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Geachte dames en heren,  

De herontwikkeling van het Jaarbeursgebied speelt al jaren. Wij hebben u daarover regelmatig 

geïnformeerd. Zie daarvoor de besluitenhistorie. 

 

Tijdens de raadsinfo-avond op 11 februari 2014 heeft de algemeen directeur van de Jaarbeurs die 

nieuwe koers toegelicht: de Jaarbeurs gaat zich (opnieuw) richten op haar oorspronkelijke doelstelling 

waarvoor zij in 1916 is opgericht: de bevordering van handel en nijverheid in Nederland1.  

Hiermee samenhangend, heeft de Jaarbeurs keuzes gemaakt over de toekomst van het Utrechtse 

bedrijf in de breedste zin van het woord. Die keuzes raken de gemeente op velerlei terrein: economie, 

werkgelegenheid, toerisme en stadspromotie, ruimtelijke ordening en stedenbouw, verkeer, parkeren, 

duurzaamheid etc.  

Over de hoofduitgangspunten rond de herontwikkeling (het fysieke domein) zijn nu afspraken 

gemaakt. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad voor wat betreft het nog 

op te stellen stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen en een positief advies over de nog op te stellen 

bilaterale ontwikkelovereenkomst. 

Jaarbeurs en gemeente hebben de afspraken vastgelegd in het Afsprakenkader "Hoofduitgangspunten 

herontwikkeling Jaarbeursgebied".  

Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar met de daarbij behorende achtergrondnotitie.  

 

Op basis van dit afsprakenkader gaan partijen aan de slag. Er moet veel gebeuren: onderzoek, plannen 

maken en contracten voorbereiden (erfpachtconversie en financiële afspraken).  

Het is nu ook mogelijk vervolgstappen te nemen voor fase 2.  

We komen na de zomer 2014 met een stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen voor fase 2 (inclusief 

de toekomst van het Westplein). Die ligt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.  

Tegelijkertijd werken we (Jaarbeurs en gemeente) het afsprakenkader uit tot een bilaterale 

ontwikkelovereenkomst. In die overeenkomst zijn de afspraken uitgewerkt en juridisch vertaald. Die 

overeenkomst leggen wij – conform de Gemeentewet – aan u voor in het kader van de wensen- en 

bedenkingen procedure. Beide producties komen tegelijkertijd ter besluitvorming in uw raad. 

 

Het stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen voor fase 2 krijgt zijn juridische vertaling in de 

Structuurvisie, zoals bedoeld in de Crisis- en Herstelwet. De besluitvorming hierover is gepland voor 

eind 2014. 

                                                   
1 Voor het verslag van die avond, zie de raadsite. 



Burgemeester en Wethouders 

  

 

Datum 8 april 2014 

Ons kenmerk 14.010559 

 

2/2 

 

Het afsprakenkader is de eerste stap in een lange reeks die moet leiden tot een totale herontwikkeling 

van de Jaarbeurs in de periode 2015 tot 2023. Daarna kan de gemeente met het dan vrijgekomen 

oostelijk gebied aan de slag.  

 

Gelet op het feit dat dit afsprakenkader voor een groot deel van de gemeenteraad nieuw is en in 

verband met de demissionaire status van het college, hebben wij onze besluiten de status van 

voorgenomen besluit gegeven tot het moment waarop de nieuwe commissie S&R in zijn vergadering 

kennis heeft kunnen nemen van de collegelijn. 

Ter wille van de voortgang van het proces, stellen wij voor in de commissievergadering Stad & Ruimte 

van 15 april as over het afsprakenkader van gedachten te wisselen.  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

 

 

 


