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Ontwikkelstrategie Zuidgebouw 
 
Hierna worden de belangrijkste punten toegelicht waarin de voorkeurs ontwikkelstrategie verschilt van 
het basisscenario. 

 
1. Basisscenario 

In dit scenario wordt een tafelconstructie gerealiseerd, waarop het Zuidgebouw wordt ontwikkeld.  
Het basisscenario gaat uit van (uitsluitend) kantoorvolume. Kantoren in het Stationsgebied genereren 
grondwaarden waarmee de financiële taakstelling van het Zuidgebouw, als onderdeel van de grex 
Stationsgebied, kan worden gehaald. Echter, tijdig een kantoorgebruiker voor een volume van 10.000 
tot 15.000 m2 b.v.o. vinden, om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke voorverhuureis van 75 %, is 
lastig gezien de planning, waarbij in november 2015 een investeringsbesluit voor de tafelconstructie 
moet worden genomen. Immers, voordat een “go” op de bouw van de tafelconstructie kan worden 
gegeven, is zekerheid over de realisatie van het vastgoed nodig. 
 
De tafelconstructie moet gelijktijdig met het bus/tramstation worden gerealiseerd. Later bouwen is 
géén optie. Ten eerste omdat er dan tussen én boven een operationeel bus/tramstation gebouwd 
moet worden. Ten tweede vanwege de verwevenheid van de tafelconstructie en de bovenbouw van het 
bus/tramstation. De tafelconstructie fungeert als perronkap voor het bus/tramstation en de 
bovenbouw van de trams wordt in de tafelconstructie geïntegreerd.  
 
Vanuit Economische Zaken is bovendien aangegeven dat de westzijde Stationsgebied een gunstiger 
marktperspectief laat zien voor een dergelijk kantoorvolume, dan de plot Zuidgebouw. 
 
Daarnaast biedt het Zuidgebouw de mogelijkheid om de aanlanding van de stijgpunten van OV-T naar 
het bus-/tramstation aan de oostzijde op een kwalitatief betere manier in te vullen, dan wanneer er 
geen Zuidgebouw wordt gerealiseerd. 
 
Met andere woorden, áls tijdig een kantoorgebruiker wordt gevonden, dan: 

- wordt een tafelconstructie boven het bus/tramstation gerealiseerd; 

- waarop het Zuidgebouw wordt ontwikkeld dat zorgt voor levendigheid aan de zuidzijde 
van de Stationsallee, en wenselijk is op grond van het vastgestelde Stedenbouwkundig 
plan en Beeldkwaliteitsplan; 

- en past binnen de financiële en programmatische kaders van de grex Stationsgebied.  



 
De kans dát een marktpartij wordt gevonden die binnen deze kaders tijdig tot een passende bieding 
komt, wordt inmiddels gering geacht. Het afhaken van de combinatie NS/JOIN voor het Zuidgebouw 
(met uitsluitend kantoorvolume) is daarbij een duidelijk marktsignaal.  
Mocht er geen Zuidgebouw tot stand komen, en dus ook geen tafelconstructie worden gerealiseerd, 
dan dienen perronkappen te worden gerealiseerd (kosten circa € 2 miljoen), waarvan de helft niet 
gedekt is. 

 
2. Voorkeurscenario Ontwikkelstrategie 

Een tafelconstructie wordt gerealiseerd waarop het Zuidgebouw wordt ontwikkeld. In dit scenario 
wordt er echter tevens voor gekozen om naast de huidige kantoorfunctie ook functies als wonen en 
leisure mogelijk te maken. Zowel vanuit de marktconsultatie als vanuit adviezen van de afdelingen 
Economische Zaken en Wonen lijken deze functies hier beter te passen dan (uitsluitend) kantoren.  
 
Uitkomsten Marktconsultatie Zuidgebouw door JLL/Fakton/ POS 
POS heeft in de zomer van 2014 (juli/augustus) een marktconsultatie laten uitvoeren. Hierin 
kwam onder meer naar voren dat marktpartijen vooral kansen zien voor woningbouw gericht 
op starters en/of studenten. Een woonprogramma wordt bij voorkeur aangevuld met een 
commerciële plint (met horeca en/of (flex)kantoorconcept).  
 
