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Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 (VJN) 

 

Het College van burgemeesters en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 

1 De actualisatie van de grondexploitaties, zowel financieel als wat betreft programma, in het 
Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 vast te stellen voor de onderdelen a) 
Binnenstedelijke projecten, b) Leidsche Rijn en c) Stationsgebied. 

2 De bijgevoegde herprogrammering van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling vast te 

stellen en de budgetten uit de programmering vrij te geven voor uitvoering.  

3 De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen ‘Gegevens 
grondexploitatieprojecten 2016 wijk 1 t/m 8’ ‘Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 wijk 
9 en 10’, ‘Gegevens Grondexploitatieprojecten 2016 Stationsgebied’ en ‘Herprogrammering 
Reserve Stedelijke Herontwikkeling 2016’ conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te 

bekrachtigen. 

 
 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,  

De secretaris 
 
Drs. M.R. Schurink  

De burgemeester 
 
Mr. J.H.C. van Zanen 
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Voorstel aan de raad   

 
Bijlages 

Voorstel: Voorstel_5651 
Bijlage: Context bij bestuursadvies MPSO 2016 
Bijlage: MPSO 2016 
Bijlage: Projectbeschrijvingen MPSO 2016 
Bijlage: Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 Stationsgebied 
Bijlage: Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 wijk 1 tm 8 
Bijlage: Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 wijk 9 en 10 

Bijlage: Herprogrammering Reserve Stedelijke Herontwikkeling 2016 
 
 
Eerdere besluitvorming 

 
 
Uitvoering 

Als het MPSO is vastgesteld door het college zal het publiek worden gemaakt met een voor 
iedereen toegankelijke website waarop alle projecten via een kaart te vinden zijn. 
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Context 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stand van zaken van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling die met name gericht is op de 

projecten waar de gemeente een faciliterende rol heeft.  

 

Voor een uitgebreide context, zie bijlage. 

 

Beslispunt 

1 De actualisatie van de grondexploitaties, zowel financieel als wat betreft programma, in het 

Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 vast te stellen voor de onderdelen a) 

Binnenstedelijke projecten, b) Leidsche Rijn en c) Stationsgebied. 

Argumenten 

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

de grondexploitaties jaarlijks vastgesteld bij de behandeling van de Voorjaarsnota.  

In het MPSO zijn de geactualiseerde grondexploitaties 2016 opgenomen. Deze 

grondexploitaties zijn geactualiseerd conform de nieuwe BBV richtlijnen, ingaande per 1-1-

2016. Voor negatieve grondexploitaties is een voorziening gevormd.  

1.2 Het saldo van de binnenstedelijke grondexploitaties is verbeterd.  

Ten opzichte van 2015 bedraagt het totale saldo van de 27 binnenstedelijke 

grondexploitaties € 4,3 miljoen positief (met een rente van 2%), een verbetering van € 

12,1 miljoen. De belangrijkste positieve mutaties hebben zich voorgedaan bij de projecten 

Veemarkt, Victor Hugoplantsoen en Oudenrijn West.  

1.3 Het programma voor het BEFU-terrein is fors gewijzigd.  

Het uitgangspunt is nu dat op het noordelijk deel op termijn (ca. 2021) woningbouw komt, 

en op het zuidelijk deel op kortere termijn (uiterlijk 2017) een accommodatie voor 

roeivereniging Viking komt. Na duidelijkheid over de toekomst van roeien op het 

Merwedekanaal beslist Viking of zij de grond willen afnemen om nieuwbouw te ontwikkelen. 

Tot en met vorig jaar was het uitgangspunt van de grondexploitatie dat het gebied zou 

worden herontwikkeld tot bedrijventerrein. Met de aanpassing is de looptijd van het project 

verlengd en de begroting geheel veranderd. Het saldo is nagenoeg gelijk gebleven. Meer 

informatie over de wijzigingen en de nieuwe planopzet zal zo spoedig mogelijk apart ter 

besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd.  

1.4 Het saldo van de grondexploitatie Leidsche Rijn is verbeterd en de behoedzaamheid op 

kantoorprogramma is fors toegenomen.  

