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Samenvatting 
 

Dit jaar is er voor het eerst een Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) gemaakt over 
de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten  uit de hele stad. Het betreft zowel woningbouw- en 
commercieel vastgoedprojecten als openbare ruimteprojecten. De stand van zaken is beschreven 
met peildatum 1 februari. Het MPSO biedt een overzicht van de projecten uit de programma’s 
Stedelijke Ontwikkeling, Leidsche Rijn en Stationsgebied en geeft op basis van dit overzicht 
inhoudelijke analyses op het terrein van woningbouw, commercieel vastgoed en gezonde 
verstedelijking. Daarnaast geeft het MPSO de financiële vertaling van de projecten uit de 
verschillende programma’s, het geeft het financiële beeld van de verschillende gemeentelijke 
grondexploitatieprojecten weer en de stand van zaken van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling. 
Hiervoor is de peildatum van 1 januari 2016 gehanteerd.  
 
Het MPSO start met een hoofdstuk over marktontwikkelingen waarbij vooral wordt teruggeblikt op 
2015. In dit hoofdstuk is te lezen dat het goed gaat met Utrecht op verschillende terreinen van 
commercieel vastgoed: de leegstand van kantoren is het afgelopen jaar afgenomen (van 13,2% naar 
12,3%). Utrecht kent de laagste leegstand van de vier grote steden. Als winkelstad blijft Utrecht in 
trek bij retailers en consumenten. In tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling van oplopende 
leegstand, is de Utrechtse winkelleegstand het afgelopen jaar vrijwel ongewijzigd gebleven (van 
5,2% naar 5,0%). Het afgelopen jaar was bovendien een goed jaar voor de Utrechtse 
woningbouwproductie: in 2015 is gestart met de bouw van ruim 2.400 woningen. In 2013 en 2014 
ging het om respectievelijk  1.503 en 2.719 woningen.  

 
Na deze terugblik worden de planvoorraad en prognose voor woningbouw geschetst voor de 
komende jaren, met peildatum 1 februari 2016. De totale Utrechtse planvoorraad ‘start bouw’ 
bestaat voor de periode 2016 tot en met 2020 uit circa 18.400 woningen. Als alles volgens de 
planning verloopt, worden dus 18.400 woningen in aanbouw genomen. Dat is een forse toename 
ten opzichte van de planvoorraad van de periode 2015 tot en met 2019 (circa 13.800 woningen).   
 
Op basis van deze planvoorraad is ook een prognose opgesteld. Bij het opstellen van de prognose 
zijn in eerste instantie de projectspecifieke risico’s beoordeeld, zoals financiële haalbaarheid, 
planologisch-juridische risico’s, draagvlak enzovoort. Vervolgens is stedelijk gekeken naar de 
verwachte afzetbaarheid van verschillende typen woningen (denk aan koop, huur, 
eengezinswoningen, meergezinswoningen,) in verschillende prijscategorieën.  
De prognose laat zien dat in de periode 2016 tot en met 2018 naar verwachting de bouw start van 
circa 12.000 woningen. Een forse toename vergeleken met de prognose van vorig jaar, toen er naar 
verwachting in de periode 2015 tot en met 2017 gestart zou worden met de bouw van circa 8.500 
woningen. Woningen worden toegevoegd via nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed.  
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Een onderverdeling naar de komende jaren laat een piek zien in de jaren 2017 en 2018, als de bouw 
start van respectievelijk 4.944 en 4.621 woningen. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 
2016 (2.524). Nu de woningmarkt weer aantrekt, willen we initiatiefnemers zoveel mogelijk 
faciliteren. Op die manier wordt de achterstand als gevolg van de crisis weer ingelopen. 
  

 
In deze figuur valt op dat de prognose voor de jaren 2017 en 2018 vooral bestaat uit sociale 
huurwoningen (inclusief zelfstandige studenteneenheden) en woningen in het middeldure vrije 
sector huursegment, met een huur tussen €  710,- en € 900,-. Aan beide categorieën woningen is  
een grote behoefte. Het koopsegment is een minder grote maar stabiele categorie.  
 
In het hoofdstuk prognose commercieel vastgoed is aan de hand van de planvoorraad en 
marktanalyse een prognose gemaakte voor de verwachte nieuwbouw van kantoren, winkels, 
hotels en de uitgifte van bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht.  
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Bij retail zijn de grootschalige vernieuwing en winkeltoevoegingen in Hoog Catharijne het 
meest opvallend en daarnaast de verbouwing van de Bijenkorf. Ook in aanbouw is het nieuwe 
stadsdeelcentrum Leidsche Rijn Centrum. Verder wordt ingezet op versterking van het aanbod 
in bestaande winkelcentra waar dat mogelijk en noodzakelijk is (bijvoorbeeld de 
kwaliteitsverbetering van winkelcentrum Overvecht).  
 
Tussen 2016 en 2019 zijn er verschillende hotelontwikkelingen in de stad. Utrecht telt nog 
steeds relatief veel 3- en 4 sterrenhotels, vooral gericht op de zakelijke bezoeker, en minder 
hotels met een bijzonder belevingsconcept of een aanbod gericht op het budgetsegment (0-2 
sterren) of juist het topsegment (5 sterren).  
 
De stand van zaken van de prioritaire ontwikkelingsgebieden uit de Ruimtelijke Strategie worden in 
dit MPSO apart beschreven. In Leidsche Rijn zijn inmiddels (stand begin 2016) circa 22.000 woningen 
gerealiseerd of in aanbouw. De komende jaren komen daar nog ruim 9.000 woningen bij. Van de 
geplande ruim 700.000m2 kantoorvloeroppervlak is inmiddels ongeveer 40% gerealiseerd. Ook is nog 
bijna 60 hectare bedrijventerrein beschikbaar, terwijl sinds 1997 al een vergelijkbare hoeveelheid is 
uitgegeven. Het overgrote deel van de infrastructuur is inmiddels klaar, nadat in 2015 de 
Stadsbaantunnel is geopend. Het oostelijk deel van de Vleutensebaan en de HOV-baan door 
Leidsche Rijn Centrum zijn de laatste hoofdwegen die nog in ontwikkeling zijn. 
 
2016 is het meest intensieve bouwjaar tot nu toe in het Stationsgebied, zowel op het gebied van 
infrastructuur en openbare ruimte als voor de vastgoedprojecten. Zo is in de eerste helft van 2016 
volop doorgebouwd om het definitieve busstation aan de Jaarbeurskant van Utrecht Centraal op 2 
juli in gebruik te kunnen nemen. Dan ontstaat aan de centrumzijde ruimte om de Moreelsebrug af te 
bouwen, om te kunnen starten met de Uithoflijn en het Platform.  Het Centraal Station zelf is eind 
dit jaar gereed. Het bouwen aan de grootste fietsenstalling ter wereld gaat onverminderd door om 
in 2017 het eerste deel in gebruik te kunnen nemen. Aan de westzijde is Leeuwensteijn inmiddels 
gesloopt en kan worden begonnen met de bouw van het World Trade Centre.  De transformatie van 
de Knoopkazerne tot Rijkskantoor de Knoop is gestart en de eerste deelontwikkeling aan de Van 
Sijpesteijnkade met appartementen, inclusief de herontwikkeling van het monument, start in 2016. 
Aan de bioscoop wordt dit jaar doorgebouwd. Deze zomer stroomt het water van de singel ook voor 
het terras van TivoliVredenburg.  
 
De Merwedekanaalzone is ongeveer 70 hectare groot en kent uitstekende condities om te 
transformeren naar duurzame en gezonde stadswijken. De transformatie is al in gang gezet. De 
afgelopen jaren is de Villa Jongerius gerenoveerd en getransformeerd tot (horeca)voorzieningen. 
Met de oplevering van City Campus Max zijn zo’n  1000 studenten- en startersappartementen 
toegevoegd. Op dit moment is Twogether in aanbouw, waar 260 woningen worden gerealiseerd. Het 
gaat hier om zowel startersappartementen als middeldure huurwoningen. In totaal ziet het ernaar 
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uit dat in de periode tot 2030 zo’n 6.000 tot 10.000 woningen gerealiseerd kunnen worden in de 
Merwedekanaalzone, in de deelgebieden 4, 5 en 6 (tussen de Van Tellingenlaan en de A12). 
 
Het Utrecht Science Park (USP)/De Uithof heeft behoefte aan groeiruimte. Binnen USP/De Uithof zelf 
is de groeiruimte beperkt. De schaarse ruimte is hier vooral gereserveerd voor faculteit gebonden 
functies. Om de verdere groei van USP te faciliteren en te stimuleren, biedt Rijnsweerd kansen, 
onder meer door het transformeren van het deel van de A28 in de stad tot stadsweg. Ook de 
geplande herontwikkeling van de locatie Archimedeslaan 16 tot studentencampus voor studenten 
en starterswoningen dragen hierbij aan, evenals aanvullende voorzieningen en een 
kwaliteitsverbetering van de Archimedeslaan en transformatie van het Daltonpark. Het gebied 
tussen De Uithof en de binnenstad, met name Rijnsweerd, heeft ruimte en potentie om zich te 
ontwikkelen tot een onderdeel van het USP. Dit is meteen ook een kans om het USP beter te 
verbinden met de stad, met een mix van functies in een aantrekkelijk groen raamwerk met een 
netwerk van passende fietsverbindingen in Utrecht Oost en het Utrecht Science Park. Daarbij kan 
Rijnsweerd de (campus) kwaliteiten krijgen die nu al in De Uithof aanwezig zijn.  
 
Duurzame gezonde verstedelijking is een belangrijke ambitie van het college. Het bewaken, 
beschermen en bevorderen van de gezondheid in het fysieke domein gebeurt vanuit drie 
invalshoeken: de druk op gezondheid zo laag mogelijk houden, de inrichting van de leefomgeving 
draagt bij aan het welbevinden van bewoners en gebruikers en de leefomgeving nodigt uit tot 
gezond gedrag. De strategische keuze voor een compacte, duurzame gezonde stad, vraagt om 
integrale afwegingen, transparante overwegingen en uiteindelijk een keuze. Daarom is in een apart 
hoofdstuk aangegeven hoe wordt gewerkt aan het versterken en benadrukken van die ambitie op 
project- en gebiedsniveau en in de planprocessen.  
 

Het Utrechts Plan Proces (UPP) wordt geactualiseerd. Het accent komt meer te liggen op de 
methodiek van het duurzaam ontwikkelen. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt het gesprek 
aangegaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de duurzame gezonde 
verstedelijking van Utrecht. Op projectniveau wordt in raadsvoorstellen (bijvoorbeeld 
Stedenbouwkundige Programma’s van Eisen) aangegeven, welke bijdrage de ontwikkeling levert aan 
duurzame gezonde verstedelijking. In de Omgevingsvisies voor de pilotgebieden Vleuten-de Meern 
en Merwedekanaalzone wordt geëxperimenteerd met het -samen met partijen uit het gebied- 
benoemen van de maatschappelijke meerwaarde van mogelijke ontwikkelingen of juist van het 
behoud van bepaalde (maatschappelijke) waarden. Bovendien is een onderzoeksagenda met 
kennisinstellingen in de maak. De gemeente kan veel leren van de nieuwe inzichten die deze 
instellingen hebben en zij kunnen op hun beurt leren van de uitvoeringspraktijk van de gemeente. 

 
Vervolgens wordt het geactualiseerde financiële beeld geschetst van de grondexploitatieprojecten 
van de gemeente Utrecht met peildatum 1 januari 2016. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is dat 
per 1-1-2016 er nieuwe BBV-richtlijnen gelden1, waardoor het rentepercentage aangepast is van 4% 
naar 2%. Dit is verwerkt in de saldi van de grondexploitatieprojecten. 
 
Het totale saldo van de 27 binnenstedelijke grondexploitaties bedraagt € 4,3 miljoen positief, een 
verbetering van € 12,1 miljoen ten opzichte van 2015. De belangrijkste positieve mutaties zijn te zien 
bij de projecten Veemarkt, Victor Hugoplantsoen en Oudenrijn West. De regels2 schrijven voor dat 

                                                   

1 Notitie grondexploitaties 2016, Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (zie 
www.commissiebbv.nl) 
2 Notitie grondexploitaties 2016, Commissie Besluit Begroting en Verantwoording (zie 
www.commissiebbv.nl) 
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het mogelijk is om eerder dan bij het afsluiten van een project winst te nemen. Bij een beoordeling 
van de actieve grondexploitaties waren er drie grondexploitaties waarbij het mogelijk is om (op een 
behoedzame wijze) winst te nemen, namelijk bij: Oudenrijn West, Bedrijventerrein Overvecht en 
Kop van Lombok. Door het nemen van deze winst ontstaat een positief meerjarig beeld in het 
verloop van de Reserve Grondexploitaties. Dit meerjarig positieve beeld is een realistische weergave 
van de huidige situatie. 
Op grond van de actualisatie van de binnenstedelijke grondexploitatieprojecten is per 31 december 
2015 een voorziening van € 33,8 miljoen nodig. Een bedrag van € 1,7 miljoen kan vrijvallen en wordt 
verrekend met de Reserve Grondexploitaties. De aanpassing van de rente, van 4% naar 2%, 
resulteert in een extra vrijval van circa € 0,5 miljoen ten gunste van de Reserve Grondexploitaties. 
 
Na de verwerking van alle actuele gegevens in de grondexploitatie Stationsgebied ontstaat bij de 
afronding van de eerste fase van het project in 2022 een geprognosticeerd tekort van € 3,03 miljoen 
op netto contante waarde 1 januari 2016. Dit tekort is opgebouwd uit plussen van bijvoorbeeld extra 
vastgoedopbrengsten en minnen van bijvoorbeeld extra maatregelen die nodig zijn gebleken aan de 
oostzijde van het Stationsgebied. Om vast te houden aan het uitgangspunt van een sluitende 
grondexploitatie, is in de Jaarstukken 2015 de voorziening Stationsgebied opgehoogd met hetzelfde 
bedrag. Hier tegenover staat een verlaging van € 2,5 miljoen van het benodigd weerstandsvermogen 
voor het opvangen van risico’s Stationsgebied.  
 
De grondexploitatie Leidsche Rijn kent per 1 januari 2016 een saldo van € 1,7 miljoen positief. Het is 
voor het eerst sinds vijftien jaar dat de grondexploitatie een positief saldo heeft. De belangrijkste 
ontwikkeling in 2015 voor de grondexploitatie Leidsche Rijn betreft de positieve effecten van de 
aanhoudende vraag naar (nieuwbouw)woningen. Het financieel positieve effect hiervan is, 
gecombineerd met een deel van de aanwezige marktprijscorrectie, ingezet ter beheersing van het 
financiële risico op het nog te realiseren kantorenprogramma, door de kantorenomzet te verlagen. 
Het financieel positieve effect van de verlaging van de rente naar 2% wordt bij besluitvorming 
Voorjaarsnota ingezet om de kantorenomzet verder te verlagen en de ontvangen kapitaalstortingen 
terug te storten, waardoor het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn € 1,7 miljoen positief 
blijft.  
 
Het laatste inhoudelijke hoofdstuk betreft de Reserve Stedelijke Herontwikkeling. Per 1 januari 2015 
was ruim € 24 miljoen te besteden. In 2015 is circa € 6,5 miljoen uitgegeven. Dat betekent dat per 1 
januari 2016 nog ruim € 17,5 miljoen beschikbaar is. De grootste uitgaven hebben betrekking op de 
herontwikkeling van de openbare ruimte, met name gekoppeld aan het productieprogramma van 
corporaties (Bouwen aan  de Stad). Ook dit jaar heeft weer een herprogrammering plaatsgevonden. 
De herprogrammering betreft €  1,2 miljoen en is opgebouwd uit enerzijds vrijgespeelde middelen 
binnen de Reserve (€ 0,8 miljoen, met name doordat projecten tot stand zijn gekomen met minder 
middelen dan begroot) en anderzijds aanvullend budget door vrijval Stimuleringsfonds Woningbouw 
(€ 0,4 miljoen).   

Om te kunnen bepalen welke projecten daarvoor in aanmerking komen, zijn knelpunten en wensen 
geïnventariseerd op het terrein van stedelijke herontwikkeling. Deze zijn vervolgens beoordeeld op 
basis van de criteria uit het bestedingskader dat door de Raad is vastgesteld en afgestemd met het 
Meerjaren Groen Programma, beheer- en onderhoudsprogramma’s en het Programma 
Bereikbaarheid.Op basis daarvan is een beperkt aantal projecten opgenomen in de nieuwe 
programmering.   
 
Deze programmering is aanvullend op de investeringsimpuls die in het kader van de Ruimtelijke 
Strategie Utrecht wordt voorgesteld. Omdat besluitvorming over de investeringsimpuls in de 
Voorjaarsnota en het MPSO gelijktijdig is gepland, is ervoor gekozen om de Reserve Stedelijke 
Herontwikkeling in zijn huidige vorm te herprogrammeren. Omdat in het voorstel voor de 
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investeringsimpuls met name projecten in prioritaire gebieden zijn opgenomen,  is gekozen om voor 
de Reserve Stedelijke Herontwikkeling met name geld beschikbaar te stellen voor de overige 
gebieden in de stad. Daarnaast is gekozen om  met name projecten op te nemen die stedelijke 
herontwikkeling, cofinanciering vanuit de provincie Utrecht of de herinrichting van openbare ruimte 
gekoppeld aan het productieprogramma van corporaties, mogelijk maken. Dit sluit aan bij de 
uitgangspunten uit de investeringsstrategie om in gezamenlijke verantwoordelijkheid de 
investeringsopgave te financieren en met de gemeentelijke investeringen een multipliereffect te 
genereren.  
 
Het voorstel in de investeringsstrategie is om de Reserve Stedelijke Herontwikkeling op te laten gaan 
in de Investeringsimpuls voor de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Hiervoor wordt een nieuw 
bestedingskader opgesteld, dat  in 2016 ter besluitvorming naar de Raad gaat. In dat 
bestedingskader staat ook hoe de tweederde meerwaardeafdracht  
van de corporaties (conform raadsbesluit Prestatieafspraken 11 februari 2016) te besteden en op 
welke manier deze toe te kennen. Huurders van de corporaties worden betrokken bij het opstellen 
van dat deel van het bestedingskader. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Wat is het MPSO? 

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

de ruimtelijke ontwikkelingsprojecten  uit de hele stad. Het betreft zowel woningbouw- en 

commercieel vastgoedprojecten als 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 die met name gericht is op de projecten 

waar de gemeente een faciliterende rol heeft.  

 

Vorig jaar waren er 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 Stationsgebied. Met de huidige opzet van het MPSO 

gaat de uniformering weer een stap verder. Er is voor 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. 

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. Voor alle projecten in dit MPSO in de voorbereidingsfase of verder, geldt dat de 

beheeraspecten (waaronder de kosten) getoetst zijn of worden bij het BInG (Beheer Inrichting 

Gebruik) en als er sprake is van uitbreiding van de openbare ruimte (areaalmutatie) ook het beheer 

hiervan financieel gedekt is. 

1.2 Leeswijzer 
Door de samenvoeging van drie MPSO’s is dit een omvangrijk rapport geworden. Om het de lezer 
wat gemakkelijker te maken is er dit jaar voor gekozen om het rapport ‘als website’ op te stellen 
(http://utrecht.mpso.nl) Dit is vergelijkbaar met de Programmabegroting en de Verantwoording. Via 
het menu aan de linkerzijde is direct door te klikken naar de gezochte informatie. Bovendien kan de 
lezer rechtsboven een filter instellen. De filter biedt de mogelijkheid om alleen de informatie over 
binnenstedelijke grondexploitaties, grondexploitatie Leidsche Rijn of grondexploitatie Stationsgebied 
te bekijken.  
 

Wie geen filter instelt, vindt bij ‘Marktontwikkelingen’ een stadsbrede analyse over de 

marktontwikkelingen in het ruimtelijk domein. Dit is de samenvatting van de Vastgoedmonitor waar 

dit jaar voor het eerst naast een analyse over commercieel vastgoed ook een analyse van de 

woningmarkt is toegevoegd. Bij ‘Planvoorraad en Prognose Woningbouw’ is de 

woningbouwproductie voor de komende jaren toegelicht. Daarna volgt de ‘Prognose commercieel 

vastgoed’. De gegevens van de planvoorraad en prognose zijn gebaseerd op de projectinformatie 

met peildatum 1 februari 2016. ‘Prioritaire gebieden’ gaat nader in op de gebieden die in de 

Ruimtelijke Strategie Utrecht als prioritair zijn aangewezen: Stationsgebied, Leidsche Rijn, Utrecht 
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Science Park en Merwedekanaalzone. Het onderdeel over het Stationsgebied is uitgebreider dan de 

beschrijving van de overige gebieden. De afgelopen jaren is op verzoek van de Raad een aantal 

specifieke onderdelen toegevoegd aan de bestuursrapportage Stationsgebied (zoals de 

bomenbalans en de fietsparkeerbalans). Deze onderdelen zijn hier overgenomen. Onder de kop 

‘Duurzame gezonde verstedelijking’ gaat het over hoe voor de projecten in het MPSO wordt gewerkt 

aan de hand van dit uitgangspunt uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht.  

Daarna volgen de financiële onderdelen van het MPSO: in het financieel beeld grondexploitaties gaat 

het over de actualisatie van alle grondexploitaties, in het onderdeel Reserve Stedelijke 

Herontwikkeling staat een toelichting op de huidige programmering en de herprogrammering. De 

beide financiële hoofdstukken hebben als peildatum 1 januari 2016.   

 
Dit jaar is de stand van zaken van alle projecten in een apart deel te vinden. Wie via de kop 
‘Projecten’ een wijk aanklikt, gaat vandaar naar een kaart van de betreffende wijk met daarop alle 
projecten. De knop ‘Ga naar kaart’ komt uit bij een totaaloverzicht van alle projecten in de stad en 
bladeren door het MPSO kan door op de pijltjes linksonder te klikken.  
 

1.3 Relatie met de Programmabegroting en de Verantwoording 
Het MPSO heeft betrekking op het hoofdstuk ‘Stedelijke Ontwikkeling’ uit de Programmabegroting. 

In onderstaand overzicht is aangegeven op welke prestatiedoelstellingen uit de 

programmabegroting de onderdelen betrekking hebben. 

 
 

In de verantwoording 2015 is op hoofdlijnen aangegeven wat de ontwikkelingen zijn ten aanzien van 
de verschillende prestatiedoelstellingen. In het MPSO wordt de stand van zaken meer gedetailleerd 
weergegeven.  
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1.4 Relatie met de Voorjaarsnota en de Ruimtelijke Strategie inclusief 
investeringsstrategie 

In het kader van de Beleids- en beheersinstrumentarium-cyclus wordt de actualisatie van de 

grondexploitaties jaarlijks vastgesteld bij de behandeling van de Voorjaarsnota. In dit MPSO zijn de 

geactualiseerde grondexploitaties 2016 opgenomen. Het MPSO heeft per saldo een positief effect bij 

de Voorjaarsnota 2016, door de aanpassing van de rente van 4% naar 2% (conform nieuwe 

richtlijnen van Besluit Begroting en Verantwoording) per 1-1-2016. De effecten hiervan op de 

verschillende grondexploitaties komen aan de orde in het hoofdstuk ‘Financieel beeld 

grondexploitaties’, bij de onderdelen binnenstedelijke grondexploitaties, grondexploitatie Leidsche 

Rijn en grondexploitatie Stationsgebied.  

