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1. Samenvattend beeld
Ruim 10 jaar na de vaststelling van het Masterplan Stationsgebied, is de uitvoering van fase 1 volop
gaande en zijn de eerste grote projecten prominent zichtbaar. 2016 wordt waarschijnlijk het drukste
jaar voor wat betreft de omvang van de bouwput Stationsgebied.
Zowel aan de oostkant (Catharijnesingel, Stationsplein met fietsenstalling, aanleg Uithoflijn en HOVbanen) als aan de westkant van het spoor zijn er grote werken in uitvoering (bouw van de
ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein, de herinrichting van de Croeselaan, de bouw van de
Moreelsebrug, het HOV-viaduct Sijpesteijnkade en de herontwikkeling van de Knoopkazerne). De
verruiming van het centrum aan de westkant van het station komt de komende jaren o.a. tot stand
door de herindeling van het Jaarbeursplein, de Jaarbeursboulevard en diverse bouwprojecten zoals de
bioscoop en nieuwbouw rond het Jaarbeursplein. Het afronden van het lopende programma voor de
eerste fase kost nog circa 7 jaar.
Bij de Voorjaarsnota 2015 hebben wij de actuele meerjarige grondexploitatie Stationsgebied als
onderdeel van het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) Stationsgebied gepresenteerd.
Het geprognosticeerde eindsaldo van de meerjarige grondexploitatie is nul bij afronding van de eerste
fase van het project in 2022 (netto contante waarde 01-01-2015) . Het financieel beeld op peildatum
medio 2015 houdt op hoofdlijnen een neutraal profiel. Op basis van de actuele ontwikkelingen, de te
treffen bijsturingsmaatregelen, de inschatting van de risico’s in de uitvoeringsfase in samenhang met
het budget onvoorzien en het gereserveerde weerstandsvermogen, is er sprake van een evenwichtig
financieel beeld. Wel moet er nog een oplossing worden gevonden voor de inkooptaakstelling van ruim
4 miljoen euro. In het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 - als er resultaten van de
nog aan te besteden projecten bekend zijn – zullen wij hier nader op ingaan.
Aan de kostenkant zien we medio 2015 geen grote financiële afwijkingen. Wel worden we
geconfronteerd met een aantal risico’s in de projecten Stationsplein oost, Forum Zuid en de
Knoopstalling. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat deze risico’s opgevangen kunnen worden binnen de
kaders van de grondexploitatie.
Er zijn afgelopen jaar en dit voorjaar grote resultaten geboekt in diverse vastgoedontwikkelingen. Voor
de ontwikkeling van het Zuidgebouw is ontwikkelaar ABC Vastgoed (voorlopig) geselecteerd. Met deze
partij werken wij het komende half jaar aan een Bilaterale Ontwikkelovereenkomst. Begin maart van dit
jaar is met de eigenaar van Leeuwensteyn, CBRE, overeenstemming bereikt over de sloop van
Leeuwensteyn en de realisatie van een World Trade Centre kantoor op deze locatie. Voor de eerste fase
(A) van het Jaarbeurspleingebouw moeten wij helaas melden dat het contract met de ontwikkelaar niet
is geconcretiseerd als gevolg van heroverwegingen door de beoogde gebruiker op haar eigen
bedrijfsvoering.

3|Pagina

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is de dotatie Water om de Catharijnesingel opgenomen van 6
miljoen euro. Eerder was al 1,6 miljoen euro bestemd, waarmee in totaal nu een bedrag van 7,6
miljoen euro is gespaard. De raming van de aanleg van Catharijnesingel zuid bedraagt 16 à 18 miljoen
euro. We staan komende periode voor de opgave om het budget voor de aanleg op het benodigde
niveau te brengen.
De basis voor het verder uitbouwen van het Utrechtse Centrum is gelegd; met name in fase 2 zal dit
vorm moeten krijgen. Het komende jaar zullen voor deze volgende fase de (financiële) uitgangspunten
en doelen geformuleerd worden en tevens zullen voorstellen gedaan worden voor de daar
bijbehorende organisatie.
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2.

