
Stellingen bij Toekomstvisie Utrecht Centrum: ‘a Healthy Urban Boost’

1.
15.000 auto's per etmaal is NIET autoluw en levert ook geen binnenstedelijke verblijfskwaliteit op. Niet voor niets zit er langs de 
Venuslaan en de Catherijnesingel geen enkel terras.

2.
Een nieuw hoogstedelijk programma is niet duurzaam. Ook niet met groentezaken en biowashmachines. Nadenken over een 
duurzame ontwikkeling of stadsdeel overstijgt de gebiedsgrenzen. Het is in ieder geval noodzakelijk de consequenties van het 
ontwikkelingsperspectief voor de omliggende stad- en stadsdelen mee te nemen. Dat geldt in de eerste plaats voor het 
mobiliteitsvraagstuk.

3.
Duurzaamheid draait om het verkleinen van onze footprint en het creëren van toekomstwaarde. Dit kan door zuinig om te gaan met 
schaarse materialen, hergebruik en door te investeren in een gezonde en aantrekkelijke stad waarin het aangenaam toeven is. Zo'n 
stad heeft toekomstwaarde en is duurzaam. Om te bepalen welke aspecten hierin een rol spelen is een open discussie en het zoeken
van een breed draagvlak noodzakelijk. Dat kan alleen als de bewoners, stakeholders in het gebied en eindgebruikers in een vroeg 
stadium betrokken worden en écht een rol krijgen in het proces.

4.
Co-creatie of 'Samen maken wij de stad' is in het huidige proces een holle frase. Zo is de inbreng van de stakeholders in het 
factfindingstraject op geen enkele wijze terug te vinden in de Toekomstvisie en is voor organische gebiedsontwikkeling in de 
tijdelijkheid geen budget vrij gemaakt.     

5.
De inspriratiereis voor de gemeenteraadsleden en stakeholders gaat naar het Europaviertel in Frankfurt am Main. Een gebied dat 
wordt gekenmerkt door hoge kantoor- en woontorens aan formele buitenruimtes. Een typisch voorbeeld visie 1 ipv visie A om met het
referendum te spreken. Los van het feit dat niet duidelijk is op welke vragen deze reis antwoord moet geven, gaat de locatie voorbij 
aan de belangrijkste uitdaging in het stationsgebied. Namelijk de opgave om het zakelijk en commercieel programma, dat zeker een 
plek zal krijgen rondom het station en de jaarbeurs, in te bedden in een stad met een menselijke maat en schaal. Een schaal die 
Utrecht past, waar de bewoners in het referendum en masse voor gekozen hebben en die ook het historisch stadshart kenmerkt.





 

 

Reactie Corio Toekomstvisie Utrecht Centrum: ‘a Healthy Boost’, t.b.v. RIA 22 april 2015 
  
Met ontzetting en ongeloof hebben wij kennis genomen van de toekomstvisie ‘A Healthy 
Boost’ van de gemeente Utrecht. Het beeld dat de gemeente schetst is voor Corio totaal 
onherkenbaar en botst zelfs met wat de gemeente en Corio in het verleden afgesproken 
hebben. 
 
Deze niet op feiten gebaseerde en naïeve visie is de nekslag voor verdere economische 
ontwikkeling van de binnenstad. De economische schade en negatieve effecten beperken 
zich niet alleen tot vastgoedeigenaren, maar hebben een brede weerslag op alle sectoren 
die afhankelijk zijn van een goed bereikbare binnenstadlocatie.  
 
Economische ontwikkeling 
Voor een evenwichtige economische ontwikkeling, is het cruciaal dat de binnenstad voor álle 
vormen van vervoer uitstekend bereikbaar is. De in de visie gepresenteerde keuzes m.b.t. 
bereikbaarheid, schetsen enkel een goede bereikbaarheid voor de voetganger, fiets en het 
OV. Autobezoekers worden uit de binnenstad geweerd en letterlijk in de periferie 
geparkeerd. Van hen wordt een extra reis van gemiddeld 30 minuten gevraagd om hun 
bestemming te bereiken. Uit de ervaringen tijdens de huidige bouwperiode weten we al dat 
dit tot drastische omzetdalingen (20-25%) leidt in de detailhandel en horeca.  
 