 

Gelijktijdig met de Voorjaarsnota wordt de Ruimtelijke Strategie Utrecht inclusief de 

investeringsstrategie ter besluitvorming aangeboden aan de Raad. Met de Ruimtelijke Strategie is 

ervoor gekozen 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 gepland) groei van Leidsche Rijn. In 

dit MPSO geven we de concrete projecten aan die bijdragen aan deze groei. In de Ruimtelijke 

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

ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en 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 het voorstel opgenomen voor een langjarige ‘investeringsimpuls 2016-

2030’; dit 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. De effecten van de investeringsimpuls op deze ontwikkelgebieden 

komen aan de orde in het hoofdstuk  Prioritaire gebieden bij de onderdelen Merwedekanaalzone en 

Stationsgebied. De effecten van de investeringsimpuls  op de grondexploitatie Stationsgebied komen 

aan de orde in het hoofdstuk Financieel beeld grondexploitatie bij het onderdeel Stationsgebied. De 

relatie van de investeringsimpuls met de Reserve Stedelijke Herontwikkeling staat omschreven in 

het hoofdstuk over deze reserve. Bij de samenstelling van de investeringsimpuls is het voorstel om 

de Reserve Stedelijke Herontwikkeling onderdeel te laten zijn van de investeringsimpuls. Vanwege 

de gelijktijdige besluitvorming over de investeringsimpuls in de Voorjaarsnota en het MPSO, is 

ervoor gekozen om de Reserve Stedelijke Herontwikkeling in zijn huidige vorm te herprogrammeren. 

Dit betekent dat de herprogrammering heeft plaatsgevonden 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.  
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2. Marktontwikkelingen 

 

2.1 Inleiding 

Elk jaar stelt de gemeente een vastgoedmonitor op die inzicht geeft in de stand en ontwikkeling van 

commercieel vastgoed in Utrecht, afgezet tegen regionale en landelijke trends. Dit jaar komen ook 

de ontwikkelingen van de woningmarkt aan bod wat zorgt voor een integraal overzicht van de 

vastgoedontwikkelingen in de stad. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting per deelmarkt. Meer 

informatie en voorbeelden zijn te vinden in de Vastgoedmonitor. 

 

2.2 Kantoren 

Het landelijke leegstandspercentage is voor het eerst sinds jaren afgenomen tot 15,8% aan het eind 

van 2015. Er is een steeds sterkere concentratie van kantooropnames in de grote steden. De 

opname in Utrecht is gegroeid en de leegstand is afgenomen (van 13,2% naar 12,3%). Utrecht kent 

de laagste leegstand van de vier grote steden. De Utrechtse kantorenvoorraad neemt langzaam af 

vanwege de transformatie van leegstaande panden. Daarnaast is voor het eerst sinds 2012 de 

voorraad in gebruik toegenomen. 

 

 

 

In het Stationsgebied (5,5%), de oude binnenstad (4,8%) en Utrecht-Oost (3,6%) is relatief gezien de 

minste leegstand. Net als vorig jaar is het leegstandspercentage het hoogst op bedrijventerrein Lage 

Weide. Een kwart van het marktaanbod in Utrecht wordt tenminste drie jaar aangeboden. Dit 

structurele aanbod bedraagt 3% van de Utrechtse kantorenvoorraad. Op vrijwel alle Utrechtse 

kantoorlocaties is de afgelopen jaren sprake van dalende huurprijzen op basis van contracthuren.  

 

Al jaren groeit het aantal flexibele werkplekken bij kantoorhoudende organisaties. Hierdoor zal de 

benodigde kantoorruimte bij een gelijkblijvend aantal werknemers verder afnemen. Bedrijven die in 

2015 meer dan 2.000 m2 kantoorruimte hebben opgenomen in de gemeente Utrecht, houden 

rekening met gemiddeld 15 m2 per FTE. Ook overige regionale kantoorgebruikers verwachten met 

steeds minder ruimte per FTE toe te kunnen. Vooral overheden en overige non-profit instellingen 

verwachten een afname van het totale ruimtegebruik. Alleen de ICT-sector verwacht zowel in stad 

als regio een toename van het totale ruimtegebruik. 

 

2.3 Retail 

Verschillende ontwikkelingen zijn momenteel van grote invloed op de retailsector: groei van het 

online winkelen, meer internationale retailers in het A1- winkelgebied en toenemende leegstand 

door recente faillissementen. In de detailhandel is over het algemeen sprake van dalende omzetten 

per vierkante meter, waardoor het soms lastig is om leegstaande winkelruimten in te vullen.  

http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/2.concern-bestuur-uitvoering/Onderzoek_en_cijfers/VastgoedmonitorUtrecht-2015.pdf
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Tegelijkertijd heeft het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid zich positief ontwikkeld en 

blijft de behoefte aan fysieke winkels bestaan. Consumenten willen producten blijven voelen en 

uitproberen en zien winkelen als vrijetijdsbesteding.  

 

Utrecht blijft als winkelstad in trek bij retailers en consumenten. In tegenstelling tot de landelijke 

ontwikkeling is de Utrechtse winkelleegstand het afgelopen jaar vrijwel ongewijzigd gebleven (van 

5,2% naar 5,0%). De landelijk gemiddelde leegstand is de laatste jaren opgelopen tot 7,7%. In 

Utrecht centrum (2,8%) en op de woonboulevard (1,1%) is nauwelijks sprake van leegstand.  

 

De huurprijzen in het centrum zijn over het algemeen stabiel gebleven. In enkele winkelstraten zijn 

de tophuren licht gestegen. De meeste winkelcentra buiten het centrum laten over de afgelopen 

jaren een stabiel huurprijsniveau zien.  

 

 

 

2.4 Bedrijfsruimten en bedrijventerreinen 

De bedrijfsruimtemarkt wordt steeds sterker beïnvloed door transacties van grootschalige logistieke 

bedrijfsruimten. Tegelijkertijd kan de vraag vanuit logistieke dienstverleners qua omvang en 

kwaliteit vaak niet worden beantwoord door bestaande bedrijfsruimten. Mede hierdoor blijft het 

aanbod van bestaande bedrijfsruimten hoog. De afgelopen jaren zijn herontwikkelingen van 

bestaande bedrijfsruimten op gang gekomen, onder meer op Lage Weide. Dit komt doordat er 

steeds meer op verouderd vastgoed wordt afgeschreven waardoor herontwikkeling financieel 

aantrekkelijker is geworden ten opzichte van volledige nieuwbouw. 
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De opname van bedrijfsruimte in Utrecht is vorig jaar gestegen, buiten de stad Utrecht is de opname 
gehalveerd. De vraag naar nieuwe bedrijfsruimte in de regio Utrecht komt vrijwel volledig van 
bestaande bedrijven uit de regio. 9% van het totale beschikbare bedrijfsruimteaanbod in de 
gemeente Utrecht is eind 2015 als incourant beoordeeld door makelaars van DTZ, een daling ten 
opzichte van 2014. Vooral het verdwijnen van het incourante aanbod in de Cartesiusdriehoek en de 
afname op Lage Weide en in De Meern (Oudenrijn) hebben deze daling veroorzaakt. Door het 
dalende aanbod bedrijfsruimte in Utrecht is de verhuurbaarheid van verschillende panden sterk 
verbeterd. Er is immers minder keuze. Daarnaast speelt ook een rol dat er meer herontwikkelingen 
van verouderd vastgoed plaatsvinden. De huurprijs van eersteklas bedrijfsruimte ligt in Utrecht al 
enkele jaren op het hetzelfde niveau. 

 

2.5 Kleinschalige bedrijfsruimten 

Het Utrechtse aanbod van kleinschalige bedrijfsruimten dat te huur wordt aangeboden in 

bedrijfsverzamelgebouwen, is het afgelopen jaar verder gegroeid (+11.000 m2 ). De totale metrage 

bedraagt eind 2015 bijna 100.000 m2. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 is de totale metrage 

bedrijfsverzamelgebouwen verdubbeld. 

Er komt ook steeds meer diversiteit in het aanbod, van afzonderlijke units tot losse werkplekken in 

een gemeenschappelijke ruimte, gericht op specifieke doelgroepen. Hiermee wordt ingespeeld op 

de vraag vanuit kleine, veelal jonge bedrijven, inclusief ZZP’ers. 

 

Utrecht telt 17 algemene bedrijfsverzamelgebouwen met een gemiddeld vloeroppervlak van 4.200 

m2. Eind 2015 waren de ruimtes in deze gebouwen voor gemiddeld 83% verhuurd, een lichte daling 

ten opzichte van 2014 toen de gemiddelde bezetting 87% bedroeg. Er zijn in Utrecht tien specifieke 

bedrijfsverzamelgebouwen met een gemiddeld vloeroppervlak van 3.400 m2. De bezettingsgraad 

bedroeg 99,8% aan het eind van 2015, een stijging ten opzichte van een jaar eerder. 

 

2.6 Woningmarkt 

Het gaat goed met de woningbouwproductie in Utrecht. In 2015 is gestart met de bouw van ruim 

2.400 woningen, waarvan 372 via transformatie en 45 in de vorm van (Collectief) Particulier 

Opdrachtgeverschap. In 2013 en 2014 ging het om 1.503 en 2.719 woningen. Ook is weer een groot 

aantal woningen opgeleverd. Ruim 1.500 woningen in 2015. Dat is een stijging ten opzichte van 

2014, toen er ruim 1.000 woningen werden opgeleverd.  
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Het herstel van de koopmarkt zet door: het aantal transacties groeit door, prijzen stijgen en 

verkooptijden nemen af. Vooral doorstromers op de koopwoningmarkt zijn weer actief en zorgen 

voor het herstel, mede ingegeven door de historisch lage hypotheekrente. In sommige wijken van 

Utrecht is de koopmarkt zelfs weer ‘booming’. Er wordt hier regelmatig boven de vraagprijs 

geboden. 

 
Er is nog altijd een groot tekort aan beleggershuurwoningen (tussen 1.700 en 2.700 woningen per 

jaar). Wel is sinds 2014 de bouwproductie binnen dit segment op gang gekomen, mede door de inzet 

van het Actieplan Middeldure Huur. In 2015 is gestart met de bouw van 477 

beleggershuurwoningen, met name appartementen.  Onder andere bij dit segment zien we een 

trend dat jongeren die dicht bij de stad willen wonen vaak genoegen nemen met een klein 

woonoppervlak.  

In 2012 en 2013 was de productie van sociale huurwoningen bijna stilgevallen, maar in 2014 en 2015 

is gestart met de bouw van 630 en 235 sociale huurwoningen. Corporaties willen en kunnen weer 

sociale huurwoningen bouwen. Wel ligt er nog altijd een grote opgave voor het toevoegen van 

sociale huur. In de prestatieafspraken met corporaties is daarom afgesproken dat zij netto 1.200 

woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Er wordt gestart met de bouw van ruim 3.000 

woningen en er worden ongeveer 2.000 woningen gesloopt of verkocht. Een groot deel van de 

toevoegingen komt in Leidsche Rijn. 

 
Er is nog altijd een tekort aan studentenkamers, maar de realisatie van kamers is de afgelopen jaren 
op gang gekomen, mede door de inzet vanuit het Actieplan Studentenhuisvesting Utrecht. In 2015 is 
gestart met de bouw van 230 eenheden, allen door transformatie van bestaande gebouwen. Dit is 
een lager aantal dan de jaren ervoor. Toen werd begonnen werd met de bouw van een aantal grote 
projecten, zoals Johanna op het Utrecht Science Park en de transformatie van het voormalige 
provinciekantoor (beiden circa 650 eenheden). Ook de komende jaren komen er nog kamers bij. De 
projecten zijn nu in voorbereiding. De verwachting is dan ook dat vraag en aanbod van kamers de 
komende vijf jaar meer in evenwicht komen. 
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2.7 Hotelmarkt 

Dat het economisch beter gaat, vertaalt zich in de positieve ontwikkelingen op de hotelmarkt. Sinds 

2012 groeit het aantal overnachtingen in Nederland, in 2014 met 7%. In Utrecht groeit het aantal 

overnachtingen in de laatste 3 jaar. In 2015 waren er tot en met november 7% meer overnachtingen 

dan in 2014. 

 

 

Steeds meer buitenlandse toeristen verblijven in Nederland. Naar verwachting groeit dit aantal ook 

in de toekomst. Naast de toename vanuit Duitsland en België valt er ook groei te verwachten vanuit 

Amerika en Azië.  

Overnachtingen via platforms zoals Airbnb vormt nu nog een klein deel van het totale aantal 

overnachtingen, maar zal naar verwachting in de toekomst toenemen.  

 

Het aantal geregistreerde hotelkamers ontwikkelt zich positief in Utrecht en groeit een stuk sneller 

dan landelijk. Vorig jaar is in Utrecht één geclassificeerd hotel, het EYE hotel, met 36 kamers 

toegevoegd aan de markt. Het totaal aantal kamers per 2015 komt daarmee op 1.785. 

 

De komende jaren liggen er voor Utrecht verschillende kansen in het aantrekken van toeristen. De 

stad wil zich onder andere toeleggen op het stimuleren van kenniscongressen en zich meer 

profileren als fietsstad voor toeristen. 
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2.8 Transformatie 

Transformatie van verouderde gebouwen is een groeimarkt. Marktpartijen en overheden zoeken 

nieuwe bestemmingen voor het groeiende aantal niet meer marktconforme kantoorgebouwen, 

leegstaande schoolgebouwen en voormalig zorgvastgoed. Door de veelal lage prijzen van dit 

verouderde vastgoed, is transformatie van een bestaand gebouw vaak interessanter dan 

nieuwbouw. 

 

In 2015 zijn er in Utrecht veel nieuwe transformatieprojecten (met verleende omgevingsvergunning) 

bijgekomen. De  totale metrage van deze projecten bedraagt ruim 90.000 m2 bvo. Net als in 2014 

gaat het vooral om voormalige kantoorgebouwen die worden getransformeerd naar een 

woonfunctie. Transformatieprojecten worden hierdoor steeds belangrijker voor de totale 

binnenstedelijke woningbouwproductie. 
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2.9 Utrecht Science Park 

De bedrijven en organisaties op het Utrecht Science Park (USP) zorgen voor 8,9% van het totaal 

aantal banen in de gemeente Utrecht. 89% van de banen valt binnen de gezondheidszorg en het 

onderwijs. Er is ruim één miljoen vierkante meter aan zorg-, onderwijsgebouwen en laboratoria 

gevestigd (exclusief wooncomplexen). De komende jaren groeit het aantal vierkante meters met 

118.750, ruim 10% van de huidige metrage. 

 

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht werken beiden aan een intensivering van het 

ruimtegebruik. De universiteit bouwt kleinere nieuwbouwvolumes ter vervanging van oudbouw uit 

de 70’er jaren. De Hogeschool verhuist volledig naar het USP en stoot haar gebouwen elders in de 

stad af, terwijl het op het USP gebruikte oppervlak nagenoeg gelijk blijft. 

 

De incubatorfunctie (broedplaats voor startende bedrijven) van het USP groeit. Met de bouw van de 

nieuwe Life Sciences Incubator (6.000 m2 bvo) groeit de omvang van de incubatorfunctie naar 

20.500 m2 bvo. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de groeiende vraag van startende 

ondernemers in Life Sciences en duurzaamheid. 

 

Het gebied tussen De Uithof en de binnenstad, met name Rijnsweerd, heeft ruimte en potentie om 

zich te ontwikkelen tot een onderdeel van het USP.  De renovatie en herontwikkeling van het oude 

provinciehuis droeg hier het afgelopen jaar aan bij.  
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3. Planvoorraad en prognose Woningbouw 
 

3.1. Inleiding 

De vraagkant van de woningmarkt is in hoofdstuk 2 aan bod gekomen. Dit hoofdstuk beschrijft  de 

aanbodkant van de woningvoorraad. Dit gebeurt aan de hand van de planvoorraad woningbouw en 

de prognose. Eerst wordt de opbouw van de stedelijke planvoorraad aan woningen geschetst, zowel 

kwantitatief als kwalitatief. Hoeveel woningen zitten er op dit moment in de woningbouwplannen 

voor de periode 2016 tot en met 2020 en om welk soort woningen gaat het? Denk aan 

onzelfstandige studenteneenheden, huurwoningen (sociaal, middelduur vrije sector, duur vrije 

sector) of koopwoningen (betaalbaar tot € 200.000 Vrij Op Naam of daarboven)? En ligt de nadruk 

bij de plannen op appartementen of op grondgebonden woningen? 

 

Het overzicht van de planvoorraad bevat alle grondexploitatieprojecten en alle particuliere 

initiatieven waarvoor een bestuurlijk besluit is genomen (vastgesteld startdocument). Dat betekent 

dat de gemeente is gestart met de planvoorbereiding. Het betreft zowel transformatie als 

nieuwbouw (al dan niet voorafgegaan door sloop). De peildatum voor deze rapportage is 1 februari 

2016; projecten die op deze datum een vastgesteld startdocument hadden, zijn meegenomen in de 

rapportage. Ook bevat de rapportage alle projecten uit de nieuwe prestatieafspraken tussen de 

gemeente en de woningcorporaties. De projecten zijn terug te vinden in het onderdeel ‘projecten’. 

Projecten die passen binnen het bestemmingsplan en die het reguliere vergunningtraject volgen, zijn 

in de aantallen in dit hoofdstuk niet meegenomen. Onderzocht wordt de mogelijkheid om dit in 

2017 wel toe te voegen aan het MPSO. 

 

Na het overzicht van de planvoorraad volgt een prognose van de te bouwen woningen voor de jaren 

2016, 2017 en 2018. In deze prognose zijn te verwachten risico’s nadrukkelijker meegewogen, zoals 

financiële haalbaarheid en afzetbaarheid van de woningen.  De afzetbaarheid van woningen is 

gebaseerd op de marktanalyses uit hoofdstuk 2.  

 

3.2. Stedelijke planvoorraad woningbouw 2016 tot en met 2020 

De totale Utrechtse planvoorraad ‘start bouw’ bestaat voor de periode 2016 tot en met 2020 uit 

circa 18.400 woningen. Als alles volgens planning verloopt, worden er dus 18.400 woningen in 

aanbouw genomen. Dat is een forse toename ten opzichte van de planvoorraad van de periode 2015 

tot en met 2019 (circa 13.800 woningen). Ongeveer een vierde van de planvoorraad maakt 

onderdeel uit van plannen in wijk 9, de wijk Leidsche Rijn.  

 

De verdeling per jaar toont een grote boeggolf van woningen die volgens de huidige planning in 

aanbouw gaan in 2016, 2017 en 2018. Het gaat respectievelijk om 5.300, circa 5.600 en circa 5.100 

woningen. Ter vergelijking, in 2015 is gestart met de bouw van ruim 2.400 woningen. Voorbeelden 

van grote projecten die de komende jaren starten, zijn Campus Archimedeslaan en KPN Campus. 

Beide projecten liggen in de wijk Oost en beiden zijn gericht op het realiseren van een aanzienlijk 

aantal woningen voor studenten (zelfstandig en onzelfstandig) en starters (middeldure vrije sector 

huur en sociale huur). Andere voorbeelden van grote projecten zijn Centrum Overvecht in de wijk 

Overvecht en Ziekenhuis Oudenrijn in de wijk Zuidwest. De woningen in deze projecten worden 

gerealiseerd in verschillende segmenten en zijn gericht op verschillende groepen.  
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In de figuur kunt u ook zien dat de planvoorraad bestaat uit drie hoofdcategorieën, namelijk 

koopwoningen > € 200.000 VON, zelfstandige studenteneenheden (als onderdeel van de sociale 

huur categorie) en middeldure vrije sector huurwoningen. Verder behoort bijna 10 procent van de 

totale planvoorraad tot de categorie goedkope koop en bestaat eenzelfde aandeel uit reguliere 

sociale huurwoningen (exclusief zelfstandige studenteneenheden).   

 

In 2019 en 2020 slinkt de planvoorraad fors tot rond de 900 woningen in 2020. De ervaring leert 

echter dat er gedurende het jaar altijd weer nieuwe initiatieven en projecten bijkomen waarvan de 

bouw kan starten binnen twee jaar. De verwachting voor de komende jaren is dan ook weer een 

stijging van het aantal projecten dat kan worden toegevoegd aan de planvoorraad van 2018, 2019 en 

2020 (start bouw). Ervaring uit andere jaren leert overigens ook dat een deel van de geplande 

projecten doorschuift in de tijd en dus later start dan gepland. Dit is verwerkt in de prognose.  

 

Bij de planvoorraad ligt de nadruk op appartementen: er worden bijna drie keer zoveel 

appartementen gerealiseerd als eengezinswoningen. De meeste appartementen zullen worden 

gerealiseerd als zelfstandige studenteneenheid of als middeldure vrije sector huurappartementen. 

Bij de eengezinswoningen ligt de nadruk juist op het koopsegment en meer specifiek op het segment 

met een VON-prijs > € 200.000. Er is een duidelijke verdeling over de stad te zien tussen 

appartementen en eengezinswoningen. Circa 40 procent van de eengezinswoningen wordt volgens 

de huidige planning gerealiseerd in de wijk Leidsche Rijn (wijk 9). 

 

3.3 Stedelijke prognose woningbouw 2016 tot en met 2018 

Zoals beschreven in de inleiding is de planvoorraad aan nieuw te bouwen woningen vertaald in een 

prognose. Hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder de prognose. De prognose richt zich daarom 

op de eerstkomende jaren: 2016, 2017 en 2018.  

Bij het opstellen van de prognose zijn in eerste instantie de projectspecifieke risico’s beoordeeld, 

zoals financiële haalbaarheid, planologisch-juridische risico’s, draagvlak enzovoort. Vervolgens is 

stedelijk gekeken naar de verwachte afzetbaarheid van verschillende typen woningen (koop / huur / 

eengezinswoningen / meergezinswoningen / prijscategorieën).  Dit is gebeurd op basis van de 

informatie uit hoofdstuk 2, waar de marktanalyses en de ‘start-bouw’-resultaten van 2015 kort zijn 
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benoemd. Zo is het aandeel koopwoningen in de prognose bijvoorbeeld verlaagd ten opzichte van 

de planvoorraad.  

 

3.3.1 Gerealiseerd en geprognosticeerd totaal aantal woningen start bouw 2014 tot en met 2018 

De prognose laat zien dat in de periode 2016 tot en met 2018 naar verwachting de bouw start van 

circa 12.000 woningen. Een forse toename vergeleken met de prognose van vorig jaar, toen er naar 

verwachting in de periode 2015 tot en met 2017 gestart zou worden met de bouw van circa 8.500 

woningen. Woningen worden toegevoegd via nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed. 