Functies zoals wonen, horeca en leisure kennen in het algemeen lagere grondwaarden dan kantoren. 
Indien derhalve een deel van het kantoorvolume Zuidgebouw wordt ingeruild voor deze functies, 
wordt mogelijk de financiële taakstelling niet gehaald. 
Met de Jaarbeurs is in mei 2014 in het Afsprakenkader “Hoofduitgangspunten herontwikkeling 
Jaarbeursgebied” vastgelegd dat de gemeente (met uitzondering van de plot Megabioscoop) de Kop 
Jaarbeurs voor rekening en risico tot ontwikkeling zal (laten) brengen. Hier kan derhalve 
ontwikkelvolume worden ingezet dat aan de oostzijde niet wordt benut (in dit geval: kantoorvolume 
Zuidgebouw). Met andere woorden: het is mogelijk om eventueel lagere grondopbrengsten 
Zuidgebouw binnen het Stationsgebied op te vangen. 
 
Het voorkeurscenario biedt derhalve: 

- een grotere kans dat een marktpartij tijdig wordt gecontracteerd; 

- met een programma dat beter aansluit bij de vraag vanuit de markt; 

- dat – na het niet doorgaan van de Bieb++ waarin een substantieel woonprogramma zat - 
nieuwe kansen biedt voor de woonfunctie aan de oostzijde van het Stationsgebied; 

- dat past binnen de ambities van het Coalitieakkoord “Utrecht maken we samen”, namelijk 
woonruimte bieden aan student, starter en doorstromer;  

- binnen de programmatische en financiële kaders Stationsgebied, door – indien nodig – 
verdienend kantoorprogramma te verschuiven naar de westzijde Stationsgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Omwonendenparticipatie Zuidgebouw 
 
Als vervolg op de expertronde die gehouden is over omwonendenparticipatie heeft POS  een 
brainstormsessie gehouden met twee van de experts. Ditmaal ging het over de strategie voor het 
participatietraject voor omwonenden1 bij het Zuidgebouw, rekening houdend met onderstaande 
uitgangspunten en met de uitdrukkelijke wens om bij het Zuidgebouw de dialoog met de bewoners 
aan te gaan: 
 

- Randvoorwaardelijke tijdsplanning door tafelconstructie boven bus/tramstation 
- Keuzemogelijkheden zijn beperkt door het definitieve Stedenbouwkundig Plan en 

financiële randvoorwaarden.  
- Bestuurlijke zekerheid over Zuidgebouw is noodzakelijk voordat je met 

omwonendenparticipatie kunt starten.  
- Er is een zeer korte tijd beschikbaar om voor de start van de tender (verkoopprocedure) 

een goed participatieproces te doorlopen. 
- Uitkomsten van de expertronde: a) zorg voor een goede voorbereiding en politiek 

commitment, b) wees duidelijk, open en transparant en leg uit, c) Investeer in de relatie; 
het gaat om de mens, begrip, gehoord en gezien worden. Maak het persoonlijk en 
menselijk. Het gaat om een andere houding en mindset. 

 
Met de experts zijn we tot de volgende strategie gekomen:  

1. Voor de start van de tender is er (beperkte) tijd en ruimte voor één bijeenkomst. Deze 
staat in het teken van de intensieve manier van betrekken van omwonenden bij de tender. 
Staan zij er open voor om op een andere manier bij de ontwikkeling van het Zuidgebouw 
te worden betrokken? Het kost namelijk tijd en vraagt een andere houding naar elkaar; die 
van dialoog. Dit geldt voor omwonenden EN gemeente.  

2. Bij het indienen van een visie in de eerste ronde vragen we de markt, naast een visie op 
de plek, het gebouw en de samenwerking met de gemeente, ook naar hun visie op het 
betrekken van de omgeving bij de planontwikkeling en de bouw. Dit wordt meegenomen 
in de beoordeling. 