Voortgang 2015 en actuele ontwikkelingen

2.1

Toelichting ontwikkeling prestatie indicatoren

Fase 1 van het project Stationsgebied zit volop in de uitvoering. De komende jaren wordt er door de
gemeente veel geïnvesteerd in de herinrichting van het openbaar gebied. Het merendeel van de
projecten is reeds aanbesteed. Uitgifte van vastgoedprojecten zijn voor de jaren 2016 en verder
gefaseerd. Er zijn diverse signalen dat de vastgoedmarkt aantrekt. Met meerdere partijen wordt
momenteel onderhandeld over vastgoedprojecten in het Stationsgebied. Daarnaast worden in de
grondexploitatie diverse subsidies en bijdragen verwacht.
In de programmabegroting 2015 is een opsomming opgenomen van de projecten die in uitvoering
zullen zijn. Deze gepresenteerde prestatiedoelstellingen zijn gebaseerd op de planning van begin
2014. In onderstaande tabel wordt per project aangegeven of de doelstelling is gehaald.
Projecten in uitvoering:

Project
Infra en openbaar gebied:
Paardenveldbrug
Inrichting Daalse singel (Catharijnesingel noord)
Kabels en leidingen en spuikoker Paardenveld
Riolering en herinrichting Catharijnekade
Fietsenstalling bij Knoopkazerne / Moreelsebrug
Busstation West
Moreelsebrug (voormalige Rabobrug)
Herinrichting Mineurslaan
Bruggen Vredenburgknoop Zuid en Noord
Werkzaamheden restanten Rijksmonument Vredenburg
Bergbezinkbassin
Sloop Noordelijk deel Catharijnebak
Bouw HOV Sijpesteijn
Bouw Forum noord
Stationsplein oost inclusief HOV-baan
HOV-baan Smakkelaarsveld

Project
Infra en openbaar gebied:
Catharijnesingel noord / Paardenveldbrug
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In uitvoering
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Oplevering
Ja

Project
Vastgoed:
OV-Terminal (ProRail)
Bouw parkeergarage Vredenburg (Klépierre)
Entréegebouw Hoog Catharijne (Klépierre)
Catharijneknoop/Poortgebouw (Klépierre)
Megabioscoop (Jaarbeurs/Kinépolis)
Jaarbeurspleingebouw fase A
Parkeergarage Jaarbeursplein (Gemeente)
Westflank noord definitieve parkeergarage (NS)
Woningen Van Sijpesteijnkade (NS)
Renovatie Hoog Catharijne (Klépierre)
Voorzetgebouw Hoog Catharijne (Klépierre)
Project
Vastgoed:
Bioscoop (Jaarbeurs/Kinépolis)

In uitvoering
Ja
ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Oplevering
Nee

Met uitzondering van de projecten Jaarbeurspleingebouw fase A en de ontwikkelingen van NS Stations
zijn alle projecten in uitvoering. Op de stand van zaken van de projecten Jaarbeurspleingebouw en NS
komen wij in paragraaf 2.2 terug. De oplevering van de bioscoop heeft vertraging opgelopen als
gevolg van de juridische procedures. 1 juli 2015 heeft de Raad van State alle beroepsgronden tegen
het bestemmingsplan ongegrond verklaard, waarmee de bouw definitief gestart kan worden.
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2.2 Toelichting actuele ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt ingegaan op ontwikkelingen die effect kunnen hebben op het eindresultaat
van de grondexploitatie Stationsgebied. Veel van deze ontwikkelingen zijn nog in beweging en kunnen
mogelijk nog worden bijgestuurd.
Programma openbare ruimte


Stationsplein oost
Het project Stationsplein oost is een project dat veel raakvlakken heeft met projecten in de
omgeving (Noord- en Zuidgebouw, het Paviljoen en Voorzetgebouw van Klépierre, de OVTerminal en de Uithoflijn). Dit zorgt voor een zeer kritische planning waarbij het van groot
belang is om de planning van alle projecten op elkaar af te stemmen. Om de planning te
kunnen halen moeten er extra tijdelijke maatregelen worden getroffen die niet zijn voorzien in
de business case van het project. Een belangrijke maatregel die getroffen moet worden is een
tijdelijke verbinding tussen Hoog Catharijne en de OV-Terminal. De kosten daarvan kunnen
vooralsnog gedekt worden uit het budget project onvoorzien. Als gevolg van de reeds
getroffen maatregelen is deze post hiermee volledig belegd.