Leegstand 
Partijen die zich in de binnenstad willen vestigen, laten hun keuze met name afhangen van 
een uitstekende autobereikbaarheid. Het weren van autoverkeer uit de binnenstad heeft 
negatieve gevolgen voor locatiekeuzes en zal leiden tot een verhoogde leegstand. 
 
Westplein 
Teleurstellend is het feit dat de in het Masterplan opgenomen ondertunneling van het 
Westplein, waarvan afgelopen oktober* weer is gebleken dat deze door alle stakeholders 
zeer gewenst is, wat de gemeente betreft voorgoed van tafel is. 
 (* De reactie van Corio op de Fact Finding toekomstvarianten Westplein is toegevoegd als 
bijlage. Hierin geeft Corio al duidelijk aan dat op basis van het gevolgde proces geen 
zinvolle besluitvorming plaats kan vinden. Zo bleek er voor géén van de met stakeholders 
besproken varianten budget te zijn.) 
 
Bereikbaar 
De Utrechtse binnenstad trekt bezoekers uit het hele land. We hebben het dan uitdrukkelijk 
niet alleen over de detailhandel, maar juist ook over andere sectoren (toerisme, cultuur en 
sociaal-maatschappelijk). Deze mensen komen niet allemaal per OV of met de fiets, en het 
beleid van de gemeente zou er dan ook op gericht moeten zijn om de Utrechtse binnenstad 
voor álle vormen van vervoer beter bereikbaar te maken.  
 
Overleg 
Gezien het nog te doorlopen bestuurlijke proces voor deze structuurvisie gaan wij ervan uit 
dat er geen verkeersmaatregelen worden genomen die vooruitlopen op deze besluitvorming. 
Corio investeert als partner van de gemeente Utrecht 500 miljoen in de Utrechtse 
binnenstad, om Hoog Catharijne, het Stationsgebied en de binnenstad te verbeteren en 
toekomst-proof te maken. Het is ons inziens niet meer dan logisch om als partners dan ook 
samen te kijken hoe de duurzaamheidsambities op een acceptabele manier te 
verwezenlijken zijn, zonder dat de bereikbaarheid van de binnenstad wordt verminderd. 
 
 
  



 

 

Vragen 
Wij hebben veel vragen over de onderbouwing van de plannen en de onderzoeken die daar 
aan ten grondslag liggen. Graag stellen wij een aantal vragen aan de Raad over de 
haalbaarheid van de gemeentelijke visie op fase 2 van het Stationsgebied. 
 

 Op welke wijze is onderzoek gedaan naar de mogelijk economische gevolgen 
(werkgelegenheid, omzetontwikkeling, bezetting kantoren, toerisme, etc.) van het 
terugbrengen van autobewegingen (het autoluw maken) Graadt van Roggeweg – 
Daalsetunnel. Welke uitgangspunten zijn hierbij gebruikt? Kan de gemeente verder 
toelichten wat zij exact onder autoluw verstaat? Wanneer hier geen onderzoek naar 
is gedaan, is de gemeente voornemens dit alsnog te initiëren en zo ja binnen welke 
termijn?  

 In de gepresenteerde plannen is de Westtunnel niet meer zichtbaar. Op welke wijze 
is onderzoek gedaan naar duurzaamheidseffect Westtunnel versus openplein 
oplossing Westplein. Wanneer hier geen onderzoek naar is gedaan, is de gemeente 
voornemens dit alsnog te initiëren en zo ja binnen welk termijn? 

 Welke alternatieven/varianten van “ondertunneling” zijn onderzocht alvorens de 
plannen Westtunnel te laten vervallen. Wanneer hier geen onderzoek naar is 
gedaan, is de gemeente voornemens dit alsnog te initiëren en zo ja binnen welk 
termijn? 

