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Geachte dames en heren, 

In het Coalitieakkoord hebben wij onze steun uitgesproken voor het initiatief van enkele 
filmdistributeurs om een stadsbioscoop in Utrecht te realiseren voor de betere film (arthouse, 
cross over). Utrecht kent al jaren een dalend bezoek aan de film, met name veroorzaakt door een 
tekort aan goede filmzalen. In dit segment van de film is ruimte voor een extra impuls. 

Afgelopen maanden hebben de initiatiefnemers, ondertussen ‘De Kade Utrecht B.V.’, hun initiatief op 
haalbaarheid onderzocht. 

Dit heeft geleid tot een voorstel om te komen tot het realiseren van een stadsbioscoop tegen 
parkeergarage Paardenveld aan, gecombineerd met een herontwikkeling van de plint van het 
Paardenveld en het opbouwen van de parkeergarage voor onderwijsdoeleinden. De Hogeschool voor de 
Kunsten (HKU) en het Nederlands Filmfestival hebben aangegeven te onderzoeken om in de Kade 
huisvesting te huren. Hiermee ontstaat op een mooie plek in de stad een plek voor filmliefhebbers en 
filmmakers. 

Het initiatief kan de stad een mooie impuls geven op het gebied van kunst en cultuur. Ook de plek is 
volgens ons goed gekozen: het geeft het nieuwe, groene Paardenveld, dat ontstaat na aanleg van de 
singel, een nieuwe betekenis. Ook kan het initiatief een positieve rol spelen bij de economische 
ontwikkeling van wijk C. 
Het initiatief behoeft geen subsidie. 

Over de hoofdlijnen van de opzet hebben gemeente en initiatiefnemers hun intenties vastgelegd (zie 
bijgevoegde intentieovereenkomst). 

Wij zijn dan ook blij dat met het vaststellen van het startdocument (zie bijlage) het project concreet 
opgepakt kan worden. 

Procedureel zullen we tegelijkertijd een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opstellen en een 
bestemmingsplan. De initiatiefnemers werken ondertussen verder aan hun bouwplan. Deze drie 
producten zullen begin volgend jaar gecoördineerd in procedure worden gebracht. 
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De onderstaande planning is ambitieus en gaat niet uit van een Raad van State procedure. Mocht dit 
wel het geval zijn, dan verschuift de planning met minimaal een half jaar.  
 
November 2014  Startnotitie in BenW 
Maart/april 2015  Vrijgave Concept bestemmingsplan en SPVE door B&W 
Auhustus 2015  Bestemmingsplan vastgesteld door Raad 
September 2015  Start Bouw 
Najaar 2016  Oplevering 

Komende weken zullen wij, samen met de initiatiefnemers, de inwoners van de stad en wijk C 
informeren over het initiatief. Ook willen wij u voorstellen binnenkort een RIA aan dit thema te wijden. 
 
Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
 
 
J.H.C. van Zanen 
Burgemeester Gemeentesecretaris 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1) Startdocument Stadsbioscoop De Kade 
2) Intentieovereenkomst met bijlagen: 

a) brief HKU; 
b) brief Nederlands Filmfestival (zie overwegingen); 
c) planning; 
d) modelovereenkomst uitgifte in erfpacht; 
e) AV 1989. 

 
 

 


