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Context 

 

Dit jaar is er voor het eerst een MeerjarenPerspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) gemaakt met 

de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten  uit de hele stad: zowel woningbouw, als commercieel 

vastgoed en openbare ruimteprojecten. Het MPSO geeft een overzicht van de projecten uit de 

programma’s Stedelijke Ontwikkeling, Leidsche Rijn en Stationsgebied en geeft op basis van dit 

overzicht een analyse van de stedelijke planvoorraad en prognose voor woningbouw en 

commercieel vastgoed. Daarnaast gaat het MPSO specifiek in op wat gezonde verstedelijking 

betekent voor deze ruimtelijke ontwikkelingsprojecten uit deze programma’s en wat de stand van 

zaken is van de projecten in de prioritaire gebieden. Naast deze inhoudelijke analyses, geeft het 

MPSO ook de financiële vertaling van de projecten uit de verschillende programma’s: het MPSO 

geeft het financiële beeld van de verschillende gemeentelijke grondexploitatieprojecten weer en de 

stand van zaken van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling.  

 

Vorig jaar ontving u nog drie MPSO’s die op eenzelfde manier opgebouwd waren: één voor wijk 1 tot 

en met 8, één voor wijk 9 en 10 en één voor het Stationsgebied. Met de huidige opzet van het MPSO 

gaat de uniformering weer een stap verder. We hebben ervoor gekozen om de informatie uit de drie 

rapportages te bundelen zodat een stadsbreed overzicht ontstaat. Dit is logischer voor het publiek 

(bewoners en marktpartijen), het sluit aan bij de Transitie Ruimte en bij de Ruimtelijke Strategie 

Utrecht. In de ruimtelijke strategie en de daaraan gekoppelde investeringsstrategie wordt 

stadsbreed richting gegeven aan stedelijke ontwikkeling in Utrecht. 

 

Relatie met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 

Met deze opzet is het MPSO een concrete vertaling van de koers die in de Ruimtelijke Strategie met 

de daaraan gekoppelde investeringsstrategie is vastgelegd. Met de Ruimtelijke Strategie kiezen we 

ervoor om de groei van Utrecht op te vangen door ruim 40.000 inwoners binnen de bestaande 

bebouwing te huisvesten en 20.000 door verdere (al geplande) groei van Leidsche Rijn. In dit MPSO 

geven we de concrete projecten aan die bijdragen aan deze groei. Een stedelijk beeld laat zien dat 

we verwachten dat in de periode 2016 tot en met 2018 de bouw start van circa 12.000 woningen. 

Een forse toename vergeleken met de prognose van vorig jaar. In de Ruimtelijke Strategie staat 

gezonde verstedelijking centraal. In het MPSO geven we aan wat dit betekent voor de ruimtelijke 

ontwikkelingsprojecten wat we het komend jaar gaan doen om duurzame gezonde verstedelijking 

het uitgangspunt te laten zijn bij alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. De ambities uit de 

Ruimtelijke Strategie op het terrein van bereikbaarheid zijn geconcretiseerd in het 

MeerjarenPerspectief Bereikbaarheid dat separaat ter besluitvorming wordt aangeboden aan de 

Raad.  

 

In de investeringsstrategie is aangegeven dat wij een langjarige ‘investeringsimpuls 2016-2030’ 

voorstellen in aanvulling op de vigerende budgettaire kaders van de meerjarenprogramma’s 

stedelijke ontwikkeling, bereikbaarheid en openbare ruimte en groen. De investeringsimpuls zal met 

voorrang worden ingezet voor de financiële opgave in de prioritaire ontwikkelgebieden zoals 

geschetst in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Bij de samenstelling van de investeringsimpuls wordt 

voorgesteld om de Reserve Stedelijke Herontwikkeling onderdeel te laten zijn van de 
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investeringsimpuls. Omdat besluitvorming over de investeringsimpuls en het MPSO gelijktijdig 

gepland is, is ervoor gekozen om de Reserve Stedelijke Herontwikkeling nog in zijn huidige vorm (dus 

voordat deze opgaat in de investeringsimpuls) te herprogrammeren. Dit betekent dat de 

herprogrammering heeft plaats gevonden op basis van het door de Raad vastgestelde 

bestedingskader voor de Reserve Stedelijke Herontwikkeling (juli 2014). Bij positieve besluitvorming 

over de investeringsimpuls in het kader van de Ruimtelijke Strategie, kan de Reserve Stedelijke 

Herontwikkeling op basis van voorliggende herprogrammering worden toegevoegd aan de 

investeringsimpuls.  