 Welk bouwprogramma staat er nu geprogrammeerd in de plannen Toekomst Visie 
Stationsgebied? Graag uiteenzetten welk programma hier komt, om hoeveel 
vierkante meter het per programmaonderdeel gaat en welke effecten dit heeft op het 
parkeeraanbod aan het Merwedekanaal. Wanneer hier geen onderzoek naar is 
gedaan, is de gemeente voornemens dit alsnog te initiëren en zo ja binnen welke 
termijn? 

 Is er onderzocht of eigenaren in de toekomst nog in het centrum willen investeren 
met deze uitgangspunten ten aanzien van bereikbaarheid? Wanneer hier geen 
onderzoek naar is gedaan, is de gemeente voornemens dit alsnog te initiëren en zo 
ja, binnen welke termijn? 

 Wij verzoeken de gemeente om inzage te geven in de gestelde bijdrage van het 
Europese ‘Climate KIC’-programma. Nu wordt daarmee slechts geschermd en 
nergens concreet gemaakt.  Wat voor bijdrage betreft dit dan? Aan welke 
voorwaarden moet worden voldaan? Is zeker dat deze “subsidie” komt?  

 In het Masterplan van 2003 zijn uitgangspunten opgenomen ten aanzien van 
bereikbaarheid en ondertunneling Westplein. Op basis van deze uitgangspunten 
hebben investeerders (en ook Corio) hun investeringsbesluiten genomen. Hoe kijkt 
de raad aan tegen het aspect betrouwbare overheid als het gaat om investeringen 
door marktpartijen?   

 
 





Reactie stakeholder Westplein op producten Westplein

Fact finding, benchmark en financiële analyse

Graag uw reactie voor 17 oktober

Stakeholder: Park Plaza Utrecht

Naam: Park Plaza Utrecht

1.Algemene reactie:

Park Plaza is al onevenredig getroffen door fase 1van Westplein met een (technisch gezien onnodig) 

HOV viaduct voor haar gebouw. Het doortrekken van de fietstunnel was immers ook mogelijk geweest 

waardoor een viaduct niet nodig was. Door het viaduct is Park Plaza volgens de gemeente nog steeds

60% zichtbaar, volgens Park Plaza is dat percentage te hoog ingeschat. Park Plaza lijdt reeds enorme 

schade die nog niet is vergoed. Een verdere bebouwing zal die schade alleen maar vergroten, terwijl 

er geen enkel voordeel tegenover staat. Er wordt op geen enkele manier uitgediept wat het effect op 

het verblijfsklimaat bij Park Plaza zal zijn. De welstandcommissie sprak eerder van het creëren van 

een nieuwe achterkant van de stad. Er zal bij Park Plaza geen sprake meer zijn van een aantrekkelijk 

leefbare inrichtingskwaliteit met goede condities voor terrassen, hetgeen een doel is waaraan de 

infrastructuur moet voldoen. Elke variant zonder tunnel schaadt het Westplein als belangrijke poort 

van de binnenstad, immers een goede afronding of inpassing zonder het verblijfsklimaat en dus het 

sociale klimaat geweld aan te doen is onmogelijk. Daar komt bij dat alle bruggen zouden worden 

ingegeven door de wens om de Leidse Rijn door te trekken waar geen enkel budget voor is, en 

bovendien is dit kanaal vanaf de stadskant alleen door zeer kleine bootjes bevaarbaar gezien de 

geringe doorvaarthoogte onder het treinspoor waar evenmin budget voor is om dat te verhogen of 

verbreden. Door de gemeenteraad is tijdens de zitting bij de Raad van State toegezegd dat er twee 

inritten blijven, nl een toegang vanaf het Westplein en een uitgang naar het Jaarbeursplein. Het blijkt 

niet uit de stukken of daar sprake van is.

2.Reactie op producten:

2a. Fact finding:

Ten onrechte is te weinig rekening gehouden met de belangen van Park Plaza.

2b. Benchmark:

Hier moeten wij een deskundige voor raadplegen om te bezien of het juist is wat hier wordt vermeld.