Circa 8 procent van de totale prognose bestaat uit toevoegingen via transformatie, voor een groot 

deel gericht op het realiseren van woonruimte voor studenten en starters. Zoals aangegeven zijn 

projecten die het reguliere vergunningtraject volgen, niet meegenomen in dit hoofdstuk. Het 

aandeel ‘toevoegingen via transformatie’ zal in de praktijk dan ook hoger zijn. 

 

 
Een onderverdeling naar de jaren laat een piek zien in de jaren 2017 en 2018, als de bouw start van 

respectievelijk 4.944 en 4.621 woningen. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016 (2.524). 

Nu de woningmarkt weer aantrekt, wil de gemeente initiatiefnemers zoveel mogelijk faciliteren. Op 

die manier wordt de opgelopen achterstand als gevolg van de crisis weer ingelopen. De verklaring 

voor de piek in 2017 en 2018 ligt voor een belangrijk deel in de start bouw van een aantal grote 

projecten zoals de campus Archimedeslaan in de wijk Oost. Zoals aangegeven in de vorige paragraaf 

start daar de bouw van een groot aantal zelfstandige studenteneenheden, gecombineerd met 

middeldure vrije sector huurwoningen voor starters.  
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3.3.2 Prognose start bouw per jaar per categorie en per wijk 

In de figuur is te zien dat de prognose voor de jaren 2017 en 2018 vooral bestaat uit sociale 

huurwoningen (inclusief zelfstandige studenteneenheden) en woningen in het middeldure vrije 

sector huursegment, met een huur tussen € 710,- en € 900,-. Het koopsegment is een minder grote 

maar stabiele categorie.  
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Een aanzienlijk deel van de sociale huurwoningen bestaat uit zelfstandige studenteneenheden. Het 

aantal geprognosticeerde zelfstandige studenteneenheden bestaat voor de komende drie jaar uit 

3.058 eenheden. Deze worden voornamelijk gerealiseerd in de wijk Oost, gevolgd door Zuid en 

Zuidwest. Een optelsom van zelfstandige en onzelfstandige studenteneenheden maakt dat de 

prognose uitkomt op 3.760 studenteneenheden. Deze categorie woningen kent een zekere 

afzetmarkt door het bestaande tekort aan studentenhuisvesting in Utrecht. Met het invoegen van de 

nieuwe eenheden, wordt het tekort nog niet ingelopen. Wel komen vraag en aanbod van 

studenteneenheden de komende jaren dichter bij elkaar, zoals geschetst in hoofdstuk 2. 

Voor de overige sociale huurwoningen (exclusief zelfstandige studenteneenheden) is de prognose 

dat er in de jaren 2016 tot en met 2018 bijna 1.500 worden gebouwd, met name in de wijken Zuid 

en Oost. Ook met het realiseren van deze aantallen blijft de vraag naar sociale huurwoningen groot. 

 

In de prestatieafspraken met de corporaties is daarom afgesproken om de huidige voorraad niet 

verder af te laten nemen, maar te laten groeien. Tot en met 2019 gaan de corporaties ruim 3.000 

woningen bouwen. In diezelfde periode verwachten de corporaties ruim 2.000 woningen te slopen 

of te verkopen. Netto komen er bijna 1.200 sociale huurwoningen bij. Deze aantallen zijn onderdeel 

van de prognose. De prestatieafspraken met de corporaties bevatten bovenop de projecten ook de 

wens van de corporaties om, bij aanbod van geschikte locaties, nog 900 woningen toe te voegen. In 

een aangenomen motie (Motie 23 ‘zorg voor locaties sociale huur’ 11-2-2016) draagt de raad het 

college op 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. Deze aantallen komen bovenop de 

aantallen in de huidige planvoorraad en prognose. 

 

Naast sociale huurwoningen wordt er tot en met 2018 gestart met de bouw van bijna 3.300 vrije 

sector huurwoningen. Het overgrote deel daarvan (ruim 2.900 woningen) wordt gerealiseerd in het 

middeldure vrije sector huursegment, waarbij de nadruk ligt op appartementen. De meeste 

woningen in dit segment worden gerealiseerd in het Stationsgebied (als onderdeel van de wijk 

Binnenstad), de wijken Noordoost en West. Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 bestaat er in Utrecht 

een grote vraag naar woningen in dit segment. Om dit aanbod te vergroten is in 2014 het Actieplan 

Middeldure Huur opgesteld, met daarin een aantal stimuleringsmaatregelen. 

 

De start bouw van het aantal koopwoningen bedraagt in 2016, 2017 en 2018 samen naar 
verwachting ruim 3.500 woningen. Het grootste deel hiervan wordt gerealiseerd in de wijk Leidsche 
Rijn, gevolgd door de wijk Noordoost. De nadruk ligt op het type grondgebonden woning (circa 60 
procent) en circa 20 procent bestaat uit goedkope koopwoningen. Verder worden ruim 100 
woningen gerealiseerd via (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap.  
 



22 

 

 
De verwachting is dat het aantal projecten waaraan wordt gewerkt, de komende jaren weer 

toeneemt. Begin 2016 zijn - naast de lopende projecten waarvoor het college al een startdocument 

heeft vastgesteld -, ook de pre-projecten geïnventariseerd. Op dit moment zijn er stadsbreed circa 

3.400 pre-projecten die binnen het MPSO kunnen worden opgepakt wanneer de integrale quickscan 

van deze projecten leidt tot een startdocument dat door het college wordt vastgesteld.  

 

3.3.3 Prognose start bouw grondexploitatie Stationsgebied 

 

 
  

De grondexploitatie Stationsgebied bevat voor de jaren 2016 en 2017 de start bouw van ruim 800   

woningen. Dit is circa 7 procent van de totale prognose. De grondexploitatie bevat met name 
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projecten met middeldure vrije sector huurappartementen (541) en goedkope koopappartementen 

(161). Sociale huur en studentenhuisvesting ontbreken op dit moment nog. De piek ligt bij projecten 

waarvan de bouw start in 2017. Een voorbeeld is Het Platform (voormalige werktitel: Zuidgebouw), 

waar naar verwachting zowel koop- als huurappartementen worden gerealiseerd. Voor 2018 staat 

nog geen start bouw gepland. Wel zijn er grote ontwikkelingen gepland in fase 2 van de 

Ontwikkeling van het Stationsgebied, aan de westzijde van het station. Tussen 2020 en 2030 vinden 

daar nog grote ontwikkelingen plaats, waaronder woningbouwontwikkelingen. Die zijn nog niet 

meegerekend in deze prognose.   

 

3.3.4 Prognose start bouw grondexploitatie Leidsche Rijn 

 

 

De prognose van de grondexploitatie Leidsche Rijn laat voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een 

constante start bouw zien van 700 woningen (als gevolg van de aftopping waarmee veiligheidshalve 

rekening is gehouden in de grondexploitatie). Dit is ruim 17 procent van de totale prognose. De 

grondexploitatie bevat een breed palet aan woning-categorieën, met de nadruk op het 

koopsegment. Ook is vooral voorzien in het realiseren van eengezinswoningen.  
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3.3.5 Prognose start bouw binnenstedelijke grondexploitaties 

 

 
 

De prognose van de binnenstedelijke grondexploitaties laat voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een 

start bouw zien van bijna 1.100 woningen. Dit is 9 procent van de totale prognose. Net als bij de 

grondexploitatie van het Stationsgebied, ligt ook bij de binnenstedelijke grondexploitaties de nadruk 

op de jaren 2016 en 2017 (steeds circa 500 woningen). Het aantal neemt af in 2018, dan staan ruim 

100 woningen gepland. Net als in de grondexploitatie van Leidsche Rijn zijn bijna alle woning- 

categorieën onderdeel van de grondexploitaties (behalve onzelfstandige studenteneenheden). Het 

aandeel sociale huur bestaat in 2017 voor een groot deel uit zelfstandige studenteneenheden. 
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3.3.6 Prognose start bouw particuliere initiatieven 

 

 
 

De prognose ‘start bouw’ van particuliere initiatieven laat voor de jaren 2016, 2017 en 2018 een 

start bouw zien van ruim 8.000 woningen. Dit is ruim 66 procent van de totale prognose. 

Anders dan de prognose van de grondexploitaties Stationsgebied, Leidsche Rijn en binnenstedelijke 

grondexploitaties, neemt bij de particuliere initiatieven het aantal woningen waarvan de bouw start 

toe over de jaren. De piek ligt in de jaren 2017 en 2018 wanneer de bouw start van respectievelijk 

bijna 3.200 en 3.800 woningen. Ook hier zijn alle woning-categorieën vertegenwoordigd. Bij deze 

initiatieven ligt de nadruk op sociale huur. Volgens de prognose worden er bijna 4.000 woningen in 

dit segment gerealiseerd. Het grootste gedeelte hiervan bestaat uit zelfstandige 

studenteneenheden. In 2017 wordt ook gestart met de bouw van ruim 650 reguliere sociale 

huurwoningen. Verder bevatten de particuliere initiatieven een groot aantal middeldure vrije sector 

huurwoningen. 
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4. Prognose commercieel vastgoed 
 
4.1 Inleiding commercieel vastgoed 
In dit hoofdstuk is aan de hand van de planvoorraad en een marktanalyse (hoofdstuk 2) een 
prognose gemaakt voor de verwachte nieuwbouw van kantoren, winkels, hotels en de uitgifte 
van bedrijventerreinen in de gemeente Utrecht. De prognose richt zich met name op de jaren 
2016, 2017 en 2018. 
 
4.2 Kantoren 
De bestaande bouw is door voldoende aanbod op vergelijkbare locaties nog aanzienlijk 
goedkoper dan nieuwbouw.  Daarnaast zoeken kantoorgebruikers vooral korte huurcontracten 
terwijl beleggers voor nieuwbouw lange huurcontracten verlangen. Dit alles zal nieuwbouw op 
Papendorp en bij Leidsche Rijn Centrum afremmen totdat vraag en aanbod weer redelijk in 
evenwicht zijn en er relatieve schaarste aan kwaliteitspanden ontstaan. Bestaande gebouwen 
zullen in 2016 en 2017 daardoor aantrekkelijker zijn dan nieuwbouw op Papendorp en bij 
Leidsche Rijn Centrum. 
Op Papendorp zien we dat bestaande panden na het doen van investeringen weer relatief snel 
worden verhuurd. Het aanbod zal krapper worden. Leidsche Rijn Centrum heeft daarbij het 
voordeel dat de OV-bereikbaarheid vanaf 2017 aanzienlijk verbetert en ook wordt het 
winkelcentrum in Leidsche Rijn Centrum opgeleverd.  De verwachting is dat in Leidsche Rijn 
Centrum het herstel zich vanaf 2017 het snelste zal inzetten. 
 
De situatie voor kantoren in het Stationsgebied is niet vergelijkbaar met de rest van Utrecht 
en Nederland. De vraag naar kantoren in het Stationsgebied is groter dan het aanbod (met 
name aan de westzijde van het station). Het prijsverschil tussen bestaande bouw en 
nieuwbouw is relatief klein. In die gunstige marktverhoudingen leggen huurders en 
investeerders zich gemakkelijker vast op nieuwbouw.  De verwachting is dat het WTC 
(inmiddels al deels verhuurd) in 2016 in aanbouw gaat, en dat De Hoge Dame van NS in  2018 
zal volgen. 
 
In december 2015 heeft de provincie Utrecht het kantorenonderzoek en de ontwerp 
Thematische structuurvisie Kantoren gepresenteerd. Deze provinciale kantorenaanpak heeft 
geen invloed op de Utrechtse kantorenstrategie en de grondexploitaties van de strategische 
locaties Stationsgebied, Leidsche Rijn Centrum en Papendorp.  De invloed beperkt zich tot een 
relatief kleine bouwclaim op de locatie Rijnvliet.  
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4.3 Bedrijven 
De gemiddelde uitgifte van bedrijventerrein ligt de laatste paar jaar tussen de 0,6-4,5 hectare 
per jaar. De verwachting is dat dit de komende jaren langzaam stijgt naar 3,5 hectare in 2018. 
Naast de (vrij beperkte) uitgifte van nieuwe terreinen wordt er de laatste vijf jaren meer ha op 
bestaande kavels /terreinen herontwikkeld en leegstaande panden hergebruikt. Voorbeelden 
hiervan zijn New Wave en Rosier vd Bosch op Lage Weide.  
 

 
 
4.4 Retail  
In uitvoering is de grootschalige vernieuwing en winkeltoevoegingen in Hoog Catharijne ter 
versterking van het centrumgebied en de verbouwing van de Bijenkorf. Ook in aanbouw is het 
nieuwe stadsdeelcentrum Leidsche Rijn Centrum. Verder is er in Utrecht gezien de 
marktontwikkeling nog slechts beperkt uitbreidingsruimte en wordt ingezet op versterking van 
het aanbod in bestaande winkelcentra, waar dat mogelijk en noodzakelijk is. Zo worden er 
bijvoorbeeld plannen gemaakt voor een kwaliteitsverbetering van winkelcentrum Overvecht. 
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4.5 Hotel 
In de periode 2010 tot 2015 zijn 365 kamers in Utrecht gerealiseerd. Tussen 2016 en 2019 zijn 
er verschillende hotelontwikkelingen in de stad (zie tabel). Utrecht telt nog steeds relatief veel 
3- en 4-sterrenhotels, vooral gericht op de zakelijke bezoeker, en minder hotels met een 
bijzonder belevingsconcept of een aanbod gericht op het budgetsegment (0 tot 2 sterren) of 
juist het topsegment (5 sterren). Er is nog ruimte voor bijzondere of zich onderscheidende 
hotels (experience), net als voor kleinschalige hotelinitiatieven en bed and breakfasts 
(maximaal 4 kamers). Er blijft ruimte voor hotels die een geheel eigen markt bedienen.  
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5. Prioritaire gebieden 
 
5.1 Leidsche Rijn 
In Leidsche Rijn en Vleuten- De Meern wordt gewerkt aan duurzame gezonde verstedelijking. Ook in 
2016 wordt een beroep gedaan op ontwikkelende partijen om woningen met een EPC 0 te 
ontwikkelen. Op gebiedsniveau wordt een duurzaam watersysteem toegepast met een gescheiden 
stelsel en infiltratie in de bodem. Er komen snelle fietsroutes om het gebruik van de fiets te 
stimuleren. Alle wegen zijn 30 kilometer per uur, behalve de doorgaande routes, zoals de 
Vleutensebaan, Huis te Vleutenbaan, Langerakbaan, Middelweerdbaan, Stadsbaan en twee 
verbindingswegen. De A2 en de Stadsbaan Leidsche Rijn zijn in een tunnel gebracht, zodat 
daaromheen en erbovenop een gezond leefgebied ontstaat. 

In Leidsche Rijn zijn begin 2016 circa 22.000 woningen gerealiseerd of in aanbouw. De komende 
jaren komen daar nog ruim 9.000 woningen bij. Van de geplande ruim 700.000m2 

kantoorvloeroppervlak is inmiddels ongeveer 40 procent gerealiseerd. Ook is er nog bijna 60 
hectarebedrijfsterrein beschikbaar, terwijl er sinds 1997 al een vergelijkbare hoeveelheid is 
uitgegeven. 

Het overgrote deel van de infrastructuur is inmiddels gereed, nadat in 2015 de Stadsbaantunnel is 
geopend. Het oostelijk deel van de Vleutensebaan en de HOV-baan door Leidsche Rijn Centrum zijn 
de laatste hoofdwegen die nog in ontwikkeling zijn. 

De nota ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’heeft het verder bouwen aan 
Leidsche Rijn als uitgangspunt. Leidsche Rijn Centrum wordt aangegeven als één van de drie 
economische ontwikkelingsgebieden van Utrecht. In 2016 start daar de realisatie van de bovenbouw 
van het kernwinkelgebied. 

Er wordt een begin gemaakt met de realisatie van drie nieuwe deelgebieden: in Leeuwesteyn, 
Leidsche Rijn Centrum Oost en Rijnvliet wordt grond bouwrijp gemaakt voor de bouw van opgeteld 
circa 3.000 woningen. 

Bouw en oplevering van woningen vindt in 2016 vooral plaats in Hoge Weide, Grauwaart (2e fase), 
Het Zand, Terwijde, Vleuterweide en het Máximapark (Park Zuid). In Leidsche Rijn Centrum Noord 
start de woningbouw. 

Voor Haarzicht en Haarrijn volgen besluiten over de realisatie van woningbouw. 

Pas na 2016 is de verwachting dat er ruimte op de markt ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe 
kantoren. Uitgifte van bedrijfsterrein concentreert zich in Haarrijn en Oudenrijn. Dit jaar start het 
bouwrijp maken van Hooggelegen, het gebied tussen de Letchertweg en de A2. 
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5.2 Stationsgebied 
2016 is het meest intensieve bouwjaar tot nu toe in het Stationsgebied, zowel op het gebied van 
infrastructuur & openbare ruimte als voor de vastgoedprojecten.  
 
De eerste helft van 2016 wordt volop doorgebouwd om het definitieve busstation aan de 
Jaarbeurskant van Utrecht Centraal op 2 juli in gebruik te kunnen nemen.  Daarna kan er volop 
gebouwd worden aan het bus-/tramstation aan de Centrumkant met erbovenop het Zuid gebouw 
(Het Platform, een gebouw met hoofdzakelijk  appartementen). Aan de westkant van het station 
wordt hard gewerkt aan de parkeergarage onder het Jaarbeursplein en aan de uitbreiding van het 
plein zelf.   
 
Eind 2015 en begin 2016 is het eerste deel van de Moreelsebrug geplaatst; het laatste deel volgt na 
de zomer van dit jaar als er aan de centrumzijde ruimte is vrijgekomen. Ook wordt in 2016 aan de 
westzijde begonnen met de bouw van het World Trade Centre, de verbouwing van de Knoopkazerne 
tot Rijkskantoor de Knoop en de eerste deelontwikkeling aan de Van Sijpesteijnkade met 
appartementen, inclusief de herontwikkeling van het monument. De bouw van de bioscoop van 
Kinepolis is al gestart en er wordt  verder gewerkt aan het Stadsplateau. De nieuwe stationshal van 
Utrecht Centraal is eind 2016 af. 

 

Deze zomer stroomt het water van de singel ook voor het terras van TivoliVredenburg. Het verder 
terugbrengen van de singel gebeurt de komende drie jaren in fases (tegelijk met ontwikkeling van 
Hoog Catharijne) om in 2019 uit te komen bij de Marga Klompébrug. Met het zekerstellen van het 
resterend budget in de Voorjaarsnota kan eind 2017 gestart worden met het aanleggen van  de 
laatste meters  en is het rondje singel een feit. De bouw van Hoog Catharijne gaat volop door. Met 
de verschuiving van de busbaan richting busstation Centrumzijde naar haar definitieve plek, parallel 
aan spoor 1, is er ruimte om het eerste deel van de fietsenstalling af te kunnen af bouwen.  
 
Tevens wordt  in dat gebied in 2016 gestart met het Voorzetgebouw fase 1, het Paviljoen en het 
Noordgebouw. Medio 2016 kan het fietspad vanaf de Van Sijpesteijntunnel  naar het Vredenburg 
rechtgetrokken worden onder het nieuwe viaduct door. Nieuw groen verschijnt bij de kades en 
groenstroken langs de ‘nieuwe’ singel en op de Moreelsebrug. Ondanks al deze 
bouwwerkzaamheden blijft dit intensief gebruikte gebied toegankelijk tijdens de werkzaamheden.  
 
Er worden succesvol afspraken gemaakt over Social Return; het vliegwiel om mensen duurzaam aan 
de slag te helpen. De volledige lijst met projecten is als bijlage bij het MPSO gevoegd. 
De tweede fase van het Stationsgebied geeft invulling aan het Nieuwe Centrum. A Healthy Urban 
Boost; intensieve verdichting, maar wel gezond en duurzaam. In 2015 is de Toekomstvisie hiervoor 
vastgesteld. Brede participatie gaat volgt na de zomer en alle informatie wordt verwerkt in de op te 
stellen Structuurvisie. 
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Algemene toelichting planning 
Om in een zeer intensief gebruikte omgeving als het Stationsgebied de 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. Immers, veranderingen in de planning van één onderdeel kunnen grote 
gevolgen hebben voor andere projecten met alle gevolgen van dien. 
 
Planningsanalyse 
De ‘openhartoperatie’ waarbij druk wordt gewerkt aan een nieuw Stationsgebied, terwijl de 
bestaande functies in gebruik moeten blijven, betekent ook in 2016 dat bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid een belangrijke rol spelen in de planning. Er is oog voor fietsers en voetgangers, maar 
bijvoorbeeld ook voor bussen en buspassagiers. Zo is er voor gekozen om met ingang van de 
zomerdienstregeling (2 juli 2016) alle bussen van de centrumzijde naar de westzijde om te klappen. 
Hierdoor ontstaat aan de centrumzijde meer ruimte voor de bouw van het definitieve bus- en 
tramstation, het daarboven gelegen gebouw het Platform en het Noordgebouw. De noodzaak tot 
tijdrovende bouwfaseringen wordt hierdoor verkleind en daardoor is de kans op vertraging kleiner. 
Anderzijds is het door de totale omklap niet nodig dat bussen en buspassagiers door en langs 
meerdere bouwterreinen worden geleid, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Overigens is een 
waterbed-effect niet geheel te voorkomen, omdat het voor de totale omklap nodig is om het tijdelijk 
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busstation op het Jaarbeursplein uit te breiden. Dit betekent een stijging van de verkeersdruk rond 
de entree van de OVT op het Jaarbeursplein.  
 
De opening van het 1e deel van de fietsenstalling onder het Stationsplein, eerder voorzien voor 
zomer 2016, is bewust een jaar naar achteren geschoven, vanwege vergelijkbare risico’s op het 
gebied van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. De inschatting is dat deze risico’s zowel 
rondom de stalling als de komende zomer te hoog zijn ingeschat. Daarnaast maakt  ingebruikname in 
2017 het mogelijk om een veel groter deel van de stalling op dat moment in gebruik te hebben. Door 
dergelijke keuzes lijkt de ‘openhartoperatie’ soms wat langer te duren, maar is de kans op 
complicaties kleiner.  
 
Planning op hoofdlijnen 
De planning op hoofdlijnen geeft een overzicht van de uitvoering van de belangrijkste projecten in 
het Stationsgebied. De actuele planning is afgezet tegen de planning van april 2015. De grootste 
wijzigingen worden hieronder toegelicht. 
 
Projecten 
Aan de westzijde is eind 2015 het HOV-viaduct in gebruik genomen en daarmee is de busroute door 
de Leidseveertunnel naar de centrumzijde van de stad hersteld. Voor het Stadskantoor is het laatste 
deel van het Stationsplein West afgebouwd; dat sluit aan op de nieuwe stationshal. Ook zijn er weer 
nieuwe projecten in uitvoering gegaan: op het Jaarbeursplein is gestart met de bouw van de 
ondergrondse parkeergarage die in 2018 in gebruik wordt genomen. Tegenover het Stadskantoor is 
de ontmanteling van het kantoorpand Leeuwensteijn in volle gang en start binnenkort de bouw van 
het WTC. Aan de zuidwest kant is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf begonnen met de 
transformatie van de Knoopkazerne tot een modern Rijkskantoor dat in 2018 de deuren opent.  
 