Forum Zuidzijde
Het college heeft in maart 2015 het casco ontwerp Forum vastgesteld. Het Casco Ontwerp
vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van het Forum Zuid (en de fietsenstalling).
Uitgangspunt is dat er een breed Forum Zuid wordt gerealiseerd tussen het Beatrixgebouw en
de OV-Terminal en dat het Forum Zuid afsteunt op het Beatrixgebouw. Onderzoek heeft
uitgewezen dat zonder aanvullende voorzieningen afsteuning op het Beatrixgebouw van het
Forum Zuid niet mogelijk is. De komende maanden wordt duidelijk wat de financiële
consequenties hiervan zijn. Uitgangspunt is dat deze opgevangen worden binnen de kaders
van de grondexploitatie.
Impressie Forum Zuid
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De Knoop fietsenstalling
De Knoop fietsenstalling wordt, als gevolg van de fasering van de kantoren die boven de
fietsenstalling in een latere fase door NSV worden gerealiseerd, gedeeltelijk demontabel
gebouwd. Over de dekking van de extra kosten voor het demontabel bouwen is nog geen
overeenstemming bereikt met NSV.
De fietsenstalling is langs het busstation west gesitueerd. Gebleken is dat een aanvullende
aanrijbeveiliging (barrier) noodzakelijk is om te voorkomen dat de bussen de constructie van
de stalling beschadigen bij aanrijding. De komende maanden wordt duidelijk wat de financiële
consequenties hiervan zijn. Uitgangspunt is dat dit opgevangen wordt binnen de kaders van
de grondexploitatie.
Impressie van de Kruisvaartstalling (Voorlopig ontwerp)



Stationsplein west
Het laatste deel van het Stationsplein west wordt dit jaar afgerond, waarmee het volledige
plein in gebruik kan worden genomen. Momenteel wordt er met de aannemer onderhandeld
over het oplossen van een aantal problemen (roltrappen en lekkages) die na de ingebruikname
van de eerste fase zijn ontstaan. Dit heeft tot op heden nog niet tot een resultaat geleid,
waardoor juridische stappen richting de aannemer waarschijnlijk noodzakelijk worden.

Programma Vastgoed
Er zijn afgelopen jaar en dit voorjaar grote slagen gemaakt met diverse vastgoedontwikkelingen. Met
deze vastgoedprojecten voldoen wij aan de doelstellingen van het Nationale Sleutel Project: het
creëren van nieuwe werkgelegenheid op het belangrijkste openbaar vervoer knooppunt van Nederland.
De consequenties van de ontwikkelingen voor het financiële beeld van de grondexploitatie schatten wij
momenteel neutraal in.
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Oostzijde Stationsgebied:


Zuidgebouw
ABC Vastgoed heeft, samen met VenhoevenCS architecture+urbanism en Westplan Investors,
het beste plan ingeleverd voor de realisatie van het Zuidgebouw. Dit gebouw komt op het dak
van het toekomstig bus- en tramstation (het huidige busstation centrumzijde), naast Utrecht
Centraal Station. Het Zuidgebouw omvat maximaal 18.500 m² bvo programmma en bestaat uit
woningbouw en aanvullende commerciële voorzieningen. Eind dit jaar moet de ondertekening
van de bilaterale ontwikkelovereenkomst plaatsvinden. Op dat moment wordt ook de inhoud
van het plan openbaar gemaakt. Het bestemmingsplan voor het Zuidgebouw wordt na de
zomer ter visie gelegd. In het vierde kwartaal 2016 start de bouw van de tafelconstructie
waarop het Zuidgebouw moet komen. Eind 2018 is het gebouw naar verwachting gereed. Het
resultaat van deze tender verwachten wij volgend jaar te verwerken bij de actualisatie van de
grondexploitatie.



Noordgebouw
Het ontwerpbestemmingsplan, samen met de juridische kaders voor het te ontwikkelen
gebouw, is ter inzage gelegd. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan het 4e kwartaal
van 2015 aan u voorgelegd. De bouw start waarschijnlijk medio 2016 waarna het gebouw eind
2017 gereed zal zijn.



Smakkelaarsveld
In 2014 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar mogelijke ontwikkelingsrichtingen,
mede naar aanleiding van de motie “Een park op het Smakkelaarsveld!” (motie 2014/M63),
vastgesteld op 3 juli 2014 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014. In de tweede helft
van 2015 worden deze ontwikkelrichtingen, inclusief de financiële consequenties daarvan, aan
u voorgelegd.