 

MPSO als onderdeel van de P&C Cyclus 

Het MPSO is gekoppeld aan de Voorjaarsnota. Met de huidige opzet van één MPSO voor de hele 

stad, kunnen we de ‘optelsom’ van de verschillende projecten met peildatum 1 februari 2016 

afzetten tegen de stedelijke uitgangspunten uit de Ruimtelijke Strategie (en andere relevante 

beleidsdocumenten) en de actuele marktontwikkelingen. De financiële bijstelling van de 

grondexploitaties en de herprogrammering van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling (met 

peildatum 1 januari 2016) wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.  

Op basis van de programmatische ‘opstelsom’ van alle projecten, worden ook opdrachten voor 

onderzoek naar een noodzakelijke bijstelling geformuleerd. Vanaf mei (na de vaststelling door het 

college) gaan we met deze opdrachten aan de slag. Per 1 juli polsen we hoe we ervoor staan in de 

Peilstok die gekoppeld is aan de Programmabegroting. Als dan blijkt dat de benodigde inhaalslag ten 

opzichte van het beleid of van de marktontwikkelingen nog niet voldoende is, dan maken we in de 

periode oktober tot en met december keuzes in het programma en de planning van 

(grondexploitatie)projecten. Het resultaat daarvan wordt verwerkt en ter besluitvorming aan de 

raad voorgelegd in het volgende MPSO. Daarmee is het MPSO naast een verantwoordingsdocument 

ook een sturingsdocument.  

 

De projecten van het MPSO worden uitgevoerd binnen de vigerende Nota Grondbeleid (‘Regie op 

goede gronden’, vastgesteld in 2012). Deze nota dient geactualiseerd te worden en hiertoe zijn 

voorbereidingen getroffen. Naar verwachting zal een nieuwe Nota Grondbeleid dit jaar aan de raad 

ter besluitvorming worden voorgelegd. 

 

Onderzoeksopdrachten  

Op basis van dit MPSO heeft het college opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar de 

volgende onderwerpen: 

- Hoe duurzame gezonde verstedelijking en maatschappelijke meerwaarde beter zichtbaar 

gemaakt kan worden in de ruimtelijke planprocessen van het MPSO. Het Utrechts Plan 

Proces wordt op dit moment geactualiseerd.  

- De opgave voor het uitbreiden van de voorraad sociale en middeldure huurwoningen tot 

2020, gecombineerd met een overzicht van mogelijk geschikte locaties. Om te bezien in 

hoeverre de actuele planvoorraad in het MPSO voldoende is om het tekort aan sociale 

huurwoningen in te lopen, wordt op grond van het WoON 2015-onderzoek in beeld gebracht 

of en zo ja hoeveel sociale huurwoningen er in Utrecht extra gerealiseerd moeten worden in 

de periode 2016-2019 bovenop de huidige planvoorraad. In de huidige planvoorraad zijn de 

projecten uit de prestatieafspraken meegenomen. Bij het onderzoek worden de laatste 
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inzichten met betrekking tot statushouders, scheefwoners en ontwikkelingen rond de 

uitstroom uit Maatschappelijke Opvang betrokken. Dit onderzoek sluit aan bij de motie 23 

‘zorg voor locaties sociale huur’, waarin het college wordt opgedragen om zich maximaal in 

te spannen om voor de periode 2016 tot en met 2019 locaties voor 1500 nieuw te bouwen 

sociale huurwoningen te vinden. Bovendien sluit het aan bij het voorstel in de voorjaarsnota 

voor het aanstellen van een (strategisch) aanjager, die aan de slag gaat het actief stimuleren 

van sociale en middeldure huurwoningen (onderdeel Wonen en Zorg in de Voorjaarsnota).   