Naast de herontwikkeling van de Knoopkazerne is de planning van twee vastgoedontwikkelingen 
concreet geworden.  Het hotel met woningen op het Jaarbeursterrein start vanaf eind 2017 en de 
uitvoering van de appartementen in de Westflank Noord van NS start nog dit jaar.  
 
De bouw van het Entree-/Poortgebouw van Klépierre ligt op schema. Eind 2016 wordt fase 1 
opgeleverd, medio 2018 de tweede fase. Het Vredenburgplein wordt in de eerste helft van 2017 
definitief heringericht, aansluitend aan fase 1 van het Entree-/Poortgebouw. Dit betekent minder 
overlast voor omgeving en de markt. 
 
Na ingebruikname van de fietsenstalling onder het Stationsplein- oost in de zomer van 2017 wordt 
de huidige tijdelijke fietsenloods op het Smakkelaarsveld verwijderd, zodat de busbaan tussen 
Leidseveertunnel en Vredenburgknoop definitief kan worden aangelegd. De loopstromen vanaf het 
Centraal Station gaan in 2017 over het nieuwe Stationsplein, als het plein gereed is. De huidige 
traverse kan worden gesloopt als deze looproute geen functie meer heeft. De afbouw van het 
zuidelijke deel van het Stationsplein (inclusief fietsenstalling) volgt 2018, na sloop van de traverse. 
 
De realisatie van de Moreelsebrug en de aanlandingen van de brug wordt sterk gefaseerd 
uitgevoerd. Realisering van de brugdelen boven het spoor is bijvoorbeeld alleen mogelijk tijdens 
zogeheten TreinVrijePeriodes. De westelijke helft van de brug boven de sporen is inmiddels 
geplaatst en in oktober 2016 volgt een volgende TreinVrijePeriode om de oostelijke spoorse delen te 
plaatsen. De brug landt aan beide zijden in een busstation dat in gebruik is. Dit vraagt dus aan beide 
zijden ruimte om de Moreelsebrug te kunnen afbouwen. Dit heeft in de zomer van 2016 een omklap 
van buslijnen van centrumzijde naar westzijde tot gevolg. Oplevering van de Moreelsebrug staat 
gepland voor eind 2016. De gecreëerde ruimte door de omklap van de bussen is ook nodig voor de 
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uitvoering vanaf najaar 2016 van het tramstation voor de Uithoflijn en het daarboven gelegen 
gebouw Het Platform.  
 
Ingebruikname van het volledige busstation aan de jaarbeurszijde is nodig om de bussen te kunnen 
huisvesten die in de zomer van 2016 van de oostzijde naar de westzijde verhuisd moeten worden. 
Tot aan de ingebruikname van de Uithoflijn in 2018 moet ook buslijn 12 hier nog halteren en zullen 
er daarom, aanvullend op de capaciteit van het busstation jaarbeurszijde, aan de westzijde extra 
bushalteplaatsen nodig zijn. Het huidige tijdelijke busstation op het Jaarbeursplein kan hierin 
voorzien. 
 
Ingebruikname van de volledig nieuwe Stationshal is gepland eind 2016. 
 

 
 

De programmatabel is ten opzichte van 2015 ongewijzigd gebleven. De tabel is gebaseerd op het 
vastgestelde Structuurplan van december 2006. Momenteel wordt gewerkt aan de Structuurvisie 
Fase 2, waarin onder meer de programmering aan de orde komt. Op basis daarvan zal te zijner tijd 
een uitsplitsing gemaakt worden van de programmatabel fase 1 en fase 2 en ter besluitvorming 
worden voorgelegd, waarin ook de onderlinge uitwisselbaarheid zal worden aangegeven. 

 

In eerdere bestuursrapportages/MPSO’s is aangegeven dat over drie hotelontwikkelingen in het 
Stationsgebied duidelijkheid bestaat. In voorgaande jaren zijn over hotelontwikkelingen in het 
Noordgebouw en het Poortgebouw privaatrechtelijke afspraken gemaakt. Tevens zijn deze 
ontwikkelingen publiekrechtelijk geborgd. Met Amrâth is in november 2015 privaatrechtelijk 
overeenstemming bereikt over een hotel in combinatie met woningen op de kop van het 
Jaarbeursterrein, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring. Deze hotelontwikkeling past 
binnen de beleidsmatige kaders voor hotelontwikkelingen in Utrecht, maar leidt tot een beperkte 
overschrijding van het volume (uitgedrukt in vierkante meters brutovloeroppervlak) zoals is 
vastgelegd in het Structuurplan 2006. Wij leggen een besluit over deze overschrijding voor aan de 
raad. 
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5.2.1 Tweede Fase Stationsgebied 
Medio 2015 is de toekomstvisie ‘a Healthy Urban Boost’ voor de tweede fase Stationsgebied 
vastgesteld. Deze visie wordt momenteel uitgewerkt tot een structuurvisie, met als tussenstap zes 
keuzedocumenten  over de onderwerpen identiteit en structuur, verkeer en parkeren, gezonde 
verstedelijking, duurzaamheid, stad op ooghoogte en ontwikkelingsstrategie. Deze 
keuzedocumenten gaan ook in op de moties en amendementen die afgelopen jaren zijn 
aangenomen en betrekking hebben op deze opgave.  
De documenten worden in een compact proces met de stad besproken vlak na de zomervakantie 
van 2016. Daarna worden de conclusies verwerkt in een structuurvisie, die voor de zomer van 2017 
voor vaststelling aan de raad zal worden aangeboden. 
Randvoorwaardelijk voor deze structuurvisie zijn de Ruimtelijke Strategie Utrecht, het nieuwe 
mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim regelen, Slim Bestemmen en de Bilaterale 
Ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs, die allemaal voorjaar 2016 ter vaststelling worden 
aangeboden of al vastgesteld zijn. 
 
Het planproces rond de keuzedocumenten en structuurvisie vindt zo open en transparant mogelijk 
plaats. In het stadskantoor is een - voorlopig nog provisorisch -  stadslab ingericht, waarin met een 
groot aantal partijen wordt overlegd over de tussenproducten van de plannenmakers.  
In voorbereiding op een Citydeal wordt dit stadslab in de komende maanden uitgebreid, in 
samenwerking  met het ministerie van I&M, de provincie, Rijkswaterstaat  en mogelijk anderen, om 
ieder vanuit hun eigen rol en betrokkenheid bij de nieuwe, binnenstedelijke verdichtingsopgave hun 
expertise ter beschikking te stellen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met het Utrecht 
Sustainability Institute rond thema’s van het Smart Sustainable District. 
 
Placemaking en eerste verkeersmaatregelen doorstroming Westplein 
Aan een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat een fase van placemaking vooraf: het in gebruik 
nemen en identiteit geven van een gebied door tijdelijke activiteiten. Ter stimulering hiervan, onder 
andere op de Kop van Lombok en langs de centrumboulevard is ook als basis voor cofinanciering van 
derden, financiële ruimte nodig. Daarnaast zijn in 2017 ook al de eerste verkeersmaatregelen 
gepland ter realisering  van het  in de Toekomstvisie neergelegde beeld van de route over het 
Westplein in de vorm van verminderen van asfalt, in combinatie met organische 
gebiedsontwikkeling. Voor placemaking en de uitvoering van de eerste stappen Westplein is in de 
Voorjaarsnota 2016 € 2 miljoen bestemd.  
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5.2.2 Fietsparkeerbalans Stationsgebied 
In de fietsparkeerbalans worden de ontwikkelingen rond het fietsparkeren beschreven tussen 
2007 en 2020. De voorliggende update 2015 borduurt voort op de Fietsparkeerbalans 2014; 
dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd. In de balans van 2014 zijn de achtergronden, 
principes en uitgangspunten van de fietsparkeerbalans beschreven; deze zijn niet gewijzigd. 
In deze update 2015 is de fietsparkeercapaciteit geactualiseerd met de APS planning 2015.2 
(Indicatieve Uitvoeringsplanning Stationsgebied Utrecht 2015.2) en zijn de nieuwe 
opgeleverde stallingen meegenomen. Daarnaast zijn nieuwe tellingen van het aantal gestalde 
fietsen (al dan niet in een stalling) in het Stationsgebied toegevoegd. Deze tellingen hebben 
eind november 2015 plaatsgevonden. In deze update worden de ontwikkelingen op 
fietsparkeergebied die in het afgelopen jaar plaatsvonden, beschreven en  
gesignaleerde knelpunten benoemd. De fietsparkeerbalans helpt bij het oplossen van deze 
knelpunten.  

 

Belangrijkste ontwikkelingen en bevindingen in 2015 
In 2015 waren er optimalisaties en uitbreidingen op het Smakkelaarsveld. Ook is de extra tijdelijke 
fietsenstalling in Catharijnebak Rijnkade gerealiseerd. Begin 2016 is de tijdelijke fietsenstalling in 
Catharijnebak Rijnkade verder uitgebreid waardoor vanaf dat moment de fietsparkeerbalans aan de 
Oostzijde voldoet aan de prognoses van Prorail. Halverwege 2016 wordt er nog een extra tijdelijke 
fietsenstalling in de bocht van de HOV gerealiseerd, aan de oostzijde van het station. Met de 
opening van de eerste fase van de fietsenstalling Stationsplein, halverwege 2017, wordt qua 
fietsparkeercapaciteit de eindsituatie al zo goed als bereikt. Aan de westzijde wordt de eindsituatie 
ook halverwege 2017 bereikt met de opening van de Knoopstalling. 
De tellingen van het aantal gestalde fietsen geven aan dat het aantal mensen dat hun fiets rondom 
de OVT wil stallen, in het afgelopen jaar niet verder toenam. Momenteel zijn er ongeveer evenveel 
parkeerplaatsen beschikbaar in het Stationsgebied als de prognose van Prorail en het aantal getelde 
fietsen (gemiddeld genomen). Op basis van deze gegevens blijkt dat over de periode 2009 t/m 2015 
het aantal fietsparkeerplaatsen sterk is gegroeid en dat er geen sprake meer is van een significante 
ondercapaciteit. Het is moeilijk voorspellingen te doen over hoe het fietsparkeren zich verder zal 
ontwikkelen in de komende periode.  
 
In de grafiek hieronder, is voor de oost- en westzijde afzonderlijk de ontwikkeling aangegeven 
van het aanbod aan fietsparkeerplekken van 2013-2019. Ook is in de grafiek de Prorailprognose 
uit 2006 weergeven waarmee de verwachte vraag aan fietsparkeerplekken 2013-2019 in beeld 
wordt gebracht. In het uiteindelijk aantal te realiseren OVT-gerelateerde fietsparkeerplekken is 
rekening gehouden met 20 procent zoekruimte. In de grafiek zijn ook aantallen getelde fietsen uit de 
metingen van 2013, 2014 en 2015 weergegeven. Het aantal dat daar is weergegeven, is het 
gemiddelde van het aantal getelde fietsen op een dinsdag en zaterdag overdag. Op deze twee dagen 
zijn namelijk de cijfers van tellingen overdag beschikbaar en dit zijn de twee meetmomenten waarop 
de meeste gestalde fietsen werden geteld. Het betreft dus het gemiddelde van twee piekmomenten. 
Er is voor gekozen dit gemiddelde te gebruiken in plaats van alleen de hoogste piek. In 2015 zijn de 
tellingen van november gebruikt. 
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NB De volledige fietsparkeerbalans vindt u hier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cu2030.nl/images/2016-04/mpso-fietsparkeerbalans.pdf
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5.2.3 Bomenbalans Stationsgebied  
De bomenvisie Stationsgebied (2008) gaat ervan uit dat er in 2030 minimaal  evenveel  bomen staan 
als bij de aanvang van de werkzaamheden in 2007; toen stonden er 1022 bomen. In maart 2016 
staan er 617 bomen; er zijn 453 bomen gekapt. Voor elke gekapte boom komt een nieuwe boom 
terug. Van de 453 gekapte  bomen zijn er zo’n 30 weggehaald via noodkap als gevolg van ziekte (met 
name iepziekte) of stormschade. 
 
Meer bomen geplant dan gekapt; 2015 omslagpunt 
Voor het eerst sinds de start van de uitvoeringswerkzaamheden in het Stationsgebied in 2007 zijn er 
in een jaar meer bomen geplant dan gekapt.  Er zijn 67 nieuwe bomen geplant; daar tegenover staan 
29 gekapte bomen. In 2015 werden vooral bomen gekapt op en rond het Jaarbeursplein. 
Het jaar 2015 kan dan ook worden gezien als omslagpunt. 
 
Nieuwe bomen geplant langs Catharijnesingel Noord 
Eind 2015 zijn 37 nieuwe platanen geplant langs de opnieuw uitgegraven Catharijnesingel. Het gaat 
om het noordelijk gedeelte tussen Vredenburgknoop en Paardenveld.  
Begin 2016 zijn 30 iepen en lindes geplant in de omgeving van de Daalsetunnel/Paardenveld. 
 
Prognose 2025 
Op basis van de ambities in de bomenvisie 2008, de nu bekende ontwerpen van de verschillende 
deelgebieden en het aantal tot nu toe gekapte bomen, is een prognose gemaakt van het aantal 
bomen in het jaar 2025. 
Deze prognose laat zien dat er dan iets meer bomen zullen staan dan er in 2007 stonden. 
Zie onderstaande grafiek: 
 

 

NB de volledige Bomenbalans Stationsgebied vindt u hier 

 
 
 
 

http://www.cu2030.nl/images/2016-04/mpso-bomenbalans-stationsgebied.pdf
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5.2.4 Omgevingsmanagement en communicatie 
Hoe minder overlast de gebruiker van het Stationsgebied ervaart, hoe meer begrip er is voor de 
werkzaamheden en hoe beter de reputatie is van het gebied. Binnen de organisatie ligt de prioriteit 
van de communicatieadviseurs en uitvoeringscoördinatoren daarom bij het leveren van een bijdrage 
aan een omgevingsbewuste organisatie.  
Dit gebeurt door in het voortraject bij de planvorming kritisch mee te kijken bij voorgestelde 
omleidingsroutes en bebording en mee te toetsen aan de BLVC-plannen. Maar ook door de continue 
aandacht in het hier en nu: alert zijn op signalen van buitenaf en deze gevraagd en ongevraagd in de 
organisatie te beleggen.  
Maar bovenal vraagt het om 24/7 alert te zijn op de on – en offline signalen. Dit vraagt intensieve 
samenwerking tussen communicatie, uitvoeringscoördinatoren en projectmedewerkers. Snel en 
adequaat inspelen op signalen en problemen waar mogelijk direct te verhelpen laten zien dat we 
serieus inspelen op signalen. Dat Utrechthier landelijk gezien behoorlijk in vooruitloopt, blijkt uit de 
vele aanvragen voor presentaties over onze omgevingsbewuste werkhouding in het Stationsgebied. 
Kroon op het werk was dit jaar de pluim, ontvangen van belangenorganisatie Solgu.  
Naast de reguliere overleggen met belangengroepen over toegankelijkheid Stationsgebied zijn er 
schouwen  door het gebied met vertegenwoordigers van belangengroepen. Op deze manier komen 
mogelijke belemmeringen naar voren, quick wins om op te pakken en wordt er een lijst met wensen 
bijgehouden voor volgende faseringen.  
 
Gezamenlijke gebiedscommunicatie  
De gezamenlijke informatievoorziening richt zich op Twitter, Facebook en YouTube.  Op alle 
platforms is er veel beeld en een ontspannen en toegankelijke toon met verwijzing voor meer 
informatie naar de website CU2030.nl. Deze werkwijze leidt tot een toename van bezoekers aan de 
site. Het adequaat, persoonlijk en snel reageren op vragen en meldingen draagt bij aan vertrouwen 
en zichtbaarheid en zorgt voor een ‘gezicht’(CU2030). Het stijgend aantal volgers en ‘likes’,  de vele 
‘retweets en ‘shares’ en positieve berichten en de waardering van veel experts in dit vakgebied 
tonen aan dat er een goede tone of voice is gevonden. 
 
Daarnaast blijft het Infocentrum een belangrijk middel om met een diversiteit aan doelgroepen 
contact te hebben. Dit is een centrale ontmoetingsplek in het Stationsgebied waar alle informatie te 
vinden is over de uitvoering en de plannen van het Stationsgebied en mensen persoonlijk te woord 
worden gestaan over alle soorten vragen en meldingen. Ook  de uitverkochte schouwen en de 
rondwandelingen laten zien dat er behoefte is aan informatie over hoe we het werk doen. Dit jaar 
ondergaat het Infocentrum een uitgebreide update met de komst van nieuwe maquettes en 
aanvullende informatie.  
De Omgevingsmonitor 2015 geeft goed weer hoe de we de stad bereiken en hoe de stad ons bereikt. 

De volledige Omgevingsmonitor 2015 vindt u hier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cu2030.nl/images/2016-04/mpso-omgevingsmonitor.pdf
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5.3 Merwedekanaalzone 
De Merwedekanaalzone is ongeveer 70 hectare groot en kent uitstekende condities om te 
transformeren naar duurzame en gezonde stadswijken: de centrale ligging grenzend aan het nieuwe 
centrum, de kwaliteiten van het Merwedekanaal en de cultuurhistorische waardevolle gebouwen. 
Een hoge mate van stedelijkheid en een beperkt gebruik van de auto ligt hier voor de hand.  
 
De transformatie naar een nieuw stedelijk woon-, werk- en recreatiegebied is al in gang gezet. De 
afgelopen jaren zijn de Villa Jongerius en de Cereol fabriek gerenoveerd en getransformeerd tot 
(horeca)voorzieningen. Met de oplevering van City Campus Max zijn zo’n  1000 studenten- en 
startersappartementen toegevoegd. Op dit moment is Twogether in aanbouw; 260 woningen  
worden gerealiseerd, zowel startersappartementen als middeldure huurwoningen. In totaal 
verwachten we dat er in de periode tot 2030 in de deelgebieden 4, 5 en 6 (tussen Van Tellingenlaan 
en A12) zo’n 6.000 tot 10.000 woningen gerealiseerd kunnen worden in de Merwedekanaalzone.  
 
In 2014 heeft de gemeenteraad besloten in deelgebied 4 (tussen Van Tellingenlaan en 
Wilhelminalaan) het voormalige Defensieterrein aan de Overste den Oudenlaan aan te kopen. 
Inmiddels is hiervoor een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld dat het kader 
vormt om een gezonde, energiezuinige en duurzame nieuwe stadswijk te ontwikkelen. De stadswijk 
gaat woonruimte bieden aan mensen die graag gebruikmaken van centrumstedelijke voorzieningen, 
waaronder starters en gezinnen die in de stad willen blijven wonen. Het SPvE biedt ruimte aan een 
woningbouwprogramma tussen de 450 en 500 woningen, waarvan tussen de 200 en 300 
appartementen in een gedifferentieerde samenstelling van zowel (betaalbare) koop als beleggers- 
en sociale huur (20 procent) voor diverse doelgroepen, zoals senioren, starters en/of studenten. Het 
overige programma betreft circa 250 eengezinswoningen. In deelgebied 4 ligt er ook een 
bestemmingsplan gereed voor woningbouwplan Wilhelminawerf. Hier komen zo’n 170 woningen 
(koopappartementen en beleggershuurwoningen). Dit plan heeft een binnenhaven en een 
horecavoorziening.   
 
Voor de overige ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone wordt samengewerkt met alle partners in 
het gebied. Zo wordt er het samenwerkingsverband Meer Merwede door eigenaren, ontwikkelaar, 
gebruiker, provincie en gemeente verder gewerkt aan transformatie van deelgebied 5 (tussen 
Wilhelminalaan en Beneluxlaan) met mogelijk wel zo’n 3.000 woningen. Tijdelijke functies zoals 
bijvoorbeeld de Vechtclub XL en de Stadstuin geven nu kwaliteit aan het gebied. Voor verdere 
transformatie is een aantal randvoorwaarden essentieel: het verhuizen van de tippelzone en het 
verplaatsen van de busremise en het laten verdwijnen van milieuzoneringen onder andere door LPG-
vulpunt. Inmiddels ontstaan er in deelgebied 6 (tussen Beneluxlaan en A12) ook initiatieven voor 
transformatie naar woningbouw. In totaal gaat het hier om zo’n 2.000 woningen. 
 
Bij de opgave van 6.000 tot 10.000 woningen in de Merwedekanaalzone is de mobiliteitsopgave een 
grote bepalende factor. Passend bij gezonde verstedelijking is het streven hierbij de mobiliteitsgroei 
op te vangen met OV en fiets. Bij de invulling van het openbaar gebied speelt groen een belangrijke 
rol. Als contramal voor de stedelijke invulling komt er een Rondje Stadseiland.   
 
In de Voorjaarsnota (bij het onderdeel investeringsimpuls) is het voorstel om de komende jaren € 4 
miljoen beschikbaar te stellen voor de verdichtingsopgave in de Merwedekanaalzone. De komende 
maanden wordt nader bekeken welke van de in de investeringsstrategie genoemde opgaven voor de 
Merwedekanaalzone (zoals de verbetering fiets- en wandelverkeer, verplaatsing prostitutiezone en 
busremise) de  meeste prioriteit hebben. De rapportage hierover volgt bij de Peilstok 2016 
(gekoppeld aan de programmabegroting). 
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5.4 Utrecht Science Park - Oost 
Het Utrecht Science Park (USP)/De Uithof heeft behoefte aan groeiruimte. Binnen USP/De Uithof zelf 
is de groeiruimte beperkt en is de schaarse ruimte vooral gereserveerd voor faculteitgebonden 
functies. Om de verdere groei van USP te faciliteren en te stimuleren, biedt Rijnsweerd kansen, 
onder andere door het transformeren van het stadsdeel A28 tot stadsweg, de geplande 
herontwikkeling van de locatie Archimedeslaan 16 tot studentencampus voor studenten en 
starterswoningen en  aanvullende voorzieningen, een kwaliteitsverbetering van de Archimedeslaan 
en transformatie van het Daltonpark. Het gebied tussen De Uithof en de binnenstad, met name 
Rijnsweerd, heeft ruimte en potentie om zich te ontwikkelen tot een onderdeel van het USP. Dit is 
meteen ook een kans om het USP beter te verbinden met de stad, waarbij Rijnsweerd dezelfde 
(campus) kwaliteiten kan krijgen als nu al in De Uithof aanwezig zijn, met een mix van functies in een 
aantrekkelijk groen raamwerk met een netwerk van passende fietsverbindingen in Utrecht Oost en 
het Utrecht Science Park.  
 