2c. Financiële analyse:

Deze is verre van compleet. Bij geen van de kostenopstellingen is immers meegenomen welke 

(plan)schade zal moeten worden vergoed. Zonder die informatie kan juridisch geen gewogen 

beslissing worden genomen over nut en noodzaak.

3.Advies aan B&W voor besluitvorming

Zie bovenstaand.



REACTIE PARK PLAZA HOTEL GROUP OP “TOEKOMST VISIE UTRECHT CENTRUM” 

Park Plaza Hotel Group (“Park Plaza”) exploiteert het Park Plaza Hotel Utrecht gelegen aan het Westplein. Park 

Plaza heeft dan ook een aanzienlijk belang in de metamorfose van het Stationsgebied en de verregaande 

consequenties van het project “a Healthy Urban Boost” en brengt zodoende graag de volgende 

aandachtspunten naar voren die redelijkerwijs worden betrokken in de verdere visie.  

ONTWERP 

Ten eerste merkt Park Plaza op dat Fase I niet, althans niet volledig is opgenomen in de tekeningen zoals 

weergegeven in de presentatie
[1]

. Zo ontbreekt het HOV viaduct in alle schetsen. Het is voor Park Plaza dan ook 

onduidelijk in hoeverre deze tekeningen het daadwerkelijke toekomst scenario weergeven. Hoe het ook zij, 

het ontwerp zoals gepresenteerd in de “Projectomschrijving”
[2]

 en op http://cu2030.nl/images/2015-

04/toekomstvisie-utrecht-centrum-west-25032015.pdf geeft onvoldoende blijk van de reeds eerder aan uw 

gemeente geadresseerde belangen, namelijk de volgende: 

1           Bereikbaarheid  

De bereikbaarheid van Park Plaza moet te allen tijde gewaarborgd blijven, ook bij wijziging van de scope of 

wijzigingen in het ontwerp.  

De projectomschrijving geeft als speerpunt een “duurzame en gezonde verstedelijking” en ziet dit 

verwezenlijkt door, onder meer, een autoluw Westplein. In hoeverre klopt de veronderstelling van Park Plaza 

dat de aanrijdroutes naar het Westplein worden geknipt en/of geknepen? Het is voor Park Plaza, een 

viersterren hotel, van essentieel belang om haar bereikbaarheid te waarborgen. Dit geldt niet alleen ten 

opzichte van haar gasten, maar ook ten opzichte van leveranciers van producten, apparatuur en diensten ten 

behoeve van Park Plaza en/of activiteiten die door Park Plaza worden gefaciliteerd. Zoals reeds aangegeven in 

de schriftelijke reactie van Park Plaza van 17 oktober 2015 (bijgevoegd als Annex 1), heeft de gemeenteraad bij 

brief van 29 april 2014 alsook tijdens de zitting bij de Raad van State op 3 september 2014 aan Park Plaza 

uitdrukkelijk toegezegd dat er twee inritten blijven voor haar faciliteiten, te weten een toegang vanaf het 

Westplein en een uitgang naar het Jaarbeursplein (zie ook de uitspraak van de Raad van State 1 oktober 2014). 

De tekening voorziet hier niet, althans onvoldoende duidelijk in.  

Zodoende wordt verzocht om in de visie alsook de andere hiermee samenhangende en uit voortvloeiende 

(beleids)stukken expliciet de gedane toezeggingen gestand te doen door de verdere waarborging van de 

bereikbaarheid daarin expliciet op te nemen en als verder uitgangspunt te (blijven) hanteren. Graag ontvangen 

wij uw bevestiging op dit punt. 

2           Ontwikkeling Lombokplein/Westplein 

Park Plaza voorziet dat zij, als het HOV viaduct uit Fase I eenmaal is gerealiseerd, een geїsoleerde positie krijgt 

op het Westplein. Zij wordt als het ware afgeschermd door het viaduct. De zorgen over de dominante 

inpassing van het viaduct zijn ook eerder gesignaleerd door de gemeentelijke welstandscommissie. Op grond 

van de tekeningen in de onderhavige visie is het voor Park Plaza onduidelijk in hoeverre deze isolatie is 

betrokken bij de ontwikkeling van Fase II en welke maatregelen worden genomen om ter plaatse van Park 

Plaza een aanvaardbaar verblijfsklimaat te kunnen garanderen. Daarnaast vraagt Park Plaza zich af in hoeverre 

de “vergroening en het waterbeheer” zoals gereflecteerd in de tekeningen realistisch is. Er is immers zo 

begrepen wij geen budget voor onder meer het aanpassen van de doorvaarhoogte onder het treinspoor en de 

diverse bruggen die zouden moeten worden gebouwd.    