Westzijde Stationsgebied:


Jaarbeurspleingebouw fase A
Medio 2014 is ambtelijk overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar en een gebruiker over
een ontwikkelovereenkomst voor fase A van het Jaarbeurspleingebouw (18.800 m2 bvo). Via
de voorhangprocedure zijn enkele wensen en bedenkingen naar voren gebracht, waarop wij
per brief aan de Raadscommissie Stad en Ruimte op 6 oktober 2014 hebben gereageerd.
Helaas moeten wij melden dat inmiddels van de oorspronkelijk beoogde integrale
huisvestingsvraag geen sprake meer is. Wel zoekt een bedrijfsonderdeel van de gebruiker nog
steeds ruimte in het Stationsgebied, maar de vraag heeft een omvang van minder dan 5.000
m2 bvo. Hiermee voldoet de ontwikkelaar niet meer aan de voorverhuureis van 75% voor de
realisatie van fase A van het Jaarbeurspleingebouw. Momenteel oriënteren wij ons welke
marktstrategie de beste kansen biedt voor de ontwikkeling van het Jaarbeurspleingebouw.
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WTC
In maart van dit jaar is met de eigenaar van Leeuwensteyn, CBRE Global Investors
overeenstemming bereikt over de sloop van Leeuwensteyn en de realisatie van een World
Trade Centre kantoor op deze locatie. Hierover bent u per brief (brief aan Raadscommissie
Stad en Ruimte d.d. 23 maart 2015) geïnformeerd. Het stedenbouwkundig plan Van
Sijpesteijnkwartier uit juni 2013 vormt het belangrijkste ruimtelijke kader voor het WTC
kantoor op deze locatie. Het huidige gebouw Leeuwensteyn is sterk verouderd; nieuwbouw op
deze locatie is een verbetering en versterking van de ruimtelijke kwaliteit in beeld en in
functie. Daarnaast zal het WTC banengroei opleveren, ook in het segment van laagopgeleiden,
zoals catering, beveiliging en schoonmaak.
Impressie WTC Jaarbeursplein



Knoopkazerne
Inmiddels heeft het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de ontwikkeling van de Knoopkazerne gegund
aan het consortium R Creators, bestaande uit Strukton, Ballast Nedam en Facilicom. Dit
consortium gaat over het ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie. Na de ingebruikname is R
Creators nog 20 jaar verantwoordelijk voor de exploitatie van het pand. De planning is er nog
steeds op gericht om eind 2015 te starten met de bouw; de oplevering en in gebruikname zijn
gepland in 2017. Zoals bekend zijn de benodigde privaatrechtelijke afspraken met het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en NS in 2014 tot stand gebracht en is het bestemmingsplan begin
2015 onherroepelijk geworden.
Impressie herontwikkeling Knoopkazerne
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Westflank-Noord
De bilaterale projectovereenkomst Westflank-Noord (BPO WFN), waarin de afspraken voor het
noordelijk plandeel (woningen Sijpesteijnkade en De Hoge Dame) uit de bilaterale
ontwikkelingsovereenkomst met de NS voor de Westflank uit 2006 (BOO NSV) nader zijn
vastgelegd, is nagenoeg gereed. Na het zomerreces wordt deze voorgelegd aan het College.
Vervolgens zult u hierover worden geïnformeerd.

Overig



Inkooptaakstelling
Voor de jaren 2015-2018 is in het Coalitieakkoord een nieuwe inkooptaakstelling
vastgesteld van € 4,152 miljoen. Om de inkooptaakstelling in te kunnen vullen moeten er
herkenbare voordelen gerealiseerd worden bij de nog aan te besteden projecten. Het is om
twee redenen zeer onzeker of deze taakstelling gerealiseerd kan worden.
Het aantal aan te besteden projecten is relatief beperkt. In het Stationsgebied gaat het om
de volgende projecten
• Herinrichting van de Nieuwe Stationsstraat
• Herinrichting van het Jaarbeursplein en Croeselaan
• Catharijnesingel midden (o.a. bergbezinkbassin)
• Openbare ruimte omgeving Knoopkazerne (Kruisvaartzone).
De resultaten van de aanbestedingen bergbezinkbassin en het Jaarbeursplein komen in de
tweede helft van 2015 beschikbaar.
Marktwerking: de kans is aanwezig dat op korte termijn de prijzen van materialen en
arbeid zullen stijgen als gevolg van de aantrekkende markt. Zo komen er meer grote
werken op de markt (van onder andere Rijkswaterstaat) en zien we een stijging van de
woningbouwproductie.
Bij de Voorjaarsnota en het MPSO Stationsgebied 2016 zullen wij over de stand van zaken van
de aanbestedingsresultaten rapporteren en met voorstellen komen voor de invulling van de
inkooptaakstelling.