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de groei van De Uithof ook een nadrukkelijke 
mobiliteitscomponent kent. Om deze doorontwikkeling mogelijk te maken, is verbetering van de 
bereikbaarheid en ontsluiting noodzakelijk met een systeemsprong OV. Vanwege het grote aantal 
reizigers van Utrecht CS naar het Stationsgebied is op dit moment de Uithoflijn al in aanleg. In het 
MIRT-onderzoek OV regio Utrecht dat door Rijk en regio is uitgevoerd, is echter geconstateerd dat 
zelfs met de komst van de Uithoflijn rond 2025 de grenzen van de Uithoflijn en andere OV-
verbindingen waarschijnlijk al zijn bereikt. Inmiddels is de gebiedsverkenning Utrecht Oost gestart 
waarbij door Rijk, regio en USP gewerkt wordt aan een gezamenlijke visie, uitgewerkt in een 
programmering van ruimtelijke en mobiliteitsprojecten. Vertramming van de binnenstadsas is hierbij 
één van de oplossingsrichtingen die verder onderzocht wordt als oplossing voor het bereikbaar 
houden van het USP en de leefbaarheidsproblematiek in de binnenstad en als kans om de verbinding 
tussen stad en USP ruimtelijk te versterken.  
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6. Duurzame gezonde verstedelijking 
 
6.1 Duurzame gezonde verstedelijking. 
In 2030 is Utrecht doorgegroeid naar 400.000 inwoners. Die groei wil de stad opvangen door ruim 

40.000 inwoners (de bevolkingsomvang van gemeenten als Harderwijk, Beverwijk, Soest) binnen de 

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

Utrecht is daarmee één van de snelst groeiende steden van Nederland in één van de meest 

competitieve regio’s van Europa. De uitdaging voor Utrecht is om te groeien en tegelijkertijd de 

leefkwaliteit te behouden en te versterken. Utrecht ziet gezond stedelijk leven als motor voor 

duurzaam ontwikkelen. Daar profiteren de Utrechters van, nu èn in de toekomst. Ook willen we een 

voorbeeld zijn in Europa en de rest van de wereld.  

In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is duurzame gezonde verstedelijking het uitgangspunt voor 

de ontwikkeling van de stad. Hierin worden de speerpunten van het college van B&W (Bouwen aan 

een Gezonde Toekomst, Werken aan Werk en Utrecht maken we samen) op strategisch niveau 

verankerd. In Utrecht wordt al langer gewerkt aan gezonde verstedelijking, maar nu gebeurt dit 

bewust en met een schep erboven op. Om zo de uitdaging die Utrecht heeft aan te gaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

6.2 Wat is duurzame gezonde verstedelijking? 
Duurzame gezonde verstedelijking betekent: gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in 
een schone, prettige, duurzame en economische welvarende stad. Het bewaken, beschermen en 
bevorderen van de gezondheid in het fysieke domein gaat vanuit drie invalshoeken: 

 

o De druk op gezondheid zo laag mogelijk houden. Adviezen zijn gericht op het bouwen van 
woningen en andere gevoelige bestemmingen op afstand van snelwegen, een schonere 
lucht, een betere water- en bodemkwaliteit en op minder geluidhinder. Het gaat hier om 
meer dan alleen het naleven van de milieunormen.  

o De inrichting van de leefomgeving draagt bij aan het welbevinden van de bewoners en 
gebruikers. Het gaat er dan om of de omgeving levendig, afwisselend en (sociaal) veilig is 
ingericht. Is het bijvoorbeeld voldoende bereikbaar, aantrekkelijk en bruikbaar groen? Is er 
voldoende ruimte voor ontmoeting? Is de leefomgeving veilig ingericht? Is er voldoende 
aangename geur en kleur? 

o De leefomgeving nodigt uit tot gezond gedrag. Belangrijk is dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten en voldoende kunnen bewegen. Dat kan onder meer door dagelijkse beweging in 
de buurt beter te faciliteren met goede wandel- en fietsroutes, fietsparkeervoorzieningen en 
speelmogelijkheden. 

 

In onderstaand schema is dit verbeeld.  

 

Wat willen we bereiken met duurzame gezonde verstedelijking in Utrecht 
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6.3 Hoe werken we eraan? 
Vanaf 2007 is gezondheid expliciet meegewogen in enkele Utrechtse ruimtelijke plannen. Op 
verzoek van het bestuur is dit vanaf 2012 het geval voor álle ruimtelijke projecten én beleid. Met 
Bouwen aan een Gezonde Toekomst (2015) als richtinggevend kader, is gezondheid niet alleen meer 
geborgd op uitvoerend planniveau bij de gezondheidsadviseurs, maar breed verankerd in de 
strategische ontwikkeling van en voor de stad. Een gezonde stad is niet meer sec de 
verantwoordelijkheid van de gezondheid- (en milieu) adviseurs, maar een integrale opgave voor alle 
ruimtelijke professionals.  

Eén van de aanleidingen van de actualisatie van het Utrechts Plan Proces (UPP) is de methodiek van 
het duurzaam ontwikkelen. Via die methodiek wordt in een zo vroeg mogelijk stadium het gesprek 
aangegaan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de duurzame gezonde 
verstedelijking van Utrecht. Dit sluit aan bij de ambitie "Utrecht maken we samen". Bij de 
actualisatie van het UPP wordt gekeken hoe we het planproces en duurzaam ontwikkelen kunnen 
combineren.  

Daarnaast zijn er vernieuwde tenderprocedures en ontwikkeltrajecten waarbij nieuwe inzichten over 
duurzame gezonde verstedelijking worden onderzocht en uitgedacht. Voorbeelden hiervan zijn de 
Onderzoeksagenda en het projectatelier Gezonde Verstedelijking.    

 

De strategische keuze voor een compacte, duurzame gezonde stad, vraagt integrale afwegingen, 
transparante overwegingen en een uiteindelijke keuze. In onderstaand schema is te zien hoe Utrecht 
daaraan werkt. 

 

Hoe willen we duurzame gezonde verstedelijking bereiken in Utrecht? 
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6.4 Wat gaan we doen in 2016? 
In 2016 wordt de ingezette lijn in 2015 voortgezet met het versterken en benadrukken van de 
integrale opgave.  
 
Besluitvorming en belangenafweging op project- en gebiedsniveau 
De ambitie van het college vraagt een aangescherpte houding van vakspecialisten ten opzichte van 
duurzaamheid en gezondheid. Elke vakspecialist denkt vanuit zijn of haar specialisme mee over 
duurzame en gezonde oplossingen in lopende programma’s en projecten binnen het ruimtelijk 
domein, in 2016 pakken we de volgende acties op: 

 Binnen de gemeente wordt gezamenlijk een manier ontwikkeld om duurzame gezonde 
verstedelijking zichtbaar te maken in het ruimtelijke planproces, waaronder het Utrechts 
Plan Proces (UPP). Hierbij wordt ook de advisering tot nu toe geëvalueerd.  

 Duurzame gezonde verstedelijking wordt in de opdrachtverstrekking van 
bereikbaarheidsprojecten meer vorm gegeven. 

 Op projectniveau wordt in raadsvoorstellen (bijvoorbeeld Stedenbouwkundige Programma’s 
van Eisen) aangegeven, welke bijdrage de ontwikkeling levert aan duurzame gezonde 
verstedelijking.  

 In de Omgevingsvisies voor de pilotgebieden Vleuten- de Meern en Merwedekanaalzone 
wordt geëxperimenteerd met het -samen met partijen uit het gebied- benoemen van de 
maatschappelijke meerwaarde van mogelijke ontwikkelingen of juist van het behoud van 
bepaalde (maatschappelijke) waarden. 

Vernieuwde tenderprocedures 
De gemeente heeft bij de uitgifte en verkoop van eigen gronden een sterk sturingsmiddel in handen 
om de gewenste ambities te realiseren. Een project op eigen grond wordt doorgaans gegund volgens 
de EMvI-methode (Economisch Meest voordelige Inschrijving). Dit betekent dat naast de geboden 
prijs ook kwaliteitsaspecten kunnen worden meegewogen. De gemeente bepaalt zelf welke 
kwaliteitsaspecten meewegen en hoe zwaar. In veel tenders wordt het criterium ‘duurzaamheid’ al 
meegewogen (bijvoorbeeld Veemarkt). In 2016 wordt gezondheid ook in tenders meegenomen. In 
de tender: woningen aan de Cohenlaan is dit al gebeurd. Per project kan de invulling van het 
criterium verschillen, afhankelijk van de locatiespecifieke mogelijkheden en wensen. Ook de weging 
van het criterium kan verschillen.  

Onderzoeksagenda 
Er zijn veel veranderingen en nieuwe inzichten in duurzame en gezonde verstedelijking. We kunnen 
veel leren van de kennis van de instellingen in Utrecht. En kennisinstellingen kunnen leren van de 
uitvoeringspraktijk van de gemeente. Utrecht wil proeftuin zijn voor het vertalen van de 
(wetenschappelijke) kennis naar de praktijk van de stad. Een belangrijk thema voor de 
onderzoeksagenda is de ambitie van de gemeente om in 2030 CO2 neutraal te zijn. Dit betekent 
onder andere: nadenken over energie, voedselvoorziening en materialen (zoals circulaire economie). 
Met de binnenstedelijke opgave van 70.000 inwoners is hergebruik van materialen uit de gebouwde 
stad belangrijk om invulling te geven aan een duurzame circulaire stad. De meerjaren 
onderzoeksagenda wordt samen met kennisinstellingen als TNO, de Universiteit Utrecht, het KNMI, 
het RIVM en Delatares vormgegeven.  
 
Utrecht ontwikkelt duurzame en gezonde verstedelijking in de praktijk. Bijvoorbeeld in het Nieuwe 
Centrum wordt gewerkt aan een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving 
(Healthy Urban Boost). Om dit te ondersteunen wordt een zogenoemd living lab ‘ingericht’ door in 
ieder geval het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Utrecht en de gemeente 
Utrecht.  In het Living lab brengen partijen kennis, kunde en/of financiële middelen in en worden 
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innovatieve concepten en ideeën getoetst. De hierbij behorende intentieovereenkomst wordt in het 
voorjaar van 2016 ondertekend.  
 
De voorbereiding van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2016 draagt hier 
ook aan bij. De IABR heeft als thema ‘The next economy’ en verkent de relatie tussen ruimtelijk 
ontwerp en de (toekomstige ontwikkeling van de) economie. In het IABR Projectatelier Utrecht 
stond de Gezonde Stad centraal. Belangrijkste opbrengst is een set ontwikkelingsprincipes voor 
gezonde verstedelijking als handvat voor investeerders, (maatschappelijke) organisaties, (sociale) 
ondernemers, beleidsmakers en bestuurders. Deze principes zijn door het projectatelier toegepast in 
de wijk Overvecht en in de Merwedekanaalzone. De komende periode wordt bezien of en hoe dit 
verder wordt ingevuld. 

 

6.5 Voorbeeldprojecten 
Drie voorbeelden van recente gezonde gebiedsontwikkelingen zijn Veemarkt, Leeuwesteyn en 
Utrecht Centrum. Door samen met de bewoners te ontwikkelen én bij de professionals naar een 
meer integrale afweging van verschillende belangen over te schakelen, ontstaan win-wininzichten 
die meerdere belangen dienen.  
 
Veemarkt  
Veemarkt wordt gebouwd in het noordoosten van Utrecht. Het is een woonwijk met wonen in hoge 
dichtheid (60 wonen per hectare, waarvan 70 procent grondgebonden). De wijk wordt opgebouwd 
uit gesloten bouwblokken, zodat de stedelijke drukte van de omringende wegen wordt beperkt.  Het 
parkeren wordt zoveel mogelijk gerealiseerd op eigen terrein, behalve bouwveld F (parkeren op het 
plateau). Hierdoor ontstaan rustige straten en is in de openbare ruimte veel plek voor ontmoeten en 
verblijven. Groen krijgt zo een goede kans. Het vele groen in de omgeving en de Voorveldse Polder is 
gemakkelijk te bereiken door fietsers en voetgangers. Bewoners en andere organisaties zijn heel 
intensief betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de dagelijkse leefomgeving (de woningen 
zelf en de openbare ruimte). Hierdoor is er veel commitment van de gebruikers. Dit is op kleine 
schaal vormgegeven via Particulier Opdrachtgeverschap en Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap en op grote schaal via mede-opdrachtgeverschap. In de wijk worden de 
nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid toegepast. Er worden naast gewone 
eengezinswoningen woningen ook woningen gebouwd voor studenten, starters, ouderen en 
dementerenden, zodat er een gemengde wijk ontstaat. De wijk zal in 2018 voltooid zijn.  
 
Leeuwesteyn 
Leeuwesteyn wordt een woonwijk in Leidsche Rijn langs het Amsterdam-Rijnkanaal. In dit plan is 
veel aandacht voor duurzaam en gezond ontwikkelen. Energie opwekken is eerder regel dan 
uitzondering en water op eigen terrein wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem. Het gebied 
heeft nieuwe en bestaande bomen en de eerste 35 meter vanaf het kanaal wordt niet bebouwd, 
maar ingericht als Oeverpark met verblijfs- en ontmoetingsruimte. Een gebied met hoogteverschil 
dat samen met de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal beide delen 
van Utrecht met elkaar gaat verbinden. Een fijnmazig netwerk van wandel- en fietsverbindingen 
wordt aangelegd om het gebruik van de fiets faciliteren en stimuleren. Door Leeuwesteyn loopt één 
ontsluitingsweg voor auto’s. Parkeren gebeurt op eigen terrein of langs de hoofdontsluiting. De 
bouwvelden zelf zijn autoluw, zodat deze uitnodigen om te verblijven en te spelen.  
 
Utrecht Centrum – een Healthy Urban Boost 
Utrecht Centrum is straks een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking. Met de 
herontwikkeling van de westkant van het Utrechtse stadshart wil de gemeente een flinke sprong 
voorwaarts maken. Dit bereiken we door: minder autoverkeer en meer langzaam verkeer, 
klimaatbestendig en energieneutraal bouwen, kundig waterbeheer en vergroening. Daarmee komen 
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er aantrekkelijke ontmoetingsruimtes en verblijfsplekken. Ook biedt Utrecht Centrum straks ruimte 
aan nieuwe vormen van werken, wonen, winkelen en uitgaan. Het nieuwe centrum verbindt straks 
alle eerdere (deel)ontwikkelingen in het Stationsgebied. De historische binnenstad en de nieuwe 
stad vormen straks een nieuw samenhangend centrum. Het programma vloeit voort uit de Agenda 
Stad. 
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7. Financiën 
 
7.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk schetst het geactualiseerde financiële beeld van de grondexploitatieprojecten van de 
gemeente Utrecht. Eerst worden de parameters en de uitgangspunten die aangehouden zijn bij deze 
actualisatie toegelicht; daarna de ruimtelijke ontwikkelingen in de Voorjaarsnota 2016. Vervolgens 
wordt ingegaan op het geactualiseerde financiële beeld en de bijbehorende risico’s van 
respectievelijk de binnenstedelijke projecten, Stationsgebied en Leidsche Rijn. Bij de 
binnenstedelijke projecten staan de Reserve Grondexploitaties centraal. Ten slotte wordt nog kort 
ingegaan op de wend- en weerbaarheid. 

 

7.2 Parameters en uitgangspunten bij de actualisatie van grondexploitatieprojecten 
Het nog te realiseren deel van de grondexploitaties wordt doorgerekend op basis van een veelheid 
aan aannames. Deze paragraaf geeft een toelichting bij de  belangrijkste kosten- en 
opbrengstenparameters en de hierbij gehanteerde uitgangspunten. . De mogelijke beweging rond 
deze parameters is vertrekpunt voor de scenario’s zoals die zijn beschreven in dit hoofdstuk voor de 
onderdelen binnenstedelijke projecten, Leidsche Rijn en Stationsgebied. 
 
In 2016 zijn de parameters rente en indexering kantoren gewijzigd ten opzichte van de actualisatie 
2015.  
 
Rente 
Omdat per 1 januari 2016 de nieuwe richtlijnen Grondexploitaties van de BBV zijn ingegaan, is bij het 
bepalen van de netto contante waarde in voorliggend MPSO gerekend met 2 % rente. Hiermee 
voldoen de grondexploitatieberekeningen aan de nieuwe voorschriften. Om ook de aansluiting met 
de jaarstukken 2015 te kunnen maken, is voor de drie afzonderlijke onderdelen zowel een resultaat 
op rentepercentage 4%, als op 2% gepresenteerd. 
 
Indexering kosten 
Standaard is een jaarlijkse indexatie van de kosten met 2%. Op basis van een aantrekkende 
economie is het de verwachting dat na 2016-2017 de prijzen onder druk komen te staan. Voor de 
grote komende aanbestedingen is een extra analyse uitgevoerd. Naar verwachting blijven deze 
binnen de opgenomen budgetten in de betreffende grondexploitaties.     
 
Indexering opbrengsten 
Standaard is een indexatie van de opbrengsten conform de contractvoorwaarden. Daar waar geen 
contractpositie aanwezig is, worden de nog te realiseren opbrengsten jaarlijks met 1% geïndexeerd. 
Vanwege het negatieve sentiment op de landelijke kantorenmarkt, zijn de toekomstige opbrengsten 
binnen de opgave Leidsche Rijn niet geïndexeerd. Voor de grondexploitatie Leidsche Rijn geeft dit 
een negatief effect van € 15 miljoen. De binnenstedelijke projecten hebben geen 
kantoorprogramma. 
 
Fasering woningbouw-, bedrijventerrein- en kantorenprogramma 
Voor zowel de programmering van de woningbouw als voor bedrijventerrein geldt, dat op basis van 
marktontwikkelingen de programmering stedelijk wordt afgestemd. Na stedelijke afstemming wordt 
de fasering opgenomen in de grondexploitatie. Herijking van de programmering is een jaarlijks 
stedelijk proces dat voorafgaand aan de actualisatie van de grondexploitatie wordt uitgevoerd. 
 
Voor kantoorprogrammering geldt naast bovenstaand proces aanvullend nog provinciale 
afstemming.  
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Grondprijzen 
In de grondexploitatie wordt de grondprijs die volgt uit een contractpositie opgenomen. Daar waar 
(nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt de bandbreedte van de (concept) grondprijzenbrief 
2016 aangehouden. In 2015 zijn alle uitgiften minimaal binnen de bandbreedte van de 
grondprijzenbrief gerealiseerd. 
 
Plan- en VATkosten 
Per deelproject is een raming aanwezig waarin per projectfase de plan- en VATkosten zijn begroot. 
De plan- en VATkosten zijn voor alle grondexploitatieprojecten tot einde werk begroot. 
 
Ramingen BRM (bouwrijpmaak kosten) & WRM (woonrijpmaak kosten) 
In de grondexploitatie worden de budgetten voor BRM en WRM conform contractpositie-
aanbestedingsresultaat opgenomen. Daar waar (nog) geen contractpositie aanwezig is, wordt een 
realistische raming, mede gebaseerd op meest recente aanbestedingsresultaten, opgenomen. 
Komende aanbestedingen zijn binnen de grondexploitatie Leidsche Rijn voor de deelgebieden 
Haarrijn, Rijnvliet en Leeuwesteyn opgenomen en binnen de grondexploitatie Stationsgebied voor 
Herinrichting Nieuwe Stationsstraat en de Croeselaan.  
 
Vennootschapsbelasting positie grondexploitatieprojecten gemeente Utrecht 
Per 1 januari 2016 wordt de belastingplicht ingevoerd voor ondernemingen van overheden voor de 
vennootschapsbelasting. Deze belastingplicht komt te liggen op het niveau van het 
publiekrechtelijke lichaam, in plaats van op het niveau van de verschillende ondernemingen binnen 
een publiekrechtelijk lichaam.  
 
Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, om  
een gelijkwaardig speelveld te scheppen tussen overheidsondernemingen en private 
ondernemingen.  
 
Het is de bedoeling dat overheden die winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die 
concurreren met de ‘markt’, vennootschapsbelasting gaan betalen. Activiteiten die structureel 
verliesgevend zijn, leiden niet tot belastingplicht. Tussen die twee uitersten ligt een grijs gebied. 
 
Met uitoefening van het vigerende grondbeleid, beweegt de gemeente Utrecht zich zeer beperkt op 
een concurrerende markt. Slechts in de combinatie van een falende markt en een gemeentelijke 
ambitie dan wel stedelijke urgentie wordt actief grondbeleid als instrument ingezet. Het is dan ook 
de verwachting dat nieuwe grondexploitatieprojecten zonder gemeentelijke bijdrage, niet tot 
nauwelijks leiden tot een sluitende exploitatie. Daarnaast zijn de al lang lopende grote gemeentelijke 
gebiedsontwikkelingen Leidsche Rijn en Stationsgebied weliswaar gestart onder een actieve 
beleidslijn, maar na correctie op inzet van rijkssubsidie en gemeentelijke bijdragen verliesgevend.  
 
Zowel bezien op de drie separate onderdelen Leidsche Rijn, Stationsgebied en Binnenstedelijke 
projecten als op totaalniveau zijn de grondexploitatieprojecten structureel fiscaal verliesgevend. 
Daarmee lijkt aan een eerste vereiste van ondernemerschap, namelijk winstgevendheid, al niet 
voldaan te kunnen worden. Bij de actualisatie van de grondexploitatieprojecten wordt dan ook geen 
rekening gehouden met Vpb-druk op de grondexploitatieprojecten. 
 
Risicomanagement en weerstandsvermogen 
Conform de door de raad vastgestelde nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018 
worden de risicoanalyses voor de gemeentelijke grondexploitaties twee keer per jaar geactualiseerd 
(bij de Jaarstukken en bij de Programmabegroting). Het weerstandsvermogen voor het opvangen 
van de risico’s van de grondexploitatie Stationsgebied is onderdeel van het gemeentebrede 
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weerstandsvermogen. Voor het opvangen van de risico’s grondexploitatie Leidsche Rijn en de 
binnenstedelijke grondexploitaties is op basis van het actuele financiële beeld geen gemeentebreed 
weerstandsvermogen nodig. Deze risico’s kunnen worden opgevangen binnen respectievelijk de 
grondexploitatie en de Reserve Grondexploitatie. In de volgende paragrafen wordt het financiële 
beeld van respectievelijk de binnenstedelijke grondexploitaties en de grondexploitaties 
Stationsgebied en Leidsche Rijn toegelicht, evenals bijbehorende risico’s, scenario’s en 
beheersmaatregelen. 

 

7.3 Financieel beeld binnenstedelijke grondexploitatieprojecten 
In deze paragraaf wordt het financiële beeld geschetst van alle 27 binnenstedelijke 
grondexploitaties. Hierin wordt ook het financiële beeld van de vier grondexploitaties in de wijk 
Vleuten-De Meern (wijk 10) meegenomen, omdat deze afrekenen naar de hier beschreven Reserve 
Grondexploitaties.  
 
7.3.1 Actuele stand grondexploitaties 
 
Saldo MPSO 2016 
De aansluiting tussen het saldo van het MPSO 2016 en 2015 is als volgt: 

 
 
In 2015 zijn de volgende projecten afgesloten: 

- Dichterswijk West (Parkhaven) 

- GVU-terrein Europalaan 

- Groenewegterrein Zuid 

- Wim Sonneveldschool 
Deze grondexploitaties hadden een totaalsaldo van circa € 0,4 miljoen. De afsluiting van deze 
projecten betekent een afname van het saldo van het MPSO met dit bedrag. 
 