                                                           
[1]

 http://Cu2030.nl/images/2015-04/toekomstvisie-utrecht-centrum-west-25032015.pdf 
[2] http://www.cu2030.nl/HUB 

http://cu2030.nl/images/2015-04/toekomstvisie-utrecht-centrum-west-25032015.pdf
http://cu2030.nl/images/2015-04/toekomstvisie-utrecht-centrum-west-25032015.pdf


CONCLUSIE 

Park Plaza vraagt zich af hoe concreet de voorstelling op de tekening daadwerkelijk is, hoe haar 

bereikbaarheid  wordt gewaarborgd, op welke wijze het verblijfsklimaat bij Park Plaza wordt gegarandeerd en 

hoe het project wordt gefinancierd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reactie op Toekomstvisie Utrecht Centrum: “Healthy Urban Boost  

UTRECHT”, Halte Westplein d.d. 15 april 2015 

 

De mobiele tuinen ‘Halte Westplein’ heeft sinds oktober 2013 wat vergroening gegeven aan het Westplein. De 

verplaatsbare bakken en afrastering van wilgentenen geven een vriendelijk beeld. Dit sociale groenproject wordt door 

mij als actieve buurtbewoner gecoördineerd. Ik zou graag meer tijdelijke invullingen zien op het Westplein.  

 

Met de nu gepresenteerde toekomstvisie van de gemeente wordt het verkeersplein aan haar lot overgelaten. Door in 

te zetten op alleen het gebruik van de oostelijke rijbaan ontstaat er weliswaar meer ruimte voor tijdelijke initiatieven 

maar hoe wordt deze ruimte ‘organisch’ gevuld? Het lijkt erop dat deze openbare ruimte alleen wordt gebruikt voor 

het ‘knijpen’ van autoverkeer. Het is volstrekt onduidelijk hoe kan worden ingezet op de doelstellingen vanuit de 

eerder vastgestelde ontwikkelvisie Lombokplein e.o. Het is ook onduidelijk hoe de gewenste ‘aantrekkelijke stedelijke 

pleinfuncties’ gerealiseerd worden aan een drukke stadsstraat met nog altijd 15.000 auto’s (excl. HOV-verkeer). Juni 

2013 heeft de gemeenteraad organische gebiedsontwikkeling duidelijk op de politieke agenda gezet door een motie 

aan te nemen en B&W op te dragen voor het Westplein in te zetten op organische gebiedsontwikkeling. De praktijk is 

dat er geen pro-actieve houding is om hier werk van te maken. Er is simpelweg geen geld gereserveerd voor de 

openbare ruimte en zo’n pro-actieve houding. Het Westplein snakt al heel lang naar een kwaliteitsimpuls. Een paar 

dappere pioniers redden het niet met alleen wat subsidie vanuit het leefbaarheidsbudget, zeker niet voor een nog 

groter gebied of het invullen met ‘aantrekkelijke stedelijke pleinfuncties’. De gemeente heeft de taak om de openbare 

ruimte veilig en aantrekkelijk te maken.  