- In hoeverre de grondexploitatieprojecten Stationsgebied en Leidsche Rijn gelijk aan de 

binnenstedelijke grondexploitatieprojecten aan de reserve grondexploitatie gekoppeld 

kunnen worden. Als we deze grondexploitaties koppelen, geeft de reserve grondexploitatie 

een totaalbeeld van de risico’s en reserveringen hiervoor van alle grondexploitatieprojecten 

van de Gemeente Utrecht. Bovendien ontstaat door koppeling voor de 

Vennootschapsbelasting zekerheid omtrent voorwaarde eenheid van kapitaal waardoor 

fiscale winsten en verliezen tussen de grondexploitaties geclusterd mogen worden.  

 

Daarnaast heeft het college op basis van dit MPSO aangegeven om de proactieve inzet op het 

toevoegen van nieuwe projecten vanuit het Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht (ASU) af te 

bouwen. De vraag en aanbod van studenteneenheden komen de komende jaren dichter bij elkaar.  

 

De stand van zaken van deze onderzoeksopdrachten komt aan bod bij de Peilstok die gekoppeld is 

aan de Programmabegroting.  

 

MPSO is een website 

Door de samenvoeging van de drie afzonderlijke MPSO’s ontstaat een omvangrijke rapportage met 

een grote hoeveelheid aan informatie. Daarom is het noodzakelijk om het MPSO nog interactiever te 

maken dan de rapportages van 2015. Niet iedere lezer zal geïnteresseerd zijn in alle informatie en 

moet daarom gefaciliteerd worden om de voor hem of haar relevante onderdelen te kunnen lezen. 

 

We hebben er voor gekozen om het MPSO vorm te geven als een website. Dit sluit aan bij de manier 

waarop de Programmabegroting en de Verantwoording wordt aangeboden aan de Raad.  

 

Vanaf 17 mei 2016 is de website op een openbare locatie te vinden:  

http://utrecht.mpso.nl 

 

De website bestaat uit twee gedeeltes. Vanaf de homepage komt u terecht bij de verschillende 

inhoudelijke hoofdstukken van het MPSO. Door middel van een filter rechtsboven is het mogelijk om 

een selectie samen te stellen met relevante teksten voor binnenstedelijke grondexploitaties, 

grondexploitatie Leidsche Rijn of grondexploitatie Stationsgebied. Daarnaast is er een projectendeel 

van het MPSO. Dit projectendeel is te benaderen via de kop ‘Projecten’. Als u daar klikt op een van 

de wijken, wordt direct ingezoomd op de betreffende wijk en zijn alleen van die wijk de projecten 

zichtbaar. U kunt ook kiezen voor ‘Ga naar kaart’. Dit geeft het stedelijk overzicht van alle 

ontwikkelingsprojecten. Met de filter rechtsboven de kaart, kunt u nieuwe selecties maken van 

projecten, bijvoorbeeld alle nieuwbouwprojecten, of alle projecten in de wijk Leidsche Rijn. Als u 

klikt op een project, worden de belangrijkste gegevens getoond met peildatum 1 februari 2016. Bij 
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een aantal projecten is een knop ‘lees meer’ toegevoegd. Daar is de stand van zaken van het project 

inclusief de consequenties voor de actualisatie opgenomen. Meer toelichting over het gebruik van 

de kaart, vindt u bij Projecten, inleiding.  

 

Met deze nieuwe opzet is het MPSO ook gedurende het jaar te gebruiken voor bewoners, 

ontwikkelaars, beleggers, corporaties en andere partijen met interesse in stedelijke ontwikkeling in 

Utrecht.  

 

De geheime bijlagen die beschikbaar zijn voor de Raad (Gegevens Grondexploitatieprojecten voor 

wijk 1 tot en met 8, voor wijk 9 en 10 en voor Stationsgebied en de herprogrammering van de 

Reserve Stedelijke Herontwikkeling) zijn uiteraard niet toegevoegd aan de website.  

Voor de besluitvorming in College en Raad zijn de teksten van de website ook in PDF-document 

toegevoegd.  