De grondexploitatie Leidsche Rijn kent per 1 januari 2016 een saldo van € 1,7 miljoen 

positief. De belangrijkste ontwikkeling in 2015 betreft de positieve effecten van de 

aanhoudende vraag naar (nieuwbouw)woningen. Het positieve financiele 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.  
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Tot 2015 werd een marktprijscorrectie aangehouden van 10% van de totale toekomstige 

omzet binnen de grondexploitatie. Met het aantrekken van de woningbouwmarkt, blijkende 

uit een hogere afzet in 2014 en 2015 dan begroot en aantal afgesloten contracten voor 

2016 is het risicoprofiel op deze omzet afgenomen maar niet nihil. Daarnaast is conform de 

nieuwe BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) -richtlijnen de indexering op de te 

realiseren omzet vanaf 1 januari 2026 op nul gesteld (10–jaars 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. 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 10 jaars termijn zoals geadviseerd door de commissie BBV. Deze commissie 

adviseert bij een grondexploitatie met een looptijd langer dan 10 jaar vanaf het tiende jaar 

de opbrengsten zeer behoedzaam te ramen. 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.  

1.5 Besluitvorming over Leidsche Rijn in de Voorjaarsnota en MPSO 2015 is verwerkt in dit 

MPSO.  

Conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota 2015 is € 5,0 miljoen extra gereserveerd voor 

het beheer- en de beveiliging van de Stadsbaantunnel. In totaal bedraagt het hiervoor 

binnen de grondexploitatie gereserveerde bedrag nu € 6,0 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 € 5,0 miljoen budget nodig. Het resterende deel van de vrijvallende 

marktprijscorrectie van 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 zullen deze de komende 2 jaar 

positief blijven. 

 

Conform de toezegging aan de Raad bij de behandeling van het MPSO 2015 zijn alle 

afgeronde deelprojecten afgesloten. In totaal betreft dit 28 deelprojecten waaronder 

Langerak, Parkwijk, Veldhuizen, De Balije, De Woerd, De Wetering Noord, Papendorp 

Groenewoud en alle infraprojecten. 

1.6 De programmatabel voor het Stationsgebied is niet gewijzigd .  

De programmatabel Stationsgebied, zoals door de raad met het MPSO 2015 is vastgesteld, 

is ongewijzigd gebleven en blijft daarom van kracht.  

1.7 Het geprognosticeerd eindsaldo grondexploitatie Stationsgebied sluit op € 3,0 miljoen 

negatief.  

Het geprognosticeerd eindsaldo van de geactualiseerde grondexploitatie (2022) sluit op € 

3,0 miljoen negatief (met rente 2%). Wij hebben de voorziening grondexploitatie 

Stationsgebied opgehoogd met hetzelfde bedrag om dit tekort op te vangen. Hier tegenover 

staat een verlaging van € 2,5 miljoen van het benodigd weerstandsvermogen voor het 

opvangen van de risico’s grondexploitatie Stationsgebied.  

 

Beslispunt 

2 De bijgevoegde herprogrammering van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling vast te 

stellen en de budgetten uit de programmering vrij te geven voor uitvoering.  

Argumenten 
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2.1 De basis voor de herprogrammering is de door de Raad vastgestelde programmering van de 

Reserve Stedelijke Herontwikkeling.  

In juni 2015 is de programmering van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling vastgesteld 

door de Raad als onderdeel van het MPSO 2015. De Reserve Stedelijke Herontwikkeling is 

een samenvoeging van de programmering van onder andere het Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing (ISV) en Dynamisch Stedelijk Masterplan (DSM). De programmering 

van juni 2015 is als uitgangspunt genomen bij deze herprogrammering.  

2.2 De programmering is volledig geactualiseerd.  

De programmering van alle genoemde budgetten is op projectniveau onderzocht om te 

oordelen of deze projecten inmiddels afgerond zijn, wel of niet door gaan, op korte termijn 

uitgevoerd kunnen worden en of ze gerealiseerd kunnen worden met minder middelen. De 

doelstelling van dit onderzoek op projectniveau is om een volledig actuele programmering 

te krijgen met de meest urgente projecten voor de eerst komende drie jaar.  

 

Bij een aantal projecten uit de programmering van juni 2015 is daarom het budget naar 

beneden bijgesteld, een aantal projecten is op grond van dit onderzoek geschrapt uit de 

programmering om prioriteit te kunnen geven aan urgente projecten op korte termijn.  

 

Op die manier is er ruimte ontstaan om voor nieuwe knelpunten aan een reservering op te 

nemen in de programmering. In de herprogrammering is zijn de nieuwe projecten oranje 

gearceerd. Het totaaloverzicht is te vinden in de bijlage ‘Herprogrammering Reserve 

Stedelijke Herontwikkeling 2016’.  

2.3 De bijgevoegde programmering is gebaseerd op het door de Raad vastgestelde 

bestedingskader.  