 

Er zijn vele mogelijkheden voor een tijdelijke invulling van bijvoorbeeld het ‘Noordereiland’ van het Westplein. Deze 

tijdelijke invulling kan volledig op zichzelf staan en ‘de tussentijd’ invullen maar ook een voorschot nemen in de 

richting van de ‘Ontwikkelvisie Lombokplein e.o.’ Er kan worden gedacht aan tijdelijke evenementen, een bijzonder 

ontworpen openbare ruimte of het exploiteren van een tijdelijke functie. Om een passende tijdelijke invulling te 

vinden is het een idee om een prijsvraag uit te schrijven. Het tijdelijk gebruiken van openbare ruimte is natuurlijk een 

fantastische ‘prijs’. Een prijsvraag begeleiden is echter tijdrovend en niet te doen met vrijwillige inzet. Om organische 

gebiedsontwikkeling en aantrekkelijke stedelijke pleinfuncties op deze complexe plek een kans te geven horen hier 

ook middelen bij, hieraan ontbreekt het volledig in het voorliggende plan.  

 

De toekomstvisie Utrecht Centrum lijkt eigenlijk alleen in te zetten op een verbinding tussen het Jaarbeursgebied en 

de binnenstad door middel van onrealistische alternatieve vervoersmiddelen. Hoe ontstaan er aantrekkelijk functies 

langs het water als de Leidsche Rijn nog niet wordt doorgetrokken maar wel al een fly-over HOV-viaduct wordt 

gemaakt? Maak de doelstellingen concreet door niet alleen het asfalt voor de auto’s te vernieuwen maar ook 

middelen beschikbaar te stellen voor de rest van het Westpleingebied, voor echte pleinfuncties. Gebruik je gezond 

verstand en geef het Lombokplein alvast een echte boost! Maak serieus werk om het centrum te vergroten aan de 

westzijde van het station. 

 

Remco Jutstra 

In het gebied actief met de mobiele tuinen ‘halte Westplein’ en project ‘Westkust’ van de Makelaars van de Tussentijd 

 

  

 

 

www.haltewestplein.nl  



 
 
Stichting Maanzaad 
Stichting Paviljoen pOp 
Postadres: J. P. Coenstraat 31, 3531 EM Utrecht 
Mailadres: info@maanzaad.nl of info@pavijoenpop.nl 
 
Reactie op Toekomstvisie Utrecht Centrum: ‘a Healthy Urban Boost’ 
 
In de stad Utrecht is de ambtelijke politieke macht rondom de vernieuwing van de inrichting stationsgebied 
groter dan de bestuurlijke macht. Dat komt omdat deze inrichting een kluwen van ingewikkelde technische 
problemen is. Slechts een enkeling uit de gemeenteraad heeft de complexiteit begrepen waar we mee te 
maken hebben. Stichting Maanzaad durft tot deze conclusie te komen, omdat we keer op keer in gesprek 
merken dat raadsleden zich niet voldoende concreet verdiept hebben. De ingewikkeldheid wordt bij 
voorkeur overgelaten aan specialistische ambtenaren. Daarbij laten ze zich maar al te graag meeslepen door 
modern sentiment dat opgebouwd wordt met mooie woorden als ‘duurzaamheid’, ‘groen’, ‘autoluw’ en 
‘gezond’. Dit zijn allemaal min of meer talige containerbegrippen. En wie kan nu tegen deze begrippen 
bezwaar maken? Niemand toch? Bij de inrichting van het nieuwe stadscentrum rondom het Centraal 
Station is het nodig om voorbij de aantrekkelijke woorden te gaan. Iedereen die denkt te kunnen beslissen 
over een nieuwe inrichting rondom het station aan de westzijde van de stad zal zich werkelijk moeten 
verdiepen in dé concrete zaken. Een debat geleid door bijvoorbeeld Aorta zou hierin een goede methode 
kunnen zijn. 
 
