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Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth 

 

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

1 In te stemmen met overschrijding van de programmatabel MPSO 2016 met betrekking tot 
het hotelvolume met 5.450 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) 

2 De geheimhouding die het college heeft opgelegd met betrekking tot de bedragen, 
genoemd in artikel 5 van de erfpachtovereenkomst en de financiële bijlage, te bekrachtigen 

op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet 

 
 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,  

De secretaris 
 
Drs. J.G. Manshanden  

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

 
Bijlages 

Voorstel: Voorstel_6081 
Bijlage: Uitgifteovereenkomst Amrath getekend 
Bijlage: Brief Amrath artikel 27 overeenkomst 
Bijlage: 2016 05 23 Notitie Overeenkomst Grondoverdracht Amrath 
Bijlage: Geheim Financiële toelichting bestuursadvies 
Bijlage: brief JB 22042016 getekend 
Bijlage: Besluitenhistoriehotel-woningen 

 
 
Eerdere besluitvorming 
zie bijlage besluitenhistorie 

 
 
Uitvoering 

Inmiddels wordt door de ontwikkelende partij het Voorlopig Ontwerp (VO) ontwikkeld. De 
verwachting is dat het VO in juni 2016 beschikbaar komt. Het Definitief Ontwerp (DO) wordt in 
februari 2017 verwacht. 
 
Om deze ontwikkeling ook publiekrechtelijk mogelijk te maken wordt het bestemmingsplan 
voorbereid. Volgens planning zal het bestemmingsplan in het eerste kwartaal 2017 ter vaststelling 

worden voorgelegd aan de Raad. Voor de onderwerpen Geluid en Energie (WKO en 
stadsverwarming) zullen enkele complexe vraagstukken nader worden uitgewerkt ten behoeve van 
het bestemmingsplan. 
Voor de autobereikbaarheid van het hotel en de woningen worden nadere afspraken gemaakt met 
de eigenaren van de toegangsroute tussen P1 en Graadt van Roggenweg. 

Start bouw wordt in het vierde kwartaal 2017 verwacht. Indien alles volgens planning verloopt, zal 
de vastgoedontwikkeling eind 2020 worden opgeleverd. 
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Context 

Sinds 2003 is door gemeente Utrecht, Jaarbeurs en Amrâth onderhandeld over een 

vastgoedontwikkeling van Hotel-Woningen op het huidige Jaarbeursterrein.  

In 2010 is over deze ontwikkeling een tripartiete overeenkomst (TPO) tussen deze partijen 

opgesteld. Het betreft een vastgoedproject, bestaande uit maximaal 15.800 m2 b.v.o. hotel en 

maximaal 24.150 m2 b.v.o. woningbouw. Omdat in 2010 ook de heroverweging startte tussen 

Jaarbeurs en Gemeente Utrecht over de invulling van het gehele Jaarbeursterrein, is het niet tot 

ondertekening van deze TPO gekomen.  

Het overleg tussen Jaarbeurs en gemeente Utrecht heeft geleid tot een nieuwe invulling van het 

Jaarbeursterrein. De Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein (BOO Jaarbeurs) tussen gemeente 

Utrecht en Jaarbeurs is op 23 maart j.l ondertekend.  

 

Parallel aan deze ontwikkeling heeft de gemeente Utrecht het gesprek met Amrâth weer opgepakt 

om de eerdere afspraken, uit de TPO, te actualiseren.  

De uitgangspunten voor ontwikkeling van de Tweede Fase van het Stationsgebied, met name 

duurzaamheid en gezonde verstedelijking, zijn hieraan toegevoegd. Uit het schetsontwerp blijkt 

een hoog ambitieniveau met betrekking tot duurzaamheid. 

 

Dit heeft geleid tot de overeenkomst tot ontwikkeling en uitgifte in erfpacht en recht van opstal 

Hotel-Woningen (erfpachtovereenkomst). In deze overeenkomst wordt een grondoverdracht 

overeengekomen voor een vastgoedontwikkeling van: 

- een hotelfunctie in het hogere segment van 12.000 tot 15.800 m2 bvo, bestaande uit ca 200 tot 

250 kamers, inclusief bijbehorende hotelshops en horeca, waaronder maximaal 2.200 m2 bvo 

congres en vergaderruimte;  

- 20.000 tot 24.150 m2 bvo woningen, met de mogelijkheid dit te verhogen tot 30.000m2;  

- een parkeerfaciliteit voor auto en fiets ten behoeve van de bewoners van de woningen op eigen 

terrein.  

 

In november 2015 is overeenstemming bereikt over de erfpachtovereenkomst en is deze door de 

wethouder Stationsgebied ondertekend, onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring en 

vaststelling van de BOO Jaarbeurs. Nu de BOO Jaarbeurs is getekend, kan de 

erfpachtovereenkomst met Amrâth worden geformaliseerd.  