3. Tot aan de dialoogrondes  is er tijd om met de omwonenden het gesprek aan te gaan over 
het Zuidgebouw. Uitkomst van deze gesprekken is een aantal punten die marktpartijen 
kunnen verwerken in het schetsontwerp. Tijdens de dialoogrondes met de markt worden 
deze wensen/punten besproken. Indien juridisch mogelijk in een gesprek tussen markt en 
omgeving.  

4. Bij de tweede biedingsronde motiveren de marktpartijen welke wensen wel en welke 
wensen niet zijn meegenomen in het schetsontwerp. Dit wordt meegenomen in de 
beoordeling. 

5. Indien juridisch mogelijk zijn de omwonenden aanwezig bij de presentatie van de 
biedingen en kunnen hier hun advies meegeven aan de beoordelingscommissie.  

6. Voor het proces (waaronder participatie) na de gunning heeft de betreffende marktpartij 
tijdens de 1e biedingsronde een plan opgesteld. 

 

                                                      
1 Overal waar omwonenden staat, bedoelen we een mix van bewoners en ondernemers uit de omgeving van het toekomstig 
Zuidgebouw. 



Verschillen tussen tender Noordgebouw en Zuidgebouw: 
Fase Tender Noordgebouw Tender Zuidgebouw 
Definitief Stedenbouwk. Plan (2013) informeren informeren 
Voor start tender - bijeenkomst over tender 
1e biedingsronde - visie op omwonendenparticipatie 
Dialoogronde - inbreng wensen omwonenden 
2e biedingsronde - verwerken wensen 
Presentatie - ? 
Gunning informeren ? visie markt 
ontwerpproces na gunning ? ? visie markt 
tijdens de bouw ? ? visie markt 

 
In het Stationsgebied zijn omwonenden nog niet op een dergelijke wijze bij een vastgoedontwikkeling 
betrokken geweest. Advies van de experts is dan ook: 

- zorg voor bestuurlijke zekerheid. Als deze er niet is, kun je geen goed participatietraject 
volgen 

- het is een experiment; 
- houdt het klein; 
- houdt de sfeer informeel en gelijkwaardig. Dan krijg je de dialoog die je voor ogen hebt; 
- als deze aanpak van participatie werkt, dan kunnen we het in de toekomst groter 

aanpakken (bijvoorbeeld bij Smakkelaarsveld). 
 

Voordelen: 
- Door in het tenderproces om een visie op bewonersparticipatie te vragen, hen te vragen 

wensen van de omgeving te verwerken en deze aspecten te beoordelen krijgen 
omwonenden een stem in de vastgoedontwikkeling waarmee het gebouw, de omgeving en 
de relatie verbetert. 

- We hebben extra tijd (tot aan dialoogronde) om met omwonenden in gesprek te gaan over 
het Zuidgebouw. 

- We geven voor de tender geen randvoorwaarden mee aan de markt. Hierdoor worden zij 
niet beperkt, maar kunnen zij met creativiteit en flexibiliteit de uitgangspunten 
verwerken.  

- In de dialoogronde worden de wensen van omwonenden besproken en kan de markt al 
haar creativiteit gebruiken om deze wensen mee te nemen in combinatie met kwaliteit en 
financiën.  

- In dialoogronde (indien juridisch mogelijk) is er echt contact tussen markt en 
omwonenden, waardoor zowel markt als omwonenden naar elkaar niet meer anoniem 
zijn, maar ‘een gezicht’ krijgen. 

- Na gunning wordt de dialoog voortgezet. 
- Het is en blijft een experiment, we gaan het gezamenlijk allemaal voor de eerste keer 

doen. 
 
Nadelen: 

- Het is de eerste keer om een dergelijk proces te hanteren, het is een experiment. 
- Het is ambitieus om dit experiment bij deze complexe vastgoedlocatie toe te passen. 
- Juridisch moet e.e.a. nog worden uitgezocht. 
- Het kost tijd en geld (voor onder andere begeleiding en voorbereiding). 

 
 