Het stuk Toekomstvisie Utrecht Centrum lijkt geschreven te zijn om aan te sturen op een goedkope 
oplossing voor de stad. Het leidt de aandacht af van het probleem dat we aan de westkant van het 
stationsgebied hebben, namelijk het aantal auto’s dat tóch naar de binnenstad wil komen. (Of bewoners van 
west en noord-west die een goed alternatief voor de verbinding met de ring missen).  
De Amsterdamsestraatweg, Marnixlaan, Cartesiusweg en Haydnlaan zijn vooral in de spits al overbelast. 
De plannen voor het Westplein houden indirect een verzwaring in voor deze andere uitvalswegen naar de 
ring. Daarentegen impliceren de plannen voor de herinrichting van ‘t Goylaan juist een toename van 
verkeersdruk voor het Westplein.) De titel ‘Toekomstvisie Utrecht Centrum’ is een verhullende titel, omdat 
het wat ons betreft een ‘Jaarbeursplanvisie’ is. Mega-mooi en misschien zelfs haalbaar? In beeld en in taal 
worden de problemen van het verkeer dat dwars over de kop van Lombok rijdt geridiculiseerd. Het 
probleem dat onze stad heeft met het grote aantal auto’s is met het plan niet opgelost, omdat er immers ook 
veel parkeergarages en programma aan de oostzijde van het centraal station liggen. West blijft de 
toegangspoort naar de stad en we houden waarschijnlijk meer dan die 15:000 auto’s, ook al worden er bij 
het Merwedekanaal nieuwe parkeergarages gebouwd. 
 
Grote investeringen bij de Jaarbeurs (als het ervan komt) zouden dan toch ook een stadstunnel kunnen 
mogelijk maken?! 
 
Het thema organische gebiedsontwikkeling wordt aangeroerd (zie hoofdstuk 4D). We denken dat veel 
bestuurders en ambtenaren niet weten dat er momenteel geen budget aan de POS is toegekend om dit 
mogelijk te maken. Alles wat er nu op dát terrein gebeurt is te danken aan particulier initiatief en het 
leefbaarheid budget van wijkbureau west (zonder personele kostendekking). Dat is absoluut niet toereikend. 
 
Marij Nielen  
Ilse Wessels 
Maanzaad/Paviljoen pOp 



VCOC. Schriftelijke bijdrage en verdiepende vragen RIA Toekomstvisie centrum fase 2 Stationsgebied 

 

De VCOC (Vereniging Van eigenaren van Commercieel Onroerend goed Utrecht Centrum) heeft met ontzetting en 

verbazing kennis genomen van de Plannen van de gemeente Utrecht vastgelegd in de Toekomstvisie centrum fase 2 

Stationsgebied. Wij herkennen ons als stakeholder niet in deze Toekomstvisie. 

 

De Binnenstad "wij houden de formele wijkbenaming aan" is een belangrijke economische motor voor Utrecht. Hier 

wordt 28% van de OZB niet woningen opgebracht en wordt bijna een kwart van de werkgelegenheid gerealiseerd. 

De economische betekenis zal de komende jaren alleen maar toenemen naarmate het Stationsgebied verder gerea-

liseerd wordt en nieuwe ontwikkelingen als Bijenkorf, Blue Building en voormalig Postkantoor gereed komen.  

Wordt de stad op slot gezet, dan verliest het centrum zijn economische functie. 

Het bewijs hiervan kan men reeds ervaren aan de oostelijke zijde van de Binnenstad waar de detailhandel en de 

horeca in grote problemen verkeren. In de omgeving van het Oud Kerkhof is deze catastrofale ontwikkeling reeds 

zichtbaar. De leegstand in dit gebied van de binnenstad neemt dramatische vormen aan.  Dat op deze, op zich uit-

stekende locatie, het juist die unieke ondernemers die voor pluriformiteit en diversiteit zorgen niet lukt het hoofd 

boven water te houden, is ook het gevolg van het autobeleid van de gemeente Utrecht. 

Alle inspanningen zoals investeringen in de openbare ruimte, evenementen als De Tourstart, culturele zondagen, 

promotie voor Toerisme, een actief Centrummanagement etc.. hebben geen economische vooruitgang tot gevolg 

als een belangrijk deel (nl. onze gasten die met de auto komen) van de consumenten er niet of nauwelijks kunnen 

komen en/of parkeren; sterker: ze zullen tot achteruitgang leiden, omdat de locatie niet bereikbaar is. 

 

Het bezoeken van een stadscentrum of winkelgebied is een afweging tussen verleidingen en offers. Als de verlei-

ding groot is, maar het offer nog groter, gaat de consument de stad niet bezoeken, zeker als het offer een half uur 

lopen is, kiest de consument voor een alternatief.  