In artikel 40 van de erfpachtovereenkomst is vastgelegd dat partijen nog aanvullende afspraken 

maken over een aantal zaken. Deze zullen worden opgenomen in een nog op te stellen 

aanvullende overeenkomst bij de erfpachtovereenkomst. De betreffende onderwerpen zijn verder 

omschreven in de bij gevoegde notitie.  

 

Gedurende de lange doorlooptijd van de onderhandelingen is het voorgestelde hotelprogramma 

altijd een onderdeel van het hotelprogramma Stationsgebied geweest. Inmiddels zijn andere 

vastgoedontwikkelingen binnen het stationsgebied opgestart die ook een deel van het 

hotelprogramma hebben opgenomen (Poortgebouw en Noordgebouw). Daardoor overschrijdt het 

hotelprogramma van Amrâth het volume zoals is vastgelegd in het Structuurplan Stationsgebied 

en de programmatabel Stationsgebied (MPSO 2016) met 5.450 m2. Deze afwijking van de 

programmatabel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. Het college is de 

erfpachtovereenkomst aangegaan onder voorbehoud van akkoord van de raad met de afwijking 

van de programmatabel. 

Het gemeentelijk hotelbeleid rekent niet in vierkante meters b.v.o., maar in hotelkamers. In de 

gemeentelijke hotelprogrammering wordt rekening gehouden met ongeveer 225 kamers voor 

Amrâth, waarmee het hotelinitiatief van Amrâth wel past.  

 

Voor deze vastgoedontwikkeling zal het benodigde parkeerprogramma worden gerealiseerd. Dat 

betreft uitsluitend het bewonersparkeren. Voor het bezoekersparkeren van het hotel en van de 

woningen wordt gebruik gemaakt van de Jaarbeurspleingarage.  

De parkeervoorziening die onder het hotel zal worden gerealiseerd, bedraagt -afhankelijk van het 

uiteindelijke aantal en type woningen – ca. 100 tot 250 parkeerplaatsen, conform de Nota 

Parkeren en Stallen. Voor de woningen zal een grote gezamenlijke fietsenstalling worden 

gerealiseerd. 
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Beslispunt 

1 In te stemmen met overschrijding van de programmatabel MPSO 2016 met betrekking tot 

het hotelvolume met 5.450 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) 

Argumenten 

1.1 Er is markt voor dit hotelprogramma in het stationsgebied.  

De locatie, de Utrechtse hotelmarkt en de ontwikkelingen in het stationsgebied maken het 

hotel uiterst geschikt voor de zakelijke markt. De gemeente investeert in deze markt, en 

ziet dit ook als een groeimarkt. Het hotel bedient een eigen doelgroep. Bovendien heeft de 

initiatiefnemer een haalbaarheidsonderzoek laten doen. Dit haalbaarheidsonderzoek is 

positief en toont aan dat er markt is voor het beoogde hotelprogramma De ruimte voor 3- 

en 4-sterrenhotels zakelijk lijkt met deze en de andere geplande ontwikkelingen verzadigd.  

 

Beslispunt 

2 De geheimhouding die het college heeft opgelegd met betrekking tot de bedragen, genoemd 

in artikel 5 van de erfpachtovereenkomst en de financiële bijlage, te bekrachtigen op grond 

van artikel 25 lid 3 Gemeentewet 

Argumenten 

2.1 Het economisch/financieel belang van de gemeente wordt geschaad, betrokken partijen 

worden benadeeld en derden worden onevenredig bevoordeeld indien de genoemde 

bedragen in de erfpachtovereenkomst en de financiële bijlage openbaar worden gemaakt.  

In de erfpachtovereenkomst zijn specifieke afspraken tussen gemeente en Amrâth gemaakt 

en in de bijlage zijn financiële consequenties voor de grondexploitatie Stationsgebied 

opgenomen. In het kader van lopende en toekomstige onderhandelingen over gronduitgifte 

dienen deze gegevens niet openbaar te worden gemaakt. Geheimhouding is in dit geval 

mogelijk op grond artikel 10 lid 2 sub b en g van de WOB.  
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Uitgifteovereenkomst hotel-woningen Amrâth 
 

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

1 In te stemmen met overschrijding van de programmatabel MPSO 2016 met betrekking tot 
het hotelvolume met 5.450 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) 

2 De geheimhouding die het college heeft opgelegd met betrekking tot de bedragen, 
genoemd in artikel 5 van de erfpachtovereenkomst en de financiële bijlage, te bekrachtigen 
op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet 

 
 

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

 

 

De burgemeester 

 

mr. J.H.C. van Zanen 
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