Cederen kasstromen
De mogelijkheden om de overeengekomen kasstroom van de jaarlijkse canon voor het project
WTC Leeuwensteyn te verkopen onderzoeken wij op dit moment. De uitkomst zal zoals
toegezegd na voorbespreking in de subcommissie Controle en Financiën worden behandeld in
de commissie Stad & Ruimte. In het MPSO Stationsgebied 2016 zullen wij rapporteren over de
stand van zaken.



Plankosten fase 2 Stationsgebied
Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2012 (dd. 3 november 2011) is een
plankostenbudget van € 2 miljoen gereserveerd voor fase 2 van het Stationsgebied (Westplein
en het Jaarbeursterrein). Hiervan is medio 2015 € 1,3 miljoen uitgegeven en verplicht.
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Wij hebben in eerste instantie nieuwe afspraken gemaakt met de Jaarbeurs die zijn vastgelegd
in het Afsprakenkader dat 6 mei 2014 is ondertekend door de Jaarbeurs en de gemeente. Het
Afsprakenkader is het afgelopen jaar verder uitgewerkt tot een bilaterale
ontwikkelovereenkomst. Deze wordt in de 2e helft van 2015 ter vaststelling aan de raad
voorgelegd.
Parallel aan de contractvorming met de Jaarbeurs is gewerkt aan een visie over het
centrumgebied dat we hier willen creëren en de samenhang van het gebied met de bestaande
binnenstad. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie Utrecht Centrum: ‘a Healthy Urban Boost’
die 9 juli 2015 door de Raad is vastgesteld. Deze visie dient als basis voor de structuurvisie.
Het traject om te komen tot een structuurvisie zal de komende periode worden uitgewerkt
inclusief een planning en een inschatting van de plankosten. De verwachting is dat het niet
mogelijk zal zijn om de structuurvisie binnen het nog beschikbare budget af te ronden.



Catharijnesingel zuid
In het Coalitieakkoord 2014-2018 hebben wij 6,0 miljoen euro bestemd voor het
terugbrengen van water in de Catharijnesingel. Eerder was al 1,6 miljoen gereserveerd,
waarmee in totaal nu een bedrag van 7,6 miljoen euro is gespaard. De raming van de aanleg
van Catharijnesingel zuid bedraagt 16 à 18 miljoen euro. We staan komende periode voor de
opgave om het budget voor de aanleg op het benodigde niveau te brengen.



Parkeergarage Jaarbeursplein
Op 29 januari 2015 heeft uw raad het krediet voor de realisatie van de ondergrondse
parkeergarage Jaarbeursplein geautoriseerd. De aanbesteding is deze zomer afgerond en het
werk is gegund aan een combinatie van Volker Wessels-bedrijven, Van Hattum en Blankevoort
en Visser en Smit (bouw).