In juli 2014 heeft de Raad ook een nieuw bestedingskader vastgesteld voor de Reserve 

Stedelijke Herontwikkeling. Alle nieuw toegevoegde projecten zijn getoetst aan het 

bestedingskader.  

2.4 De herprogrammering is opgesteld in relatie tot de nieuw te vormen investeringsimpuls 

Ruimtelijke Strategie Utrecht.  

Deze programmering is aanvullend op de investeringsimpuls die in het kader van de 

Ruimtelijke Strategie Utrecht wordt voorgesteld. Omdat besluitvorming over de 

investeringsimpuls en het MPSO gelijktijdig is, is ervoor gekozen om de Reserve Stedelijke 

Herontwikkeling nog in zijn huidige vorm (dus voordat deze opgaat in de 

investeringsimpuls) te herprogrammeren. Dit betekent dat de herprogrammering heeft 

plaats gevonden op basis van het door de Raad vastgestelde bestedingskader voor de 

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

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

Herontwikkeling op basis van voorliggende herprogrammering worden toegevoegd aan de 

investeringsimpuls.  

 

Omdat in de investeringsimpuls met name geld beschikbaar wordt gesteld voor de 

prioritaire gebieden en de daaraan gekoppelde ontwikkelingsopgaven uit de Ruimtelijke 

Strategie Utrecht, is gekozen om bij de herprogrammering van de Reserve Stedelijke 

Herontwikkeling budget beschikbaar te stellen voor herontwikkelingsopgaven in de overige 

gebieden in de stad.  

 

Beslispunt 

3 De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen ‘Gegevens 

grondexploitatieprojecten 2016 wijk 1 t/m 8’ ‘Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 wijk 

9 en 10’, ‘Gegevens Grondexploitatieprojecten 2016 Stationsgebied’ en ‘Herprogrammering 

Reserve Stedelijke Herontwikkeling 2016’ conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te 
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bekrachtigen. 

Argumenten 

3.1 De geheimhouding ten aanzien van bijlage ‘Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 wijk 1 

t/m 8’, ‘Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 wijk 9 en 10’, ‘Gegevens 

Grondexploitatieprojecten 2016 Stationsgebied’ en ‘Herprogrammering Reserve Stedelijke 

Herontwikkeling 2016’ is noodzakelijk omdat derden (bijvoorbeeld ontwikkelaars of 

eigenaren) de informatie zodanig zouden kunnen gebruiken dat dit de 

onderhandelingspositie van de gemeente verslechtert.  

Er is sprake van belangen als bedoeld in artikel 10 Wet openbaarheid van bestuur (WOB) 

die strijdig zijn met openbaarmaking.  

 

Voor de genoemde bijlagen is de uitzonderingsbepaling in artikel 10 lid 2 sub b WOB van 

toepassing aangezien er sprake is van: 

- een financieel belang van de gemeente; als derden beschikken over de informatie uit de 

bijlagen kunnen zij dat gebruiken in hun onderhandeling met de gemeente, waardoor de 

onderhandelingspositie van de gemeente verslechtert.  

 

Voor de genoemde bijlagen is de uitzonderingsbepaling in artikel 10 lid 2 sub g WOB van 

toepassing aangezien er sprake is van het belang van: 

- het voorkomen van onevenredige bevoordeling van bij de aangelegenheid betrokken 

natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden (zoals de optionele 

subsidieontvangers). Als bijvoorbeeld ontwikkelaars of eigenaren over de informatie uit de 

bijlage beschikken, dan kan dat leiden tot onevenredige bevoordeling.  
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Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 (VJN) 
 

Het College van burgemeesters en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 

1 De actualisatie van de grondexploitaties, zowel financieel als wat betreft programma, in het 
Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling 2016 vast te stellen voor de onderdelen a) 
Binnenstedelijke projecten, b) Leidsche Rijn en c) Stationsgebied. 

2 De bijgevoegde herprogrammering van de Reserve Stedelijke Herontwikkeling vast te 
stellen en de budgetten uit de programmering vrij te geven voor uitvoering.  

3 De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen ‘Gegevens 
grondexploitatieprojecten 2016 wijk 1 t/m 8’ ‘Gegevens grondexploitatieprojecten 2016 wijk 
9 en 10’, ‘Gegevens Grondexploitatieprojecten 2016 Stationsgebied’ en ‘Herprogrammering 
Reserve Stedelijke Herontwikkeling 2016’ conform artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet te 
bekrachtigen. 

 
 

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op …  
 
De griffier 
 

 

De burgemeester 
 

mr. J.H.C. van Zanen 
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