlopig ontwerp voor te leggen voorzien van

5. Nadat de raad zijn keuze heeft gemaakt, de directeur POS op te dragen vóór 1 november 2011- op

en vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouders

bij de vastgoedontwikkeling op het Smakkelaarsveld.

4. Op grond van de businesscase d.d. 12 juni 2010 het UCK niet toe te laten als toekomstig huurder

Smakkelaarsveld.

investeringen, het Artplex toe te laten als preferente huurder bij de vastgoedontwikkeling op het

3. Op grond van de bijgestelde businesscase d.d. mei 2011 inclusief de mogelijke besparingen op de

2011

15 november

2011

terminal (11.076350)

Aanvraag ophoging

gemeentefonds

VO Stationsplein Oost (12.042300)

Asselijnstraat 2012-2012 ad EUR 159.809,- (excl. BTW).

Stationsgebied (11.085211)

2. POS opdracht te geven bij het DO een sluitende businesscase te presenteren, waarbij gebruik wordt

hellingbaan voor nood- en hulpdiensten en de realisering van het zuidgebouw.

1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp Stationsplein- Oost en omgeving waarin begrepen de

kabbeltunnel 2010-2011 ad EUR 48.255,- (excl. BTW).

explosievenonderzoek ten behoeve van het busstation Oostzijde, busstation Westzijde, station en

van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties voor de gerealiseerde en geraamde kosten

2. In te stemmen met het voorleggen van een verhoging uit het gemeentefonds van het Ministerie

behoeve van het busstation Ooszijde, busstation Westzijde, station, kabeltunnel en brughoofden 2e

Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties voor de verwachte kosten explosievenonderzoek ten

1. In te stemmen met het voorleggen van een verhoging uit het gemeentefonds van het Ministerie van

5. De commissie te informeren.

stichting.

begrepen de exploitatie onder verantwoordelijkheid van een door de drie partijen op te richten

4. In te stemmen met de uitwerking van het door Berenschot voorgestelde regiemodel, waarin

een definitief besluit te nemen

- de beheerorganisatie

- de weesfietsencyclus en

- stallingsverbod, de gebiedsbegrenzing inclusief het waterbedeffect

- afspraken over de invoering van een monitoring-/ besturingsysteem,

- het exploitatiemodel,

- investerings- en exploitatiebijdragen en kostenverlagingen,

3. Op basis van nader onderzoek naar:

stalling op grotere loopafstand van het station.

scenario "gedifferentieerde kwaliteit) en nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een gratis

2. Bij de uitwerkingen de mogelijkheid voor vormen van gratis stallen open te houden (conform

aanpak.

terminal waarbij de nieuwe fietsparkeergarage onder Stationsplein west als eerste start met de nieuwe

explosievenonderzoek

17 april 2012

1. Op basis van de uitkomsten van het rapport Berenschot in de ontwerpfase van de businesscase te
opteren voor het in belangrijke mate en geleidelijk invoeren van betaald parkeren rond de OV-

Binnenstad vast te stellen.

13 september

1. Wethouder Everhardt wordt gemachtigd om de beantwoording van de brief van de wijkraad

Business case fietsparkeren OV-

30 augustus 2011

VO Knipstraatbrug (11.075092)

Antwoord op brief wijkraad over

2

26 april 2012

17 april 2012

dekken via herschikking binnen het Programma Bereikbaarheid en deze technische te regelen via de

2. De cofinanciering van de bijdrage ad. 10 miljoen euro van het rijk uit het pakket Beter Benutten te

bezettingsgraad, kostendekking en effect handhaven op maailveld.

e. het na twee jaar evalueren van de pilot met de uitgangspunten: klanttevredenheid;

van 2 jaar (september 2013-september 2015);

d. de start van de pilot direct na oplevering van de stalling onder Stationsplein West met een looptijd

college voor te leggen;

samenwerking met POS opdracht te geven dit contract vóór september 2012 ter vaststelling aan het

fietsparkeren", een samenwerkingscontract aan te gaan tussen de partners en de exploitant en SO in

c. op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in paragraaf 6.1 van het rapport "pilot

meter) van de OV-terminal;

b. gratis stalling (en) voor 2.000 fietsen op nader te bepalen maaiveldlocatie(s) op loopafstand (400

gemiddelde van € 0,50);

wordt gebaseerd op kwaliteit met een bandbreedte die varieert van € 0,50 tot € 1,50 (met een

Sijpesteijn), waarbij de eerste 2 uur fietsparkeren gratis is en verder met prijsdifferentiatie gewerkt

a. een beheerregime van 5400 overdekte fietsparkeerplaatsen (4200 Stationsplein west en 1200

betaald en onbetaald fietsparkeren) met daarin:

1. In te stemmen met de uitgangspunten van de pilot fietsparkeren (scenario 2 met een mix van

Catharijnknoop.

voor de ter visie legging van het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne inclusief bouwplan

3. Stadsontwikkeling in samenwerking met POS op te dragen om de besluitvorming voor te bereiden

2. de raadscommissie te informeren over deze brief en deze ter bespreking te agenderen.

december 2009) en de gedane toezegging over de integratie van glas in de Stadskamer.

uitwerking van het door de gemeente raad goedgekeurde definitief ontwerp Catharijneknoop (17

1. In te stemmen met de derde variant voor glas in de vloer van de Stadskamer, een en ander ter

Geheimhouding was nodig in verband met afronding van besluitvorming bij ProRail en NS. Deze is afgerond waarmee de geheimhouding is vervallen.