Het project Wim Sonneveldschool is afgerekend met het Masterplan Voortgezet Onderwijs (MVO), 
conform raadsbesluit. De projecten GVU-terrein Europalaan en Groenewegterrein Zuid zijn met een 
negatief saldo afgesloten en afgerekend met de Voorziening Negatieve Grondexploitaties. Het 
positieve saldo van het project Dichterswijk West (Parkhaven) is vrijgevallen ten gunste van de 
Reserve Grondexploitaties.  
 
Er zijn dit jaar geen nieuwe binnenstedelijke grondexploitatieprojecten toegevoegd aan het MPSO. 
 
De saldo-mutaties/optimalisaties in de diverse lopende projecten leveren een verbetering van het 
saldo op van € 10 miljoen. De toename van het saldo wordt met name veroorzaakt door de 
projecten Veemarkt, Victor Hugoplantsoen en Oudenrijn West. 
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Bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een saldo  van € 2,2 miljoen positief voor binnenstedelijke 
grondexploitaties. Conform de vernieuwde richtlijnen grondexploitaties van de BBV per 1-1-2016 is 
de rente aangepast van 4% naar 2%. Het saldo van het MPSO 2016 voor de binnenstedelijke 
projecten is na deze rentewijziging € 4,3 miljoen positief. 
 
De stand van zaken van de individuele grondexploitaties en de toelichting op de actualisatie is terug 
te vinden bij het onderdeel ‘Projecten’. Met behulp van een filter is de binnenstedelijke 
grondexploitaties te selecteren. Wie op een project klikt, komt via de knop ‘lees meer’ bij de 
inhoudelijke en financiële toelichting op het project.  
  
Effect actualisatie per programmaonderdeel 
Binnen het MPSO zijn projecten opgenomen die bijdragen aan de programmaonderdelen Stedelijke 
Ontwikkeling, Masterplan Voortgezet Onderwijs, Integraal Accommodatie Beleid en Milieu & 
Mobiliteit. De onderverdeling naar programmaonderdelen geeft het volgende beeld: 
 

 
De getallen in de tabel zijn gecorrigeerd voor afgesloten projecten. 

 
7.3.2 Risico's 
De binnenstedelijke grondexploitatieprojecten worden doorgerekend op basis van een veelheid aan 
aannames. Bij de actualisatie zijn de meest waarschijnlijke en realistische aannames verwerkt tot 
voorliggende grondexploitaties. De mogelijke beweging rond deze aannames is vertrekpunt voor de 
scenario’s die in deze paragraaf zijn opgenomen. 
 
7.3.2.1 Scenario’s en mogelijke beheersmaatregelen 
De belangrijkste scenario’s inclusief eventuele mogelijke beheersmaatregelen ultimo 2016 worden 
hieronder kort beschreven en waar mogelijk voorzien van denkrichtingen van beheersing. Effecten 
van bestuurlijke besluitvorming zijn hierin niet opgenomen. Voor alle scenario’s geldt dat het 
mogelijke ontwikkelingen zijn. Er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat de scenario’s zich 
daadwerkelijk voordoen. Ten slotte geldt dat alle scenario’s berekend zijn met het rentepercentage 
van 4%.  
 
Scenario vertraging 
Korte toelichting bij gekozen scenario: 
Als uitgangspunt is hierbij gekozen voor het opschuiven van de totale omzet met 1 jaar.  
 
Effect: 
Het totaal aan grondexploitatieprojecten verslechtert met circa € 3,3 miljoen.  
 
Beheersing: 
Dit effect kan binnen de Reserve Grondexploitaties opgevangen worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 Klein. 
 
Scenario aanpassing grondprijzenbeleid 
Korte toelichting bij gekozen scenario: 
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Bij dit scenario is als uitgangspunt gekozen dat de grondprijzen gemiddeld 2,5 % lager uitkomen dan 
nu opgenomen in grondexploitatie. 
 
Effect: 
Lagere opbrengst van circa € 3,8 miljoen in de periode 2016 – 2023.  
 
Beheersing: 
Dit effect kan binnen de Reserve Grondexploitaties opgevangen worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 Klein. 
 
Scenario uitblijven opbrengstenstijging 
Korte toelichting bij gekozen scenario: 
Bij dit scenario is als uitgangspunt gekozen dat de opbrengsten in de grondexploitatie niet met 
gemiddeld 1% per jaar zullen stijgen. 
 
Effect: 
Lagere opbrengst van circa € 2,7 miljoen in de periode 2016 – 2023.  
 
Beheersing: 
Dit effect kan binnen de Reserve Grondexploitaties opgevangen worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 Klein. 
 
Scenario renteverhoging van 2% naar 3% 
Korte toelichting bij gekozen scenario: 
Dit scenario is alleen van toepassing bij een rekenrente van 2%. Uitgangspunt is dan een verhoging 
van de rekenrente gemeente Utrecht van 2%  naar 3%. 
 
Effect: 
De grondexploitatie verslechtert door renteverhoging met circa € 1,1 miljoen. 
 
Beheersing: 
Dit effect kan binnen de Reserve Grondexploitaties opgevangen worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 Klein. 
 
7.3.2.2 Ontwikkeling risicoprofiel 
De ontwikkeling van het risicoprofiel laat ten opzichte van het MPSO 2015 een daling zien. Het totale 
risicoprofiel voor de binnenstedelijke projecten in het MPSO 2016 is ingeschat op € 4,9 miljoen 
negatief.  
 
Het totale risicoprofiel bestaat uit generieke en projectspecifieke risico’s. De hierboven beschreven 
generieke scenario’s leveren een risicoprofiel op van € 2,3 miljoen negatief. Dit risicoprofiel is 
gedaald doordat de risico's inzake de grondprijzen zijn verkleind, onder andere door de herstellende 
marktsituatie.   
 
De projectspecifieke risico's bestaan uit negatieve risico’s. Er zijn geen positieve risico’s opgenomen, 
waardoor het projectspecifieke risicoprofiel op € 2,4 miljoen negatief uitkomt.  
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In de tabel hieronder zijn de risico's onderverdeeld. 
 

 
Bij aanpassing van de rente naar 2% is het totale risicoprofiel iets lager, namelijk € 4,7 miljoen 
negatief. De aanpassing van de rente heeft een klein positief effect op de generieke risico’s. 
 
7.3.3 Reserve Grondexploitaties 
Op basis van huidige bekende inzichten is het verloop van de Reserve Grondexploitaties voor de 
periode 2016 - 2020 als volgt weer te geven (alle bedragen x € 1,0 miljoen): 
 

   
De bovenstaande tabel toont een positief verloop van de Reserve bij zowel rente 4% als bij rente 2%. 
De rente aanpassing naar 2% heeft een positief effect op het verloop van de reserve. Het positieve 
meerjarige verloop van de reserve grondexploitatie biedt hiermee ruimte voor een onttrekking van  
€ 1,3 miljoen. Dit is opgenomen in de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2016. 
 
Conform de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is het mogelijk om eerder dan bij het 
afsluiten van een project winst te nemen. Bij een beoordeling van de actieve grondexploitaties 
waren er drie grondexploitaties waarbij het mogelijk is om (op een behoedzame wijze) een winst te 
nemen, namelijk: 

- Oudenrijn West 

- Bedrijventerrein Overvecht 

- Kop van Lombok 
Door het nemen van deze winst ontstaat een positief meerjarig beeld in het verloop van de Reserve 
Grondexploitaties. Dit meerjarig positieve beeld is een realistische weergave van de huidige situatie. 
Omdat de Reserve Grondexploitaties van voldoende omvang is, is in de Investeringsstrategie als 
onderdeel van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) geen wijzigingsvoorstel voor de Reserve 
Grondexploitaties opgenomen. 
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Hieronder volgt een toelichting van de onderdelen van de reserve. 
 
7.3.3.1 Af te sluiten positieve projecten 
Saldi van positieve grondexploitatieprojecten die zijn afgesloten, worden in het jaar van afsluiten 
toegevoegd aan de Reserve Grondexploitaties. Op basis van de huidige planning zijn dit voor de 
jaren 2016-2019 de volgende projecten: 

 

 
 
7.3.3.2 Onttrekkingen 
De jaarlijkse onttrekkingen bestaan uit onttrekkingen voor Mobiliteit (laatste onttrekking in 2016), 
de Algemene Middelen, bijdragen aan producten Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling en 
mutaties binnen de voorziening Negatieve Grondexploitaties. Elk jaar wordt opnieuw bekeken of en 
in hoeverre de jaarlijkse onttrekkingen gehandhaafd kunnen blijven. Bij de actualisatie is gebleken 
dat de reserve tot en met 2020 van voldoende omvang is om de exploitatie effecten, de risico's en 
de jaarlijkse onttrekkingen te kunnen dragen.  
 
De onttrekking 2016 bedraagt in totaal € 5,4 miljoen en is als volgt te specificeren: 
 

  
Bijdrage aan de Algemene Middelen 
De diverse taakstellingen hebben in het algemeen betrekking op verlaging van plankosten en 
verschillende efficiencymaatregelen, waarover in het verleden besluiten zijn genomen. De optelsom 
van deze taakstellingen van € 2,1 miljoen wordt jaarlijks ten laste van de Reserve Grondexploitaties 
gebracht. 
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Bijdrage producten Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 
 
De jaarlijkse reservering is als volgt opgebouwd: 

 
 
Promotie en acquisitie: 
Er wordt een actief promotie- en acquisitiebeleid gevoerd richting het bedrijfsleven. Jaarlijks wordt 
onder meer meegedaan aan de Expo Reaal en de Provada. De kosten voor promotie en acquisitie 
worden geraamd op € 80.000 jaarlijks.  
 
Bestemmingsplankosten: 
In de commissie ROW d.d. 1 juli 1999 is besloten een scheiding aan te brengen tussen beheer- en 
ontwikkelingsplannen. Er is sprake van een beheerplan wanneer het plan in hoofdzaak gericht is op 
het actualiseren en vastleggen van het gemeentelijk planologisch gebied. Een ontwikkelingsplan is 
altijd toe te wijzen aan een specifieke bouwactiviteit en/of aanleg van (grootschalige) infrastructuur. 
Ontwikkelingsplannen worden betaald door de opdrachtgever. Bestemmingsplankosten in het kader 
van grondexploitaties worden niet ten laste van de individuele exploitaties gebracht, maar in 
totaliteit geadministreerd. Er wordt uitgegaan van een jaarlijks bedrag van € 295.000.  
 
Financiering Gebiedsmanagers REO: 
Doelstelling van het product is de financiering van de inzet van gebiedsmanagers bij het 
voorbereiden van evenwichtige en afgestemde voorstellen voor locatieontwikkelingen binnen de 
bestaande beleidsmatige en financiële kaders. Zowel bij wijkgericht werken als bij stedelijke 
projecten wordt vooral aandacht geschonken aan de integratie van de planvorming, de onderlinge 
afstemming tussen de plannen en het opbrengst genererend vermogen van de plannen. Er is inbreng 
in de Wijkvisies en de Wijkactieprogramma's. 
 
Mutaties Voorziening Negatieve Grondexploitaties 
Het vormen van de voorziening vindt onderbouwing in artikel 44, lid 1a van het BBV waarin staat: 
"Voorzieningen worden gevormd wegens verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de 
balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten". 

 

 
Bij vaststelling door de raad van een grondexploitatie met een negatief saldo of bij een negatieve 
mutatie bij de jaarlijkse actualisatie, wordt de voorziening met eenzelfde bedrag verhoogd, deze 
verhoging wordt uit de Reserve Grondexploitaties gefinancierd. Bij het afsluiten van de 
grondexploitatie vindt verrekening met de voorziening plaats. 
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Het meerjarig verloop van de voorziening is hieronder in een grafiek weergegeven. 
 

 
 

Op grond van de actualisatie van de grondexploitatieprojecten is per 31 december 2015 een 
voorziening van € 33,8 miljoen benodigd. Een bedrag van €  1,7 miljoen kan vrijvallen en wordt 
verrekend met de Reserve Grondexploitaties. De aanpassing naar 2% rente resulteert in een extra 
vrijval van circa € 0,5 miljoen ten gunste van de Reserve Grondexploitaties. 
 
Met het vaststellen van dit MPSO worden de volgende projecten afgesloten die ten laste van de 
voorziening gebracht zijn:  

- GVU Europalaan 

- Groenewegterrein Zuid 
 
De gereserveerde middelen voor deze projecten vallen vrij na afrekening van de gerealiseerde 
kosten. De vrijval als gevolg van het afsluiten van de bovenstaande projecten heeft een positief 
effect op de benodigde voorziening.  
 
Conform de notitie Grondexploitatie van de Commissie BBV (februari 2012) is bij de Jaarrekening 
2015 het onderhanden werk op de verliesgevende projecten, waarvan per balansdatum de lasten 
hoger zijn dan de baten, als waardecorrectie verantwoord onder de post voorraden. Hierdoor is in 
de Jaarrekening 2015 een bedrag van € 24,6 miljoen opgenomen als voorziening onder de voorraden 
en een bedrag van € 9,1 miljoen als risicovoorziening. 

 

Mobiliteit 
De Investeringsplanning 2003 meldt over de investeringsband Bereikbaarheid-auto: "In het licht van 
de uitbreiding van de stad (Leidsche Rijn) en groeiende mobiliteit is dit programma gericht op goede 
verbindingen tussen nieuwe en bestaande stad, handhaving van de bereikbaarheid en verbeteren 
van de doorstroming van het autoverkeer." Het programma bestaat uit aanleg van nieuwe 
infrastructuur, aanpassingen in de huidige infrastructuur en parkeervoorzieningen. De dekking komt 
uit de Investeringsplanning, het resultaat op de grondexploitatie Leidsche Rijn, de gelden vanuit 
Beheer Openbare Ruimte en het resultaat op de binnenstedelijke grondexploitaties. Uit 
laatstgenoemde bron is voor de jaren 2005 tot en met 2016 een bedrag van jaarlijks€ 1,361 miljoen 
voorzien; in totaal € 16,336 miljoen. 
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7.3.3.3 Reserveringen binnen de reserve grondexploitatie 
Binnen de Reserve grondexploitaties is een aantal bedragen gereserveerd voor specifieke 
activiteiten en projecten. Het betreft reserveringen voor strategische verwervingen, anticiperende 
verwervingen en sanering De Huppel.  
Voor 2015 bedraagt het totaal aan reserveringen € 4,2 miljoen, is als volgt te specificeren: 
 

 
Strategische Verwervingen 
Begin 2014 is de marktwaarde van het strategisch aangekochte vastgoed opnieuw gewaardeerd en 
is de waarde op de balans aangepast op basis van deze taxatie. Deze herwaardering vindt conform 
beleid één keer per vier jaar plaats. Voor het afdekken van de risico’s op het strategisch aangekochte 
vastgoed is een reservering opgenomen van € 3,0 miljoen.  
 
Anticiperende verwervingen 
Anticiperende verwervingen vinden plaats indien er wel sprake is van planvorming, maar er voor het 
plan nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Het ruimtelijke kader kan bestaan uit de door de raad 
vastgestelde Structuurvisie of een uitwerking daarvan door middel van een gebiedsvisie, 
bijvoorbeeld visie Merwedekanaalzone. De verwerving moet bijdragen aan het mogelijk maken van 
de uitwerking van de door de raad vastgestelde visie. Er is geen budget gereserveerd voor 
anticiperende verwervingen. Indien anticiperende aankopen plaatsvinden, zullen deze separaat ter 
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. 
 
Sanering De Huppel 
In het directieberaad van mei 1999 is besloten de geraamde kosten van de sanering van de 
woonwagenlocatie Huppeldijk, ten laste te brengen van het resultaat op de grondexploitatie 
Leidsche Rijn. Hierbij is ook afgesproken dat zowel Leidsche Rijn als Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling 50% van de kosten voor hun rekening nemen. Deze eenmalige bijdrage aan de 
sanering moet nog worden verrekend. 
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7.4 Financieel beeld Stationsgebied 
 
7.4.1 Actuele stand grondexploitaties 
In het MPSO 2015 is een grondexploitatie Stationsgebied gepresenteerd met een budgettair 
neutraal saldo (netto contante waarde 01-01-2015). Het uitgangspunt van de grondexploitatie 
Stationsgebied is dat deze inclusief de ingestelde voorziening sluitend is.  
 
Na de verwerking van alle actuele gegevens in de grondexploitatie Stationsgebied ontstaat er bij 
afronding van de eerste fase van het project in 2022 een geprognosticeerd tekort van € 2,68 miljoen 
op netto contante waarde 01-01-2016. Om vast te houden aan het uitgangspunt van een sluitende 
grondexploitatie, is in de Jaarstukken 2015 de voorziening Stationsgebied opgehoogd met hetzelfde 
bedrag. Hier tegenover staat een verlaging van € 2,5 miljoen van het benodigd weerstandsvermogen 
voor het opvangen van risico’s Stationsgebied. 
 

 
 
In dit beeld zijn de financiële consequenties van de besluitvorming Voorjaarsnota 2016 nog niet 
verwerkt. 
Het doorvoeren vanaf 2016 van de verlaging van het rentepercentage voor het bepalen van de 
contante waarde naar 2% (zoals eerder in het hoofdstuk beschreven) heeft een negatief effect voor 
de grondexploitatie Stationsgebied van € 0,35 miljoen, waardoor het saldo wijzigt naar € 3,03 
miljoen negatief (zie bovenstaande tabel). In de Voorjaarsnota 2016 wordt voorgesteld dit rente-
effect op te vangen door € 0,35 miljoen extra toe te voegen aan de voorziening grondexploitatie.  
 
Voorjaarsnota 2016 
Onderdeel van de Voorjaarsnota 2016 is het investeringsprogramma 2016 Ruimtelijke Strategie 
Utrecht. Hierin zijn voor de grondexploitatie Stationsgebied de volgende voorstellen opgenomen.  
 
Motie Water in de Singel 

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is de dotatie Water om de Catharijnesingel opgenomen van € 6 

miljoen. Eerder was al € 1,6 miljoen  bestemd, waarmee in totaal nu een bedrag van € 7,6 miljoen is 

gespaard. De raming van de aanleg van Catharijnesingel zuid bedraagt € 16 à 18 miljoen. In de 

Voorjaarsnota 2016 wordt voorgesteld  het budget voor de aanleg op het benodigde niveau te 

brengen. In de periode 2016-2018 wordt  in drie tranches van € 3 miljoen   een budget van € 9,0 

miljoen  bestemd voor de  aanleg van het  laatste deel van de Singel.  

 
Structuurvisie Tweede fase 
Voor het vervolgen van het proces en opstellen van de Structuurvisie Stationsgebied Tweede Fase 
(zie ‘Prioritaire gebieden, Stationsgebied’) wordt in de Voorjaarsnota voorgesteld om een budget 
van € 1,5 miljoen te bestemmen. 
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Placemaking en eerste verkeersmaatregelen doorstroming Westplein 
Aan een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat een fase van placemaking vooraf: het in gebruik 
nemen en identiteit geven van een gebied door tijdelijke activiteiten. Ter stimulering hiervan, onder 
andere op de kop van Lombok en langs de centrumboulevard is, ook als basis voor cofinanciering 
van derden, financiële ruimte nodig. Daarnaast zijn in 2017 ook al de eerste verkeersmaatregelen ter 
realisering  van het in de Toekomstvisie neergelegde beeld van de route over het Westplein in de 
vorm van verminderen van asfalt, in combinatie met organische gebiedsontwikkeling mogelijk. Voor 
placemaking en de uitvoering van de eerste stappen Westplein wordt in de Voorjaarsnota 2016 
voorgesteld een budget van € 2 miljoen te bestemmen.  
 
7.4.2 Toelichting bij mutaties 
In onderstaande tabel staan de belangrijkste plussen en minnen van de actualisatie van de 
grondexploitatie Stationsgebied. Deze worden vervolgens kort toegelicht en er wordt een beeld 
geschetst van de grondexploitatie op hoofdlijnen en de cashflow. 
 

 
 
7.4.2.1 Toelichting Minnen 
Conditionering Stationsplein oost en Nieuwe Stationsstraat 
In het gebied tussen de sporen en Hoog Catharijne (projecten Stationsplein oost, Noordgebouw, 
Zuidgebouw en de Nieuwe Stationsstraat) is sprake van obstakels in de ondergrond die vooraf, door 
bovenliggende functies, niet in beeld gebracht en verwijderd konden worden. Deze kosten zijn tot 
op heden gedekt binnen het budget onvoorzien. In 2016 wordt de zuidzijde van het gebied 
geconditioneerd voor onder andere het bus-tramstation en fase 2 Stationsplein Oost. De 
verwachting is dat in dit gebied vergelijkbare kosten aan de orde zijn. Deze extra kosten kunnen niet 
meer opgevangen worden binnen het onvoorzien. Om die reden is bij de actualisatie van de 
grondexploitatie het hiervoor bestemde budget opgehoogd. In de nadere toelichting van de 
grondexploitatie is het effect van de verlaging van de rente niet meegenomen. 
 
Tijdelijke maatregelen uitvoering Stationsplein Oost en Uithoflijn 
Tijdens de uitvoering moeten er tijdelijke maatregelen worden getroffen voor het in stand houden 
van zowel bovengrondse als ondergrondse functies. Daarnaast is het voor de realisatie van tijdelijke 
maatregelen noodzakelijk om functies, veilig, in stand te houden (veilige routes voor voetgangers en 
fietsers en een veilige bus afwikkeling). Deze maatregelen zijn aan de voorkant onderschat. In 2016 
worden werkzaamheden uitgevoerd terwijl het (tijdelijk) busstation aan de zuidzijde volop in gebruik 
is. Hiervoor zijn met de huidige inzichten meer faseringsstappen nodig dan in het oorspronkelijke 
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faseringsplan is voorzien. Deze extra maatregelen zijn bij de actualisatie van de grondexploitatie ook 
financieel vertaald. 
 
Raakvlakkosten project Stationsplein Oost 
Het project Stationsplein oost wordt gerealiseerd in een gebied waar veel projecten tegelijkertijd 
worden gebouwd: het Noordgebouw (DURA), het Paviljoen en het Voorzetgebouw (Klépierre), het 
Zuidgebouw (ABC), HOV-baan Uithoflijn en het bus-tramstation Uithoflijn (POUHL). Dit levert veel 
extra raakvlakkosten op. Omdat de aansturing van deze projecten centraal wordt gedaan vanuit het 
project Stationsplein Oost, zijn deze raakvlakkosten ten laste gebracht van het project Stationsplein 
Oost. Voor de komende periode zijn de belangrijkste raakvlakken geïnventariseerd en is met deze 
kennis het risicoprofiel geactualiseerd. Dit betreft: 

- conditionering t.b.v. tram/busstation; 

- inpassen Uithoflijn ter hoogte van traverse; 

- aanlanding Moreelsebrug en ruimtebeslag werkterrein;  

- inpassing bouw Het Platform (Zuidgebouw); 

- inpassing expeditie tunnel naar OVT; 

- bouwwerkzaamheden Paviljoen;  

- bouwwerkzaamheden Noordgebouw. 
 