Algemene ontwikkelingen
Er zijn nog enkele ontwikkelingen te noemen die betrekking hebben op alle grondexploitaties.
De eerste is dat in de projecten wordt onderzocht in hoeverre middeldure huurwoningen zijn
in te passen in het bouwprogramma. In het algemeen moet rekening worden gehouden met
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lagere grondopbrengsten wanneer middeldure huur in de plaats komt van geplande van
koopwoningen. Daarnaast is bij de behandeling van de actualisering van Woonvisie Utrecht de
motie ‘Utrecht koploper energieneutraal’ (motie 47) aangenomen. Voor zover deze motie
consequenties heeft voor de grondexploitatieprojecten zal hierover gerapporteerd worden in
het MPSO 2016.
Tot slot zijn er enkele landelijke ontwikkelingen met gevolgen voor de grondexploitatie. Op 4
juni 2015 is de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
gepubliceerd. Deze wet heeft vanaf boekjaar 2016 gevolgen voor de grondexploitaties.
Daarnaast is de commissie Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voornemens om
wijzigingen in het BBV aan te brengen die op 1 januari 2016 ingaan en gevolgen hebben voor
de grondexploitaties. In het MPSO 2016 zullen de consequenties van deze (wets-)wijzigingen
worden meegenomen.
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2.3 Ontwikkelingen planning
Algemeen
De bouwopgave in het Stationsgebied is in 2015 fors en zal in 2016 nog verder toenemen. Om in een
zeer intensief gebruikte omgeving als het Stationsgebied deze bouwprojecten te kunnen realiseren is
het van vitaal belang om de planning van de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Het belang van
afstemmen en monitoren van de planning wordt groter naarmate de bouwintensiteit in het gebied
toeneemt, omdat veranderingen in de planning van één onderdeel grote gevolgen kunnen hebben voor
andere projecten met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er met de steeds verder voortgaande
definitieve inrichting van de openbare ruimte steeds minder ruimte voor tijdelijke maatregelen die
ingezet kunnen worden voor de realisatie van de bouwopgave. Dit vereist een blijvende, zorgvuldige
beoordeling van plannen op de aspecten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie.
Nieuwe inzichten ten opzichte van het MPSO Stationsgebied
Een voorbeeld van deze complexe afstemmingsopgave zijn de werkzaamheden rond de
Catharijnesingel tussen TivoliVredenburg en de Marga Klompé brug. Klépierre realiseert met de
uitbreiding van Hoog Catharijne tussen het Vredenburgplein en de Catharijnesingel en met de interne
verbouwing van het deel van Hoog Catharijne tussen de Catharijnesingel en Utrecht Centraal. Ook aan
de buitenkant van dit deel heeft Klépierre werkzaamheden gepland. Om hiervoor ruimte te maken,
dienen in de ondergrond rondom de bebouwing alle kabels en leidingen op voldoende afstand gelegd
te worden. Er is echter weinig ruimte beschikbaar vanwege reeds bestaande werkzaamheden en
verkeerstromen en de terugkeer van het water in de Catharijnesingel betekent vanaf eind dit jaar een
extra ruimtebeperkende factor. Stationsgebied en Klépierre kijken in goed overleg naar de
consequenties voor de werkzaamheden, waarbij Klépierre inziet dat werkzaamheden soms later
kunnen starten dan in eerste instantie gedacht.
Het Stationsgebied Utrecht is ook in overleg met vervoerders om de bouwopgave af te stemmen in
relatie tot trein, tram, bus en taxi. NS heeft kenbaar gemaakt in 2016 gedurende een groot aantal
periodes treinvervangend busvervoer in te zetten vanwege geplande werkzaamheden op het spoor.
Het Jaarbeursplein en omgeving verandert de komende maanden geleidelijk aan steeds verder in een
bouwterrein (onder meer als gevolg van de bouw van de ondergrondse parkeergarage). Eind 2015 zal
het Jaarbeursplein volledig afgezet zijn met bouwhekken. Vanaf het Stationsplein west blijven er twee
duidelijke loopstromen richting Croeselaan en richting tramhalte. Aan de Croeselaan is de locatie voor
de treinvervangende bussen voorzien.
In juli 2016 zal het huidige tijdelijke busstation aan de jaarbeurszijde van de OVT volledig vervangen
zijn door een definitief busstation. Totdat de Uithoflijn in 2018 in gebruik wordt genomen halteert ook
lijn 12 op dit busstation.
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2.4 Peilstok lasten en baten 2015
In de Programmabegroting 2015 is voor het Stationsgebied een jaarsnede 2015 voor lasten en baten
opgenomen. Deze jaarsnede wordt bij de actualisatie van de grondexploitatie (MPSO Stationsgebied
2015) bijgesteld (kolom 2e technische wijziging). De ontwikkeling van de lasten en baten gedurende
de 1e helft 2015 aangevuld met een prognose voor de 2e helft 2015 geeft een actueel beeld van de
jaarschijf 2015 (zie onderstaande tabel).
Lasten
(in mio €)

Programma

2e

Resultaat

Prognose

Peilstok

Afwijking

Begroting

technische

1e helft

2e helft

prognose

t.o.v. 2e

2015

wijziging

2015

2015

2015

technische
wijziging

BRM / WRM

64.6

71.4

17.3

Verwerving

1.8

0

0

VAT-kosten

7.4

13.2

4

Plankosten

6.9

7.4

2.5

Rente

1.4

0.5

0

0

71.4

0

0

0

0

9.2

13.2

0

4.9

7.4

0

0

0.5

0.5

0

0

0

0

0

82.1

92.5

23.8

68.7

92.5

0

Programma

2e

Resultaat

Prognose

Peilstok

Afwijking

Begroting

technische

1e helft

2e helft

prognose

t.o.v. 2e

2015

wijziging

2015

2015

2015

technische

Bijdragen

21.7

36.9

5.6

31.3

36.9

0

Onderhanden werk

59.4

55.6

0

55.6

55.6

0

Totaal Baten

81.1

92.5

5.6

86.9

92.5

0

Onderhanden werk
Totaal lasten

Baten
(in mio €)

54.1

wijziging

Toelichting prognose lasten en baten
Mede op basis van de tot 1 juni 2015 gerealiseerde kosten en opbrengsten inclusief de
projectplanningen is de resterende prognose voor 2015 bepaald. Op basis van deze analyse hebben
wij besloten de jaarschijf 2015 niet te wijzigen. Uiteraard kunnen in de periode van 1 juni tot het einde
van het jaar zich ontwikkelingen voordoen die nog van invloed zijn op de jaarschijf 2015. Indien dat
het geval is dan zullen wij hierover in het MPSO Stationsgebied 2016 rapporteren.