(12.041128)2

Pilot Fietsparkeren west

(12.042301)

Bouwplan Catharijneknoop

Oost' op te leggen ex. artikel 55 lid 1 Gemeentewet.

4. Permanente geheimhouding met betrekking tot de financiële bijlage "Business case Stationsplein

3. De raadscommissie Stad en Ruimte te informeren over bijgaande brief.

optimalisatie opbrengsten)

gemaakt van de diverse optimalisatiemogelijkheden (besparing dak en openbare ruimte en

3

26 april 2012

8. De financiële problemen en oplossingen met betrekking tot het weerstandsvermogen van de

dagelijks en grootschalig onderhoud.

kapitaallasten en de werkelijke niet geïndexeerde kapitaallasten jaarlijks te reserveren voor het

deze kapitaallasten jaarlijks te indexeren met 1,5%, 3. de verschillen tussen de begrote geïndexeerde

daarvan: 1. de kapitaallasten en bijkomende kosten direct in de meerjarenraming te verwerken, 2.

7. De systematiek van de kostprijsdekkende huur niet te hanteren voor het Stadskantoor en in plaats

40 jaar worden afgeschreven.

6. Aan de afschrijvingstabel toe te voegen dat de gebouwgebonden installaties in het stadskantoor in

betaling in 2012 tot einde betaling in januari 2014.

gedurende de volledige afschrijvingstermijn van 40 jaar vanaf maart 2014 en 3% rente vanaf start

5. Aan het Stadskantoor niet zoals gebruikelijk de omslagrente toe te rekenen maar 4,2% rente

parkeerplaatsen, waarbij de grond in eeuwigdurende erfpacht wordt verkregen;

4. in te stemmen met het contract tot koop van het Stadskantoor incl. fietsenstalling en 150

Ruimte op 31 mei 2012 en voor de raadsvergadering van 7 juni 2012.

Het presidium van de raad voor te stellen bovenstaande te agenderen voor de commissie Stad en

leggen aan de conceptkoopovereenkomst april 2012;

3. geheimhouding als bedoeld in de artikelen 55, eerste lid en 25, tweede lid, Gemeentewet op te

gebouwgebonden installaties in maximaal 40 jaar kunnen worden afgeschreven;

2. aan artikel 10, vierde lid onder a. van de Financiële verordening toe te voegen dat ook

basis van de in concept bijgevoegde koopovereenkomst;

aankoop + EUR 10.700.000,00 voor gemeentelijke opslagen) voor de koop van het Stadskantoor op

1. een krediet beschikbaar te stellen van EUR 213.700.000,- (te weten EUR 203.000.000,00 voor de

De Raad voor te stellen:

ProRail en NS (rond 24 april), ex artikel 55 lid 1 en artikel 86 lid 2 van de gemeentewet.

Geheimhouding was nodig in verband met besluitvorming NS. Deze is afgerond waarmee de geheimhouding is vervallen.

(12.041438)

Aankoop Stadskantoor

3

collegeretraite over de Voorjaarsnota op 23 en 24 april en de afronding van de besluitvorming bij

4. Geheimhouding met betrekking tot beslispunten 1 en 2 en de bijlagen op te leggen tot na de

3. De commissie Stad en Ruimte te informeren.

Voorjaarsnota.

Westpleintunnel (12.033830)

Ontwikkelvisie lombokplein en

15 mei 2012

6. de commissie S&R per brief te informeren.

het tunnelmodel te gaan promoten.

5. Kennis te nemen dat de ontwikkelgroep Lombok Centraal uit de co-productie stapt om zelfstandig

voor geen van de modellen nu financiële middelen zijn.

4. Kennis te nemen van de drie inrichtingsmodellen om de ambitie te realiseren en te constateren dat

toekomstige ontwikkelingen in het gebied rondom het Westplein.

3. De ruimtelijk ambitie uit de ontwikkelvisie vast te stellen, en deze als richtlijn te gebruiken voor

verschillende ontwerpen en deze weer voor te leggen aan het college;

2. Het profiel van de bus & trambaan vast te stellen en opdracht te geven het profiel uit te werken in

1. Vast te stellen dat de realisatie van de HOV Infrastructuur in alle 3 modellen mogelijk is;

leggen.

voorstellen tot verhogen van de reserve in samenwerking met financiën uit te werken en voor te

reserve vastgoed te betrekken bij de besluitvorming over de VJN 2012. De UVO op te dragen

Infocentrum

Website
Op cu2030.nl vindt u alle actuele
informatie over de plannen, inclusief
foto’s, tekeningen en impressies van het
toekomstige Stationsgebied. Hoe ziet het
nieuwe station eruit? Hoe verloopt de
transformatie van Muziekcentrum tot
Muziekpaleis? Ga naar de website voor
actuele info.

Hoe ziet het Stationsgebied er straks
uit? Welke sfeer en uitstraling krijgt de
stad? Hoe zit het met de
bereikbaarheid? Waar komen woningen,
winkels en kantoren?
Loop eens binnen bij het Infocentrum
(Vredenburg 40). Daar ziet u de
toekomst van het Stationsgebied met
eigen ogen. We organiseren ook
ontvangsten voor groepen.

Adres Infocentrum
Adres

Vredenburg 40

Telefoon 030 - 286 96 50
E-mail

stationsgebied@utrecht.nl

Open

maandag t/m vrijdag 13.00 - 17.30 uur
zaterdag 13.00 - 17.00 uur

twitter.com/cu2030

cu2030.nl
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