Diversen 
Er zijn diverse kleine bijstellingen verwerkt in de grondexploitatie die per saldo tot een negatief 
resultaat leiden. Oorzaak is onder andere de indexering van de ramingen en het langer openhouden 
van het Informatiecentrum in de hal van het Stadskantoor. De kosten van het  Informatiecentrum 
waren tot vorig jaar in de grondexploitatie begroot tot en met 2018, omdat in dit jaar de bijdragen 
van de partners aflopen. Omdat de behoefte aan een Informatiecentrum gelet op de start van de 2e 
fase Stationsgebied ook na 2018 groot is, is aan de actuele begroting de jaren 2019 en 2020 
toegevoegd. Dit betekent een toename van de kosten van circa € 0,35 miljoen. De komende periode 
wordt onderzocht hoe het Informatiecentrum een bredere functie kan krijgen voor de gehele 
Ruimtelijke keten. 
 
Inkooptaakstelling 
Voor de jaren 2015 tot 2018 is in het Coalitieakkoord een 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. In het MPSO 2015 en de Peilstok 2015 is 
gemeld dat het zeer onzeker is of deze taakstelling ingevuld kan worden. 

 

Op basis van de aanbestedingsresultaten tot nu toe, de beperkte omvang van de nog aan te 
besteden projecten en gezien de marktsituatie, is de verwachting dat  deze taakstelling niet  
ingevuld wordt. Om een betrouwbaar financieel beeld te presenteren, is bij de actualisatie van de 
grondexploitatie geen rekening meer gehouden met de invulling van de inkooptaakstelling. Op het 
moment dat bij de nog aan te besteden projectonderdelen een aanbestedingsresultaat wordt 
gerealiseerd, volgt rapportage hierover in de Peilstok en in het MPSO.  
 
7.4.2.2 Toelichting Plussen 
Vastgoedopbrengsten 
De projecten Zuidgebouw, Noordgebouw, Kop Jaarbeurs (Hotel-Woningen en de voormalige plot 
Holland Casino) en de herontwikkeling van Hoog Catharijne (Klépierre) zijn bij de actualisatie van de 
grondexploitatie conform de laatste stand van zaken van de onderhandelingen en/of huidige 
inzichten geactualiseerd. Dit resulteert in een positieve bijstelling van de opbrengsten. 
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Bijdragen en Subsidies 
Voor het project knijpmaatregelen Monicabrug/Paardenveld is in het Meerjaren Programma 
Bereikbaarheid 2015 een extra bijdrage bestemd. Voor de realisatie van de expeditiestraat onder 
Stationsplein Oost is een Rijksbijdrage bestemd. Deze bijdragen zijn financieel technisch verwerkt in 
de actuele grondexploitatie. 
 
7.4.2.3 Grondexploitatie op hoofdlijnen en cashflow 
In het volgende overzicht wordt de grondexploitatie op hoofdlijnen weergegeven. Er wordt inzicht 
gegeven in de gerealiseerde kosten en opbrengsten (=boekwaarde) en de geraamde kosten en 
opbrengsten. Op 1 januari 2016 is circa 57% van de totale investeringen gerealiseerd. Van de totale 
opbrengsten is circa 61% gerealiseerd. De gerealiseerde opbrengsten bestaan grotendeels uit 
subsidies en de gemeentelijke bijdrage in het project. Uit de vastgoedprojecten moet nog circa € 185 
miljoen aan grondopbrengsten worden gerealiseerd. Inclusief de gemeentelijke bijdrage bedraagt 
per 1-1-2016 de boekwaarde € 28 miljoen positief. 
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In de volgende grafiek is de cashflow van de grondexploitatie Stationsgebied weergegeven. Ten 
opzichte van de cashflowgrafiek die vorig jaar is gepresenteerd zien we dat de jaarschijf 2016 fors 
positiever uitvalt. Dit wordt veroorzaakt door de gronduitgiften van de projecten Noordgebouw, 
Zuidgebouw, het Paviljoen inclusief kiosken op het Stationsplein oost en het WTC. Deze 
grondopbrengsten waren voorheen voorzichtiger gefaseerd in de grondexploitatie. Daarnaast 
komen er diverse subsidies en bijdragen binnen in 2016 waaronder de 2e tranche voor de realisatie 
van de regionale voorzieningen (OVT).  Na 2016 liggen de inkomende geldstromen lager waardoor 
de boekwaarde (ofwel het saldo van gerealiseerde opbrengsten minus gemaakte kosten) van het 
project tot en met 2018 een dalende trend vertoond. Na 2018 schommelt de boekwaarde rond de 
nullijn. 
 

 
 
7.4.3 Risico’s 
Conform de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2015-2018 is de risicoanalyse 
Stationsgebied opgesteld. De omvang van het benodigde weerstandsvermogen voor het project 
Stationsgebied is met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld van  € 31,8 miljoen in 2015 naar  
€ 29,3 miljoen. Door het ophogen van de budgetten voor het gebied tussen de sporen en Hoog 
Catharijne (Stationsplein Oost en omgeving) zijn de risico’s voor tijdelijke maatregelen en de 
aanleg van het openbaar gebied en de infra verlaagd.   
Desondanks blijft het Stationsgebied een complex en daardoor risicovol project. Het project zit nog 
volop in de uitvoering. In de komende jaren wordt nog circa € 285 miljoen in het gebied 
geïnvesteerd en moet nog circa € 258 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd worden. 
 
7.4.3.1 Projectspecifieke risico’s:  
Uit de risicoanalyse komen de volgende belangrijkste risico’s naar voren: 

 

 Door de huidige situatie op de kantorenmarkt worden de geraamde opbrengsten in de 
grondexploitatie mogelijk later, niet of tegen een lagere waarde gerealiseerd. Vanwege de 
omvang van de geprognosticeerde inkomsten die nog binnen moet komen, is de omvang voor dit 
risico gehandhaafd. 

Beheersmaatregel: toepassen van slimme ontwikkelstrategieën, actieve marketing 
vastgoedprojecten, projecten opknippen in meerdere fasen. 
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 Ondanks diverse vooronderzoeken wordt op het moment dat de uitvoering start echt duidelijk 
welke zaken zich in de ondergrond bevinden (bodemvervuiling, archeologie en kabels en 
leidingen). Dit kan leiden tot extra kosten die onvoldoende voorzien zijn in de 

     grondexploitatie. Daarnaast kunnen zich tijdens de uitvoering allerlei onverwachte zaken 
voordoen waarmee financieel geen rekening is  gehouden. De omvang van dit risico is verlaagd. 
Beheersmaatregel: voor het starten van de uitvoering van projecten wordt de bodem uitgebreider 
onderzocht. 
 

 In de contracten met de partners (intentie- en ontwikkelovereenkomsten) zijn de hoofdlijnen 
verwerkt. Bij de verdere uitwerking tot projectovereenkomsten of  uitgiftecontracten bestaat het 
risico dat er kosten voor rekening komen van de gemeente die niet voorzien zijn in de 
grondexploitatie. 

Beheersmaatregel: inzetten van een deskundig onderhandelingsteam en gebruik maken van een 
juridische klankbordgroep. 
 

 Om het gebied bereikbaar en veilig te houden tijdens de uitvoering zijn veel tijdelijke 
maatregelen noodzakelijk. De kosten hiervan zijn aan de voorkant lastig te ramen, omdat 
maatregelen in de praktijk onvoldoende werken en/of planningen uitlopen waardoor 
aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden. De omvang van dit risico is verlaagd. 

Beheersmaatregel: overall aansturing van tijdelijke maatregelen door een uitvoeringsmanager, 
afstemming met partijen, zorgen voor voldoende toezicht en handhaving. 
 

 Voor het Stationsgebied moeten veel vergunning trajecten worden doorlopen waar bezwaar 
tegen gemaakt kan worden. Dit kan leiden tot vertragingen, planschadeclaims, 
nadeelcompensatie enzovoort. 

Beheersmaatregel: het aanstellen van een coördinator vergunningen, het instellen van een 
bouwhinderfonds, uitgebreide communicatie. 
 

 Door de complexiteit van het project (langere doorlooptijden, meer toezicht, inefficiënt 
     ontwerpproces) is er een risico dat de budgetten voor de VAT-kosten ontoereikend zijn. 
Beheersmaatregel: sturing op beschikbare budgetten voor de VAT kosten en organiseren van 
externe concurrentie voor VAT- werkzaamheden. 
 
7.4.3.2 Scenario’s - Gevoeligheidsanalyse 
De grondexploitatie Stationsgebied wordt doorgerekend op basis van een veelheid aan aannames. 
Bij de actualisatie zijn de meest waarschijnlijke en realistische aannames verwerkt tot de 
voorliggende grondexploitatie. De mogelijke beweging rond deze aannames zijn vertrekpunt voor de 
scenario’s die in deze paragraaf zijn opgenomen. De belangrijkste scenario’s, inclusief eventuele 
mogelijke beheersmaatregelen ultimo 2015, worden hieronder kort beschreven en waar mogelijk 
voorzien van beheersmaatregelen. Effecten van bestuurlijke besluitvorming zijn hierin niet 
opgenomen. Voor alle scenario’s geldt dat het mogelijke ontwikkelingen zijn; er is nu geen 
aanleiding om te veronderstellen dat de scenario’s zich daadwerkelijk voordoen. 
 
De vastgoedopbrengsten vormen de belangrijkste factor die van invloed is op het resultaat van de 
grondexploitatie Stationsgebied. De volgende projecten zijn nog niet gecontracteerd waarbij het nog 
niet zeker is of de verwachte grondopbrengsten daadwerkelijk worden gerealiseerd: 

- Jaarbeurspleingebouw fase 1 en 2 (kantoren/commerciële voorzieningen) 

- Oude Daalstraat (woningen) 

- Kop Jaarbeurs (kantoren, wonen, leisure) 
Daarnaast ligt veel vastgoedvolume vast in contracten (met name Klépierre en NS), maar zijn deze 
projecten nog niet gestart met de bouw. De gemeente heeft daar niet of nauwelijks invloed op, 
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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 € 185 miljoen aan grondopbrengsten 
binnenkomen. 
 
Hieronder volgen een aantal scenario's die de financiële effecten laten 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 drie jaar later gerealiseerd  
Korte toelichting: zowel gecontracteerd als niet gecontracteerd vastgoed schuift drie jaar door in de 
planning. 
 
Effect grondexploitatie: € 8 miljoen negatief (netto contante waarde 1-1-2016) 
 
Beheersing: dit effect kan opgevangen worden binnen het weerstandsvermogen Stationsgebied. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform nota weerstandsvermogen na beheersmaatregel: categorie 1 
(zeer klein). 
 
Scenario 2:  Grondprijzen van nog niet gecontracteerd vastgoed vallen 20% lager uit 
Korte toelichting: uitgangspunt is dat de huidige grondprijs voor woningbouw, kantoren, leisure, 
retail en horeca gemiddeld 20% verlaagd moet worden vanwege marktomstandigheden. 
 
Effect grondexploitatie:  € 12,3 miljoen negatief (netto contante waarde 1-1-2016) 
 
Beheersing: dit effect kan opgevangen worden binnen het weerstandsvermogen Stationsgebied of 
door het optimaliseren van het programma (bijvoorbeeld wijzigen woonproduct). 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform nota weerstandsvermogen na beheersmaatregel: Categorie 1 
(zeer klein). 
 
Scenario 3:  30.000 m² bvo kantoorvolume wordt niet gerealiseerd 
Korte toelichting: in de programmatabel is vastgelegd dat in het Stationsgebied maximaal 250.000 
m² bvo kantoren gerealiseerd mag worden. In dit scenario rekenen we het effect door dat circa 
30.000 m² bvo vanwege marktomstandigheden niet gerealiseerd gaat worden. 
 
Effect grondexploitatie: € 20,2 miljoen negatief (netto contante waarde 1-1-2016) 
 
Beheersing: programma doorschuiven naar fase 2 stationsgebied of kantoorprogramma invullen met 
wonen. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform nota weerstandsvermogen na beheersmaatregel: Categorie 2 
(klein). 
 
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. In onderstaande scenario’s wordt dit inzichtelijk gemaakt. 
 
Scenario 4:  Indexering kosten van 2% naar 3%, indexering opbrengsten van 1% naar 2% 
Korte toelichting: uitgangspunt hierbij is een verhoging van de inflatieparameters met 1%. 
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Effect grondexploitatie: € 0,5 miljoen negatief (netto contante waarde 1-1-2016) 
 
Beheersing: opvangen binnen het budget onvoorzien. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform nota weerstandsvermogen na beheersmaatregel: Categorie 1 
(klein). 
 
7.5 Financieel beeld Leidsche Rijn 
 
7.5.1 Stand grondexploitatie per 1 januari 2016 
De grondexploitatie Leidsche Rijn kent per 1 januari 2016 voor het eerst sinds vijftien jaar een 
positief saldo. De belangrijkste ontwikkeling in 2015 voor de grondexploitatie Leidsche Rijn betreft 
de positieve effecten van de aanhoudende vraag naar (nieuwbouw)woningen. Het financieel 
positieve effect hiervan is, gecombineerd met een deel van de aanwezige marktprijscorrectie, 
ingezet ter beheersing van het financiële risico op het nog te realiseren kantorenprogramma door de 
omzet kantoren te verlagen.  
 
Meer administratieve effecten komen voort uit het afsluiten van 28 deelprojecten eind 2015 en het 
verwerken van de nieuwe richtlijnen vanuit de commissie BBV voor grondexploitaties die per 1 
januari 2016 zijn ingegaan. 
 
De mutaties op basis van de actualisatie 2016 van het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn 
zijn in hoofdlijnen als volgt: 

 

 
 
 
Het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn is positief door de ontvangen kapitaalstortingen 
VINEX-subsidie bij start van de gebiedsontwikkeling en de bijdrage vanuit de besluitvorming 
Voorjaarsnota 2013. Met de positieve ontwikkelingen die volgen uit de actualisatie 2016 is                 
€ 26 miljoen beschikbaar om terug te storten. Dit bedrag wordt betrokken bij de besluitvorming over 
de Voorjaarsnota 2016. 
 
 
 
 
 



65 

 

 
7.5.2 Toelichting bij mutaties 
 
7.5.2.1 Woningbouw 
Door de aanhoudende vraag naar (nieuwbouw)woningen is er ook in 2015 een hogere dan begrote 
omzet woningbouw gerealiseerd binnen de deelgebieden van Leidsche Rijn. De hogere omzet 
bestaat uit meer uitgegeven bouwrijpe kavels voor woningen en hoger dan begrote uitgifteprijzen. 
De hogere afzet geeft een groot positief effect doordat de totale looptijd van het 
woningbouwprogramma door de versnelling in 2015 korter wordt.  

 
 
Hoge Weide 
De gevolgen van een aantrekkende woningmarkt zijn goed zichtbaar in Hoge Weide. Ook in 2015 zijn 
ruim meer grondopbrengsten ontvangen dan vooraf geraamd. Daarnaast is het overgrote deel van 
de restantopbrengsten contractueel vastgelegd met ontwikkelaars. De resultaatsverbetering van      
€ 4,4 miljoen is het gevolg van de realisatie van hogere grondopbrengsten in 2015, aanpassen van 
uitgifte-tempo toekomstige grondopbrengsten, positief faseringsverschil door het omzetten van het 
resterende kantorenprogramma naar woningbouw en het eerder realiseren van overige 
grondopbrengsten uit woningbouwuitgifte. 
 
Het Zand 
Het saldo is verbeterd met € 3,6 miljoen. Dit is met name het gevolg van vrijval van restant 
budgetten voor bouwrijp maken en woonrijp maken. De werken zijn afgerond maar de budgetten 
niet volledig gebruikt. Daarnaast zijn de geraamde opbrengsten hoger door vrijval van geraamde 
parkeerbijdragen in de Veiling en zijn exploitatiebijdragen ontvangen voor particuliere 
ontwikkelingen. 
 
Terwijde 
De kosten zijn gedaald met € 1,6 miljoen.  Dit is verdeeld over de verlaging van het budget 
plankosten, verlaging van het budget bouw- en woonrijp maken en de verlaging van het VAT-budget 
tot 10% van de lopende en nog aan te besteden werken. 
De opbrengsten zijn met € 1,1 miljoen gestegen. De aanbesteding van Blok D bij het winkelcentrum 
leverde een positief resultaat op. Verder kon de voorziening gebouwd parkeren daar vervallen.  
 
Grauwaart 
Het saldo van de grondexploitatie is met € 1,0 miljoen verbeterd. Dit is het gevolg van enerzijds 
vrijval van geraamde plankosten (door de voorspoediger uitgifte van gronden) en anderzijds hogere 
opbrengsten bij de ontwikkelingen van de zuid- en noordpunt.  
 
Rijnvliet 
Zowel de kosten als de opbrengsten zijn gedaald. De daling van de opbrengsten kan verklaard 
worden door een lager aantal woningen. Enkele bestaande percelen langs de Rijksstraatweg zijn 
ruimer ingepast in het Stedenbouwkundig Plan (SP), hier staat een besparing op verwervingskosten 
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tegenover. En aan de oostkant van Rijnvliet zijn de woningen op grotere afstand van de Stadsbaan 
gesitueerd. Dit leidt tot een aangepaste verkaveling, waarbij met name het aantal 
meergezinswoningen is gedaald. Omdat de kostenbesparing lager is dan de daling van de 
opbrengsten daalt het saldo op netto contante waarde met € 2,7 miljoen. 
 
Máximapark woningbouw 
Het saldo op netto contante waarde van de grondexploitatie Máximapark is met € 2,6 miljoen 
verbeterd. De belangrijkste oorzaken zijn gestegen grondopbrengsten en een versnelling van de 
gronduitgifte voor woningbouw. In 2015 is meer grond uitgegeven dan waar vooraf rekening mee is 
gehouden.  
 
Vleuterweide 
In 2015 is een bijdrage vanuit het positieve resultaat op de GEM Vleuterweide ontvangen van in 
totaal € 10 miljoen. De opgave van de GEM is nagenoeg afgerond, de GEM wordt naar verwachting 
medio 2017 ontbonden. In 2016 wordt nog € 2 miljoen ontvangen. Vanwege de zekerheid van dit 
bedrag is dit verwerkt in voorliggende actualisatie. Als de laatste handelingen binnen de opgave 
positief uitpakken, ontvangt de gemeente Utrecht naar verwachting nog een positieve bijdrage in 
2017 van circa € 1 miljoen. Vanwege de onzekerheid rond de afrekening van de GEM, is dit bedrag 
nog niet verwerkt. 
 
7.5.2.2 Leidsche Rijn Centrum 
Vanuit een oogpunt van behoedzaamheid en risicobeperking worden de opbrengsten vanuit het 
kantorenprogramma niet meer geïndexeerd. Vanwege de omvang van het kantorenprogramma 
binnen de deelexploitatie Leidsche Rijn Centrum is het effect van het niet- indexeren met € 9 miljoen 
substantieel. 
 
7.5.2.3 Commercieel Vastgoed 

 
 
De Wetering zuid 
De geraamde grondopbrengst van Kavel J2 is aangepast op basis van het vastgestelde 
bestemmingsplan. De vierkante meters kantoor zijn omgezet naar bedrijfskavels. De verwachte 
grondopbrengsten van bedrijven liggen lager dan die van kantoren. Hierdoor ontstaat een 
verslechtering van het saldo contante waarde van € 1,3 miljoen. 
 
Papendorp 
De kosten zijn vrijwel gelijk gebleven. Toch verslechtert het saldo op netto contante waarde met 
€ 6,5 miljoen als gevolg van het doorschuiven van alle resterende gronduitgiftes met een jaar en het 
niet- indexeren van de grondprijzen voor kantoren. 
 
Haarrijn 
Het saldo op contante waarde is bijna € 0,8 miljoen gedaald. Hiervoor zijn twee oorzaken. Ten eerste 
is een budget vanuit de grondexploitatie Haarrijnseplas overgeheveld voor de aanleg van 
beschoeiing langs de waterzijde Haarrijnseplas ten behoeve van de woningbouw. Verder mogen, 
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conform nieuwe BBV-richtlijnen, grondopbrengsten na 1 januari 2026 niet meer geïndexeerd 
worden. Eerder werd voor de uitgiftes na deze datum nog gerekend met een indexering van 1%. 
 
Strijkviertel 
De daling van het saldo op netto contante waarde  wordt verklaard uit het vertragen van de uitgifte 
van bouwkavels met 1 jaar, en uit het  niet meer indexeren van de opbrengsten na 2025 (dus in de 
periode 2026-2030). 
 
7.5.2.4 Overall posten 

 
Aftopping woningbouw 
In 2013 is de fasering van het woningbouwprogramma voor de jaren 2014– 2018 op overall niveau 
van de grondexploitatie verlaagd. In de deelgebieden is de oorspronkelijke fasering aangehouden, 
op overall niveau is vanuit behoedzaamheid een aftopping opgenomen voor een eventueel lager 
afzettempo. In 2015 was het afzettempo hoger dan begroot en vervalt de aftopping. Hierdoor 
verbetert de grondexploitatie met € 4,6 miljoen. 
 
Resultaat afgesloten deelprojecten 
In 2015 zijn 28 afgeronde deelprojecten financieel afgesloten. Dit betreft onder meer Langerak, 
Parkwijk, Veldhuizen, De Balije, De Woerd, De Wetering Noord, Papendorp Groenewoud en alle 
infraprojecten. Mede vanwege de aanwezigheid van infraprojecten was het effect op het 
grondexploitatiesaldo van de afgesloten deelprojecten € 1,9 miljoen positief (er zijn meer 
investeringen afgesloten dan inkomsten).  
 
Beheer- en beveiliging Stadsbaantunnel 
Conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2015 is € 5 miljoen extra gereserveerd voor het beheer 
en de beveiliging van de Stadsbaantunnel. In totaal bedraagt het hiervoor binnen de 
grondexploitatie gereserveerde bedrag nu € 6 miljoen. Vanuit de onzekerheid bij de lopende 
onderhandelingen met leveranciers wordt € 2,5 miljoen aanvullend gereserveerd van de vrijvallende 
marktprijscorrectie 2016. Voor de Geluidswal Veldhuizen is nog circa € 5 miljoen budget nodig. Het 
resterende deel van de vrijvallende marktprijscorrectie 2016 en die van 2017 wordt gereserveerd 
voor de investering in de Geluidswal Veldhuizen. De vrijval van de marktprijscorrectie is afhankelijk 
van de ontwikkelingen op de woningmarkt. Naar huidig inzicht blijven deze de komende twee jaar 
positief. 
 
7.5.2.5 Rente van 4% naar 2% 
Een doorrekening van de grondexploitatie Leidsche Rijn op een rentepercentage van 2% in plaats 
van de in 2015 gehanteerde 4% (zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven) geeft een positief effect 
van € 52 miljoen. Dit effect wordt veroorzaakt doordat de grondexploitatie Leidsche Rijn een 
aanzienlijke doorlooptijd heeft en een positieve cash flow verwachting voor de toekomst (meer 
inkomsten dan uitgaven). Bij een lagere rente stijgt daardoor de netto contante waarde. 
 