15 | P a g i n a

3. Kerngegevens Grondexploitatie
3.1 Verloop saldo grondexploitatie 2005-2015

Toelichting:
Uitgangspunt van de grondexploitatie Stationsgebied is een budgettair neutraal resultaat te behalen.
Hierbij wordt rekening gehouden met een gemeentelijke bijdrage. Bij het Referendum in 2002 heeft de
gemeente € 90 miljoen gereserveerd voor de herontwikkeling van het Stationsgebied. In 2003 is deze
bijdrage teruggebracht naar € 70 miljoen door € 20 miljoen toe te voegen aan de investeringsruimte
autobereikbaarheid voor maatregelen bereikbaarheid Stationsgebied.
Tot 2012 is er jaarlijks bij de actualisatie van de grondexploitatie een neutrale grondexploitatie
gepresenteerd. Tegenvallers zijn in deze periode opgevangen door te optimaliseren en te faseren
(Masterplan opgedeeld in een fase 1 en een fase 2). In de jaren 2012 tot en met 2014 was het niet
mogelijk om binnen het project tegenvallers op te vangen en zijn negatieve resultaten gepresenteerd.
Om een sluitende grondexploitatie te blijven presenteren is de gemeentelijke bijdrage in deze jaren
verhoogd tot een bedrag van circa € 130 miljoen. In het MPSO Stationsgebied 2015 is weer een
neutraal beeld voor de grondexploitatie afgegeven.
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3.2 Verloop onderhanden werk

*Bedragen in grafiek zijn inclusief de gemeentelijke bijdrage in het project

Vanaf 2009 tot en met 2012 heeft het saldo onderhanden werk zich positief ontwikkeld door het
binnenkomen van diverse subsidies waaronder de NSP-subsidie (totaal € 54 miljoen), een bijdrage
voor het realiseren van de HOV-banen en de uitgifte van het woon-winkelgebouw De Vredenburg en
het Entréegebouw.
Sinds 2012 is de uitvoering in volle gang en zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten waardoor het
saldo onderhanden werk toeneemt. Als gevolg hiervan wordt in de jaren 2014 en 2015 een negatief
saldo onderhanden werk gepresenteerd. Dit wordt opgevangen door de voor het project ingestelde
risicoreservering (=gemeentelijke voorziening). De verwachting is dat na 2017 het saldo onderhanden
werk zal afnemen door diverse gronduitgiften van vastgoedprojecten (Jaarbeurspleingebouw, WTC
Leeuwensteyn, het Noordgebouw en het Zuidgebouw).

3.3 Gerealiseerde baten en lasten versus prognose
Dit jaar wordt er veel geïnvesteerd in de openbare ruimte en infrastructuur en zullen de totale
uitgaven in de grondexploitatie hoger liggen dan de totale inkomsten. De verwachte stand van de
post onderhanden werk op 31 december 2015 bedraagt € 75,5 miljoen euro. In deze stand is de
gemeentelijke bijdrage in het project niet verwerkt.
De verhouding gerealiseerde baten en lasten versus nog te realiseren baten en lasten is hieronder
weergegeven (stand medio 2015).
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3.4 Monitor plan- & VATkosten
De omvang van de plan- en VATkosten Stationsgebied voor de komende 3 jaar is weergegeven in
onderstaande grafiek. Uit onderstaande monitor blijkt een dalende trend. In onderstaande grafiek is
geen rekening gehouden met een verdere uitwerking en uitvoering van fase 2 van het Stationsgebied.
Raming plan- en VATkosten Stationsgebied 2015 – 2017
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4.

Kerngegevens Grondexploitatie

4.1

Wendbaar- en Weerbaarheid

Het doel van deze paragraaf is om aan te geven op welke punten de Gemeente mogelijkheden kan
benutten om de financiële weerbaarheid en wendbaarheid te versterken. Voor grondexploitaties geldt
hierbij als maatstaf de omvang van het onderhanden werk als absoluut bedrag ten opzichte van de
totale gemeentelijke lasten (vóór reserves). En dat zowel per grondexploitatie als voor het geheel van
de grondexploitaties.
Per grondexploitatie: onderhandenwerk voor periode langer dan 3 jaar:
> 10 % van gemeentelijke begroting

Kwetsbaar

> 5 % van gemeentelijke begroting

Bewaken

< 5 % van gemeentelijke begroting

In orde

Omvang onderhandenwerk Stationsgebied

*Vanaf 2015 prognose

Op het moment dat het project Stationsgebied meer uitgaven heeft dan inkomsten wordt het saldo
verrekend met de ingestelde risicovoorziening van het project. De verwachting is dat de maatstaf voor
het stationsgebied tot en met 2019 onder de 5% blijft.