Door maatregelen die in het verleden genomen zijn in het kader van luchtkwaliteit en ongewenst autoverkeer komt 

nog maar 12% van de bezoekers naar de Binnenstad van Utrecht met de auto. Al jarenlang is de auto persona non 

grata in Utrecht en ook de communicatie daarover is dodelijk. Dit lage percentage geeft nog eens te meer aan dat 

de aanpak van het milieu niet in eerste instantie moet plaatsvinden door onze autogasten weg te jagen. Er zijn veel 

meer andere gebruikers van auto’s die de stad vervuilen. Dat percentage van 12% zorgt voor een meervoud aan 

bestedingen ten opzichte van gasten die met een ander vervoermiddel de stad bezoeken. 

 

Blijven deze bovenmodale kopers weg omdat de stad op slot zit, dan heeft dat ook effect op de waardeontwikkeling 

van het vastgoed en voor de werkgelegenheid. 

De VCOC maakt zich ernstig zorgen over effecten die bij uitvoering van deze Toekomstvisie zullen ontstaan, zoals 

verdere vervlakking én afname van de retail en horeca. Utrecht munt al niet uit in grote diversiteit in  retail en hore-

ca.  Het miden-hoog en hogere segment ontbreken. Een verdere ‘Verprimarktisering’ en ’Actionering‘ zal het retail-

klimaat geen goed doen en Utrecht onvoldoende onderscheidend vermogen geven. 

De Toekomstvisie is een vorm van minachting naar de onroerend goed eigenaren die de afgelopen jaren en de ko-

mende jaren voor honderden miljoenen in de Binnenstad van Utrecht geïnvesteerd hebben of zullen gaan investeren. 

Voorbeelden zijn het Nieuwe Hoog Catharijne met de nieuwe parkeergarage Vredenburg en De Bijenkorf. 

 

De VCOC ziet deze toekomstvisie als een soort romantische science fiction van een andere planeet, met weinig 

realiteitszin. 

De VCOC begrijpt dat doorgaand autoverkeer niet in de binnenstad hoort, maar de bezoekers die gericht naar het 

centrum komen zullen op een fatsoenlijke wijze geaccommodeerd moeten worden en niet via een 30km zone over 

het Westplein, waarbij de rijweg gedeeld moet worden met fietsers en voetgangers, de binnenstad zien te bereiken.  

Voor de plannen die de gemeente heeft met Lombok (Westplein), De Maliebaan en Het Gooilaan is ook geen draag-

vlak bij de bewoners.  

 

Overigens zijn wij groot voorstander van verduurzaming van het centrum, maar kijken wij anders naar de tol die we 

daarvoor moeten betalen. De tol voor ondernemend Utrecht centrum is vele malen te hoog in relatie tot wat het 

oplevert.  

Gezien de snel veranderende maatschappij en de vele technologische ontwikkelingen ziet de VCOC de toekomstvi-

sie als een voorbarig plan, waarmee de gemeente zich vastlegt voor de toekomst. Bijsturen wordt bijna onmogelijk. 

Een herhaling van hetgeen zich nu afspeelt rondom de ontwikkeling van Leidse Rijn Centrum moet hoe dan ook 

worden voorkomen.  



VCOC. Schriftelijke bijdrage en verdiepende vragen RIA Toekomstvisie centrum fase 2 Stationsgebied 

 

Vragen.  

1. Ambieert de Gemeente een 'smart sustainable district'? Welke doelstellingen horen daarbij? 

2. Is er onderzocht wat de economische effecten zijn voor de stad Utrecht als vastgoedeigenaren niet meer 

willen investeren in de binnenstad en verschillende retail- en horecaformules omvallen omdat hun gasten 

weggejaagd zijn? 

3. Hoeveel m
2

 winkelruimte, kantoorruimte, leisure en woonruimte wil de gemeente toevoegen in fase 2 en 

hoeveel vertrek van en faillissementen van retail- en horecavoorzieningen acht de gemeente acceptabel als 

gevolg van haar Toekomstvisie centrum fase 2 Stationsgebied? 
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