7.5.2.6 Verlaging omzet kantoren 
Tot 2015 werd een marktprijscorrectie aangehouden van 10% van de totale toekomstige omzet 
binnen de grondexploitatie. Met het aantrekken van de woningbouwmarkt, wat blijkt uit een hogere 
afzet in 2014 en 2015 dan begroot en het aantal afgesloten contracten voor 2016 - is het risicoprofiel 
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op deze omzet afgenomen maar niet nihil. Daarnaast is conform de nieuwe BBV-richtlijnen de 
indexering op de te realiseren omzet vanaf 1 januari 2026 op nul gesteld (tienjaars periode). Het 
lagere risicoprofiel op uitgifte van bouwrijpe kavels voor woningbouw en bedrijventerrein in 
combinatie met de nog steeds stagnerende afzet van kantoorprogramma, heeft geleid tot een 
andere inzet van de marktprijscorrectie. Vanaf 1 januari 2016 is afgestapt van de generieke 
reservering van 10 % van de totale toekomstige omzet en is de risicobeheersing binnen de 
grondexploitatie Leidsche Rijn op de omzet als volgt opgebouwd: 
 
Woningbouw- en bedrijventerrein: 
Voor de omzet woningbouw- en bedrijventerrein is 5 % marktprijscorrectie op de totaal nog te 
realiseren omzet gereserveerd. Vanaf 1 januari 2026 worden de opbrengsten niet geïndexeerd. 
 
Kantorenprogramma: 
Voor de omzet kantoren is 5 % marktprijscorrectie op de nog te realiseren omzet in de periode 2017 
– 2025 gereserveerd. Deze omzet wordt in zijn geheel niet geïndexeerd. In 2016 staat geen uitgifte 
geprogrammeerd, in 2017 en 2018 een zeer beperkt aantal m2. De omzet vanaf 1 januari 2026 tot en 
met 2039 (einde looptijd) is op nul gezet. De keuze voor deze termijn hangt samen met de tienjaars 
termijn zoals geadviseerd door de commissie BBV. Deze adviseert bij een grondexploitatie met een 
looptijd > 10 jaar vanaf het tiende jaar de opbrengsten zeer behoedzaam te ramen. 
 
In cijfers: 
De totale omzet woningbouw en bedrijventerrein aangevuld met de omzet kantoren tot 1 januari 
2026 bedraagt circa € 550 miljoen. Hiervoor is een reservering beschikbaar in de vorm van de 
marktprijscorrectie van € 27,5 miljoen voor tegenvallers in de omzet (latere verkoop dan begroot of 
verkoop tegen lagere prijs). Naast deze generieke reservering is € 7 miljoen gereserveerd voor 
Leeuwesteijn Zuid vanwege de specifieke risico’s op de afzet van het programma. 
 
De omzet kantoren na 1 januari 2026 tot en met 2039 bedroeg € 125 miljoen, deze omzet is 
financieel in zijn geheel op nul gezet. Jaarlijks wordt bekeken of het ‘nieuwe’ 10e jaar leidt tot een 
positieve aanpassing van de omzet (in 2017 komt de omzet van 2026 weer in de tienjaars periode). 
Met deze methodiek is de omzet na het 10e jaar zeer behoedzaam geraamd en zal de 
grondexploitatie bij een eventueel aantrekkende kantorenmarkt verbeteren.  
 
7.5.3 Risico’s 
De grondexploitatie die hoort bij het nog te realiseren deel van de gebiedsontwikkeling Leidsche Rijn 
wordt doorgerekend op basis van een veelheid aan aannames. Bij de actualisatie zijn de meest 
waarschijnlijke en realistische aannames verwerkt tot de voorliggende grondexploitatie. De 
mogelijke beweging rondom deze aannames zijn vertrekpunt voor de scenario’s die in deze 
paragraaf zijn opgenomen. 
 
De belangrijkste scenario’s inclusief eventuele mogelijke beheersmaatregelen ultimo 2016 worden 
hieronder kort beschreven en waar mogelijk voorzien van denkrichtingen van beheersing. Effecten 
van bestuurlijke besluitvorming zijn hierin niet opgenomen. Voor alle scenario’s geldt dat het 
mogelijke ontwikkelingen zijn; er is nu geen aanleiding om te veronderstellen dat de scenario’s zich 
daadwerkelijk voordoen. 
 
Scenario omzetvolume kantoren 2016 – 2018 op nihil 
Korte toelichting bij gekozen scenario: uitgangspunt bij dit scenario is dat vanwege aanhoudende 
negatieve economische omstandigheden er geen afzet van kantoren plaatsvindt komende drie jaar. 
In de grondexploitatie Leidsche Rijn staat voor 2016 geen uitgifte kantoren gepland, voor 2017 3.000 
m2 en in 2018 8.800 m2. 
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Effect: volume 11.800 m2 verschuift naar periode vanaf 2037 en verder. Daarmee komt deze afzet in 
de periode na de tienjaarstermijn en wordt de omzet ad € 7 miljoen. 
 
Beheersing: dit effect kan binnen de marktprijscorrectie opgevangen worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 3 50 / 50. 
 
Scenario aanpassing grondprijzenbeleid 
Korte toelichting bij gekozen scenario: bij dit scenario is als uitgangspunt gekozen dat de 
kantoorprijzen in de periode 2016–2020 gemiddeld 25% lager uitkomen dan nu opgenomen in 
grondexploitatie. 
 
Effect: lagere opbrengst van circa € 6 miljoen. 
 
Beheersing: dit effect kan binnen de marktprijscorrectie opgevangen worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 1 Zeer Klein. 
 
Scenario: totale nog te realiseren omzet Leidsche Rijn 5% verlagen 
Korte toelichting bij gekozen scenario: 
Uitgangspunt is dat de huidige grondprijs voor woningbouw, bedrijventerrein en kantoren 
gemiddeld 10% verlaagd moet worden vanwege marktomstandigheden. 
 
Effect: lagere opbrengst van € 28 miljoen. 
 
Beheersing: inzet marktprijscorrectie. Hierna resteert er geen ruimte meer binnen de 
marktprijscorrectie. Bestuurlijke keuzes binnen de kaders van de gebiedsontwikkeling zijn wellicht 
noodzakelijk bij de beheersing van dit scenario. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 1 Zeer Klein voor 
woningbouw en bedrijventerrein, categorie 2 Klein voor kantoren. 
 
Scenario renteverhoging 2018 van 2% naar 3% 
Korte toelichting: uitgangspunt hierbij is een verhoging van rekenrente voor 
grondexploitatieprojecten binnen de gemeente Utrecht van 2% naar 3% vanaf 2018. 
 
Effect: de grondexploitatie verslechtert door renteverhoging vanaf 2018 met circa € 28 miljoen. 
 
Beheersing: bij een renteverhoging neemt de netto contante waarde van de toekomstige omzet af 
en is de benodigde marktprijscorrectie en afboeking kantoorprogramma lager. Dit zijn vrijwel 
communicerende eenheden waarmee een rentestijging opgevangen kan worden. 
 
Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 2 Klein. 
 
Scenario vrijval van marktprijscorrectie in periode tot 2019 
Korte toelichting: de begroting voor de komende vier jaar is gelijk aan realisatie. De grondexploitatie 
vraagt geen aanpassing. 
 
Effect: jaarlijks verbetert grondexploitatie met vrijval marktprijscorrectie. In totaal in de periode 
2016 tot 2019  een verbetering van bijna € 12 miljoen. 
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Mate van waarschijnlijkheid conform Nota Weerstandsvermogen: categorie 3 50 / 50. 
 
7.6 Wend- en weerbaarheid 
Het doel van de paragraaf wend- en weerbaarheid is om aan te geven op welke punten de 
Gemeente Utrecht mogelijkheden kan benutten om de financiële weerbaarheid en wendbaarheid te 
versterken.  
  
Voor grondexploitaties geldt 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 is de maatstaf: 
onderhanden werk voor periode langer dan drie jaar: 
> 10% van gemeentelijke begroting Kwetsbaar     
> 5% van gemeentelijke begroting Bewaken   
< 5% van gemeentelijke begroting In orde    
  
De maatstaf voor het onderhandenwerk die hoort bij de grondexploitatieprojecten van de gemeente 
Utrecht komt de komende jaren structureel uit onder 5% en is daarmee op het niveau van ‘in orde’ 
uitgekomen. 
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8. Reserve Stedelijke Herontwikkeling 
 

8.1 Wat is de Reserve Stedelijke Herontwikkeling? 

De Reserve Stedelijke Herontwikkeling is een samenvoeging van verschillende budgetten op het 

terrein van stedelijke ontwikkeling  (ISV 2 en 3, Impulsbudget, BLS, BWS en DSM). Gelijktijdig met de 

samenvoeging heeft de raad in 2014 ook een nieuw bestedingskader voor de verdeling van de 

middelen en een programmering vastgesteld.  

 

De Reserve Stedelijke Herontwikkeling is bedoeld voor een noodzakelijke bijdrage aan een beperkt 

aantal binnenstedelijke grondexploitaties, maar vooral om aan te sluiten bij initiatieven van 

anderen. Het gaat vaak om initiatieven die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke ambities 

op het terrein van stedelijke herontwikkeling die niet of onvoldoende ‘vanzelf’ door de markt 

worden opgepakt. Interventies via publieke financiering kunnen dan soms noodzakelijk zijn. De 

gemeente sluit  dan aan bij de investering van derden. Zo is bijvoorbeeld de transformatie van 

bedrijventerreinen of leegstaande kantoorgebouwen een ambitie van het college, die in veel 

gevallen niet volledig door de markt gedragen zal worden. Naast specifieke ambities, zijn er ook 

specifieke locaties in de stad die - gezien de ruimtelijke kwaliteit - vragen om stedelijke 

herontwikkeling, maar die niet door de markt worden opgepakt. Denk hier bijvoorbeeld aan de 

verbetering van de openbare ruimte in wijken als Kanaleneiland en Overvecht. Met een 

(stimulerings-)bijdrage van de gemeente, kunnen initiatieven van allerlei investerende partijen en 

bewoners mogelijk gemaakt worden. In de meeste gevallen gaat het dan om investeringen in de 

openbare ruimte. In andere gevallen kan het bijvoorbeeld gaan om het financieren van een 

stimuleringsbijdrage of kennisontwikkeling.  

 

In het MPSO 2015 is de programmering van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling opnieuw 

geactualiseerd op basis van de belangrijkste prioriteiten van dat moment. Deze herprogrammering 

maakte inzichtelijk dat eind 2017 de reserve nagenoeg leeg zal zijn. Sinds 1 januari 2015 komen er 

geen nieuwe middelen meer vanuit Rijk (zoals ISV) op het terrein van stedelijke herontwikkeling. 

Stedelijke herontwikkeling is echter een continu proces; nieuwe wensen op het terrein van stedelijke 

herontwikkeling dienen zich voortdurend aan. Dat was een van de aanleidingen om bij de 

Voorjaarsnota 2015 vast te stellen dat de gemeente  een verkenning gaat uitvoeren om de 

actualisatie van de Ruimtelijke Strategie te verbinden aan een financiële strategie; een koppeling van 

inhoud aan financiële mogelijkheden om bij de Voorjaarsnota 2016 met een concreet financieel 

voorstel te komen hoe de ruimtelijke ambities kunnen worden ingepast in het structurele financiële 

beeld. Dit heeft geleid tot de investeringsstrategie als onderdeel van de Ruimtelijke Strategie die 

gelijktijdig met dit MPSO ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Raad.  
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8.2 Relatie met de verantwoording  

In 2015 is een deel van het fonds Stimulering Woningbouwproductie vrijgevallen. Het betreft een 

subsidie voor het project Vlek 3 Kanaleneiland begroot op € 1,055 miljoen en vastgesteld op € 0,674 

miljoen. Daarnaast vallen er enkele kleinere bedragen vrij voor lager vastgestelde subsidies. In totaal 

betreft het een bedrag van € 0,469 miljoen. 

Bij de vaststelling van de integrale programmering stedelijke herontwikkeling (raadsbesluit 2014) is 

aangegeven dat als er vanuit het fonds Stimulering Woningbouwproductie middelen vrijvallen, deze 

alsnog zullen worden toegevoegd aan de Reserve Stedelijke Herontwikkeling.  

 

Bij de verantwoording 2015 wordt daarom met een bestedings- en dekkingsvoorstel  gedaan om de 

vrijvallende middelen uit het fonds Stimulering Woningbouwproductie toe te voegen aan de Reserve 

Stedelijke Herontwikkeling.  

 

8.3 Bestedingskader en beleidsregel 

In juni 2015 heeft het college de beleidsregel ‘Stedelijke herontwikkeling: ruimte voor initiatief’ 

vastgesteld. Deze beleidsregel is gebaseerd op het door de raad vastgestelde bestedingskader. Door 

de vaststelling van de beleidsregel, kunnen middelen uit de reserve nu ook in de vorm van subsidie 

worden toegekend aan initiatieven die de ruimtelijke kwaliteit van de stad versterken. Om 

daadwerkelijk ‘ruimte voor initiatief’ te bieden, zijn de activiteiten die voor subsidie in aanmerking 

komen en de eisen die aan een subsidieaanvraag worden gesteld,  ruim geformuleerd.  

In 2015 is nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen via deze 

beleidsregel. 

 

8.4 Bestedingen in 2015 

Per 1 januari 2015 was er ruim € 24 miljoen te besteden vanuit de Reserve Stedelijke 

Herontwikkeling. In 2015 is circa € 6,5 miljoen uitgegeven. Dat betekent dat er per 1 januari 2016 

nog ruim € 17,5 miljoen beschikbaar is.  

 

De € 6,5 miljoen is als volgt verdeeld over de verschillende onderdelen van de programmering.  
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Bouwen aan de Stad 

Voor Bouwen aan de Stad is in Overvecht gewerkt aan de herinrichting van het Stationsgebied.  

Daarnaast zijn aanpassingen gedaan aan de wijkring en is de openbare ruimte bij de THEMA-flats 

opnieuw ingericht. In Ondiep is een start gemaakt met het ontwerp voor de herinrichting van de 

openbare ruimte na de renovaties. Omdat de renovaties vertraagd zijn, is ook de herinrichting –

anders dan gepland - niet in 2015 uitgevoerd; dit ,  zal in 2016 plaatsvinden. In Kanaleneiland is - 

aansluitend aan de renovatie - een start gemaakt met de herinrichting van de Pearsonlaan en is een 

aantal vastgestelde bijdragen aan gebouwd parkeren betaald aan corporaties. Ook de herinrichting 

van de pleinen in Kanaleneiland Zuid is afgerond.  

 

Transformatieprojecten 

Als het gaat om transformaties zijn de grootste uitgaven gedaan voor het Centrum Overvecht en 

voor het Hart van De Meern.  De stand van zaken van deze projecten is te vinden via het onderdeel 

‘Projecten’.  

 

Utrecht maken we samen: kennisontwikkeling, netwerk en ruimte voor initiatieven 

Samen met ‘nieuwe’ en ‘oude’ initiatiefnemers is de gemeente op een aantal locaties in de stad 

bezig om vorm en inhoud te geven aan andere vormen van gebiedsontwikkeling en innovatieve 

projecten. Tijdens – op initiatief van de raad georganiseerde – expertmeetings (najaar 2015) 

vormden  de deelnemers ideeën over Samen Stadmaken. Hieraan wordt in 2016 verder gewerkt. 

Bekende voorbeelden zijn Merwedekanaalzone  5, het Werkspoorkwartier en Oosterspoorbaan, 

maar ook in de Binnenstad, bij het Muziekplein in Terwijde en in de Kanaalstraat wordt samen met 

betrokkenen gezocht naar andere vormen van samenwerking en financiering. 

Voor het aansluiten bij initiatieven uit de samenleving op het terrein van stedelijk herontwikkeling 

en voor kennisontwikkeling is in de reserve (binnen het onderdeel Transformaties) in 2014 € 2,5 

resp.  € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld.  

Vanuit dit budget is in 2015 onder andere bijgedragen aan het jaarprogramma van Expodium 

‘Unmaking the Netherlands’, waarmee niet alleen het Werkspoor-/Cartesiusgebied positief op de 

kaart werd gezet, maar door lezingen en ook andere bijeenkomsten werd bijgedragen aan 

kennisuitwisseling over gebiedsontwikkeling-nieuwe-stijl. 

Samen met een aantal ontwikkelaars, gemeenten en het  ministerie van BZK nemen we deel aan en 

dragen we financieel bij aan een publiek-private denktank die moet resulteren in de PPS-publicatie 

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder 2.0’. 

Het thema ‘The next economy’ van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) heeft 

in het Utrechtse projectatelier van de IABR de invulling ‘de gezonde stad’ gekregen. Er vonden 

verschillende bijeenkomsten plaats waaraan door een breed publiek werd deelgenomen. Ook 

hieraan draagt de gemeente financieel bij.  

 

Overige ruimtelijke ontwikkelingsprojecten 
De grootste bestedingen bij de overige ruimtelijke ontwikkelingsprojecten betreffen de afronding 

van de aanleg van de fietsbrug over de Noordelijke Randweg Utrecht en de bijdrage gebouwd 

parkeren voor Transwijk die in 2015 financieel is afgerond.  

In 2015 hebben geen bestedingen plaatsgevonden vanuit de BSSB-regeling. Belangrijkste oorzaak 

hiervan is het achterwege blijven van (grootschalige) herstructurering en renovatieprojecten die 

nadelige gevolgen voor direct betrokken ondernemers opleverden. 
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8.5 Herprogrammering 

In 2015 is een aantal projecten afgerond. Sommige projecten zijn met minder middelen tot stand 

gekomen dan oorspronkelijk begroot. Ook is het budget voor een aantal projecten verlaagd of 

komen te vervallen vanwege andere prioriteiten of uitgaven in de afgelopen jaren. Dit levert in 

totaal ruimte op van ongeveer € 0,8 miljoen voor herprogrammering. Daarnaast wordt er ongeveer 

€ 0,4 miljoen toegevoegd aan de Reserve Stedelijke Herontwikkeling door vrijval van 

Stimuleringsfonds Woningbouw (zoals beschreven in de paragraaf 'relatie met verantwoording'). 

Door deze toevoeging is er in totaal ongeveer € 1,2 miljoen beschikbaar voor herprogrammering. 

Om te kunnen bepalen welke projecten daarvoor in aanmerking komen, zijn knelpunten en wensen 

geïnventariseerd op het terrein van stedelijke herontwikkeling. Deze zijn vervolgens beoordeeld op 

basis van de criteria uit het bestedingskader dat door de raad is vastgesteld en afgestemd met het 

Meerjaren Groen Programma, beheer- en onderhoudsprogramma’s en het Programma 

Bereikbaarheid.  

Op basis daarvan is een beperkt aantal projecten opgenomen in de nieuwe programmering.  Deze 

programmering is aanvullend op de investeringsimpuls die in het kader van de Ruimtelijke Strategie 

Utrecht wordt voorgesteld bij de Voorjaarsnota. Omdat besluitvorming over de investeringsimpuls 

en het MPSO gelijktijdig is gepland, is ervoor gekozen om de Reserve Stedelijke Herontwikkeling in 

zijn huidige vorm en op basis van het bestaande bestedingskader te herprogrammeren. 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.   

Omdat in het voorstel voor de investeringsimpuls met name projecten in prioritaire gebieden zijn 

opgenomen,  is gekozen om voor de Reserve Stedelijke Herontwikkeling met name geld beschikbaar 

te stellen voor de overige gebieden in de stad. Daarnaast is ervoor gekozen om  met name projecten 

op te nemen die stedelijke herontwikkeling, cofinanciering vanuit de Provincie of de herinrichting 

van openbare ruimte, gekoppeld aan het productieprogramma van corporaties, mogelijk maken. Dit 

sluit aan bij de uitgangspunten uit de investeringsstrategie om in gezamenlijke verantwoordelijkheid 

de investeringsopgave te financieren en met de gemeentelijke investeringen een multipliereffect te 

genereren.   

 

De nieuwe programmering en de wijzigingen ten opzichte van de bestaande programmering 

(inclusief toelichting) is voor de raad toegevoegd als vertrouwelijke bijlage. In deze nieuwe 

programmering zijn alvast reserveringen inzichtelijk gemaakt voor de post ‘Ruimte om aan te sluiten 

bij initiatieven’.  Nadere afstemming met de initiatiefnemers en definitieve besluitvorming over 

toekenning van het budget moet nog plaatsvinden. Daarvoor gelden de afspraken uit het door de 

raad vastgestelde bestedingskader (een bijdrage boven € 50.000 wordt ter besluitvorming aan het 

college voorgelegd).  

 

8.6 Aandachtspunten voor 2016 

Bij het besluit over de Prestatieafspraken met de woningcorporaties (2016-2019) is vastgelegd dat 
de corporaties vanaf 1 januari 2016 100 procent van de meerwaarde bij verkoop en integrale 
herontwikkeling afdragen aan de gemeente. Vastgelegd is dat tweederdedeel van deze meerwaarde 
zal worden toegevoegd aan de Reserve Stedelijke Herontwikkeling  en binnen de Reserve Stedelijke 
Herontwikkeling gelabeld worden voor uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad, 
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duurzaamheidsmaatregelen in de sociale sector en herontwikkeling openbare ruimte gekoppeld aan 
herstructureringslocaties.  
 
Bij de verantwoording van het begrotingsjaar wordt een bestedings- en dekkingsvoorstel opgesteld 

om de gerealiseerde meerwaarde toe te voegen aan de Reserve Stedelijke Herontwikkeling . Dat zal 

voor het eerst gebeuren bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen over 2016 (dat is het eerste jaar 

dat deze meerwaarde gerealiseerd kan worden). Deze voorstellen worden behandeld bij de 

Voorjaarnota van 2017. Als bij de Voorjaarsnota 2016 besloten wordt tot het toevoegen van de 

Reserve Stedelijke Herontwikkeling aan de investeringsimpuls, zal de genoemde meerwaarde 

worden toegevoegd aan de investeringsimpuls.  

Voor de investeringsimpuls zal een nieuw bestedingskader opgesteld moeten worden, omdat het 
huidige bestedingskader van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling niet aansluit bij de Ruimtelijke 
Strategie 2016. Het nieuwe bestedingskader zal in 2016 ter besluitvorming worden aangeboden aan 
de Raad. In dat bestedingskader zal ook worden aangegeven hoe de tweederdemeerwaardeafdracht 
van de corporaties besteed wordt en op welke manier deze wordt toegekend. Huurders van de 
corporaties worden betrokken bij het opstellen van dat deel van het bestedingskader.  
 
Op basis van het nieuwe bestedingskader voor de investeringsimpuls wordt bij de Voorjaarsnota 
2017 voor het eerst een programmering voorgelegd waarbij ook de meerwaardeafdracht is 
betrokken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