4.2

Weerstandsvermogen

Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen gemeente Utrecht wordt er voor het
project Stationsgebied een risicoanalyse opgesteld die twee keer per jaar wordt geactualiseerd. De
omvang van het benodigde weerstandsvermogen blijft uit behoedzaamheid ongewijzigd en is gelijk
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aan de stand zoals genomen in de Jaarstukken 2014 (31,175 miljoen euro). Het project zit nog volop
in de uitvoering en er moet nog een substantieel bedrag aan inkomsten worden gerealiseerd. Bij de
Jaarstukken 2015 en Voorjaarsnota 2016 is de volgende actualisatie. Dan is er meer inzicht in
voortgang van de diverse projectdossiers waardoor mogelijk de het risicobeeld beperkt kan afnemen.

4.3

Scenario’s – Gevoeligheidsanalyse

Door het in evenwicht zijn van de kosten en opbrengsten en het gunstige cashflow verloop is de
grondexploitatie Stationsgebied in beperkte mate gevoelig voor schommelingen van de parameters als
rente en inflatie. De belangrijkste factor die van invloed is op het resultaat van de grondexploitatie zijn
de vastgoedopbrengsten. Onderstaande projecten zijn nog niet gecontracteerd en hiervan is het nog
niet zeker of de verwachte grondopbrengsten daadwerkelijk worden gerealiseerd.


Jaarbeurspleingebouw fase 1 en 2 (kantoren/commerciële voorzieningen)



Zuidgebouw (voorlopig gegund, gemengd programma met belangrijkste functie
wonen)



Oude Daalstraat (woningen)



Kop Jaarbeurs (Hotel, kantoren, wonen)

Daarnaast ligt er veel vastgoedvolume vast in contracten (met name Klépierre en NS), maar moeten
deze volumes nog gerealiseerd worden. De gemeente heeft daar niet of nauwelijks invloed op, omdat
het vastgoed veelal gerealiseerd wordt op grond in eigendom van de marktpartij of op grond die in
erfpacht is uitgegeven. In totaal moet er nog circa € 170 miljoen aan grondopbrengsten binnenkomen.
Vastgoed scenario's
Hieronder volgen een aantal scenario's die de financiële effecten laat zien van het later realiseren, niet
realiseren of tegen een lagere grondwaarde realiseren van het vastgoedprogramma. De scenario’s zijn
input voor de risicoanalyse ten behoeve van het bepalen van het benodigd weerstandsvermogen voor
het subonderdeel vastgoed.

Scenario 1: Vastgoedprogramma wordt 3 jaar later gerealiseerd (zowel gecontracteerd als niet
gecontracteerd vastgoed schuift door in de planning)
Negatief effect grondexploitatie:

€ 10,2 mio (netto contante waarde 1-1-2015)

Scenario 2: Grondprijzen van nog niet gecontracteerd vastgoed vallen 20% lager uit:
Negatief effect grondexploitatie:

€ 13,5 mio (netto contante waarde 1-1-2015)

Scenario 3: 30.000 m² bvo kantoren NS vastgoed worden niet gerealiseerd
Negatief effect grondexploitatie:

€ 6,3 mio (netto contante waarde 1-1-2015)

Worst-case scenario: Combinatie van bovenstaande scenario's
Negatief effect grondexploitatie:
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€ 18,0 mio (netto contante waarde 1-1-2015)

In bovenstaande scenario's is nog geen rekening gehouden met het treffen van beheermaatregelen
door de gemeente die het negatieve effect kunnen dempen (sturingsruimte). Hierbij moet gedacht
worden aan het verplaatsen van vastgoedvolume naar andere locaties binnen het stationsgebied en het
schrappen dan wel faseren van gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte.
Bij de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen ten behoeve van de programmabegroting
2015 is de post grondopbrengsten vastgoed meegenomen voor € 13.125.000. De
marktontwikkelingen in de komende jaren moet uitwijzen in hoeverre de huidige reservering kan
worden afgebouwd.
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