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een ordentelijke manier in en door het gebied leiden, waarbij we rekening houden met 
mensen met een lichamelijke beperking volgens de afspraken van Agenda 22. 
Op hoofdlijnen wordt nog steeds het definitief ontwerp voor de OV-Terminal, zoals vast-
gesteld in 2006, gerealiseerd. 
 
Een belangrijke uitzondering daarop zijn de regionale OV-gedeelten, c.q. de bus/
tramstations aan de oost- en westzijde van het station.  

In nauwe samenwerking met de overige bouwende en beherende partijen in het 
Stations gebied worden maatregelen uitgedacht om de groeiende irritatie van omwonen-
den over (nachtelijke) geluidhinder te verminderen. 

De voortgang van de projecten in de openbare ruimte en infra vordert gestaag. 
Ondanks de vastgoedcrisis in Nederland, houden de multifunctionele locaties rond 
belangrijke OV-locaties zich tot nu toe redelijk goed staande. Huurprijzen en bruto aan-
vangsrendementen op deze locaties laten een stabiel beeld zien.  

Na verwerking van alle nieuwe financiële gegevens laat de grondexploitatie een geprog-
nosticeerd tekort zien van 9,31 miljoen euro (=netto contante waarde 1-1-2013) bij 
afronding van het project.

Zowel de afgelopen als de komende periode ligt de communicatiefocus op het zo goed 
mogelijk informeren van reizigers, passanten, winkelend publiek, bewoners en onderne-
mers over (wijzigende) routes door het Stationsgebied.

Samenvatting 

 

Met het raadsbesluit over het definitief stedenbouwkundig plan 

 Stationsplein oost, wordt het mogelijk de bouwput belangrijk uit te brei-

den. Daarvoor is het nog nodig een oplossing te vinden met betrekking 

tot de tijdelijke verkeersmaatregelen aan de westkant van het Stations-

gebied. Separaat is daar een brief aan de gemeenteraad over voorgelegd.

 
In deze fase van de herontwikkeling – voorbereiding en uitvoering van het Stations-
gebied – is er steeds meer samenhang met andere projecten (Uithoflijn) en andere 
gebieden rond het Stationsgebied. 

Zowel voor de conjuncturele als de structurele werkgelegenheid levert de herontwikke-
ling veel banen op. 

Ook dit jaar blijft de door de gemeenteraad vastgestelde programmatabel1 ongewijzigd. 
Wij willen u nog vóór de zomer 2013 een eerste opzet van de Structuurvisie fase 2 
voorleggen.

Het moment dat een concreet programma met grondexploitatie ter vaststelling kan 
worden aangeboden, is op dit moment nog niet aan te geven. 
De afgelopen jaren is wat betreft duurzaamheid vooral ingezet op energiereductie & 
duurzaam vastgoed, vervoersmanagement & bereikbaarheid en biodiversiteit.   
Aan de hand van de werkzaamheden en plannen tot nu toe lijkt het erop dat uiteindelijk 
minder bomen hoeven te worden gekapt dan de in 2007 verwachte 564. 
De resultaten van de nieuwe fietsparkeerbalans worden na het zomerreces ter informa-
tie aan u voorgelegd. Er wordt gewerkt aan een rigoureuzer oplossing om de kwetsbaar-
heid van de fietsparkeerbalans te verminderen. 
Met de toename van het aantal projecten in uitvoering, neemt de druk op de bereik-
baarheid, leefbaarheid. veiligheid en communicatie verder toe. We willen gebruikers op 

1 Laatste wijziging berap juni 2009
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1. Algemeen
  

    
1.1 Inleiding 

Voor u ligt de negende bestuursrapportage Stationsgebied met een te-

rugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar. 

Een BERAP is een betrekkelijk statisch document. Tussen het moment 

van redactie, verschijnen en bespreken in de commissie en de raad lig-

gen drie maanden. Met de snelheid van veranderingen in het Stations-

gebied, betekent dat het feitenmateriaal al gedateerd is op het moment 

dat het verschijnt. Voor wie de actualiteit zoekt, kan daarom het beste 

de site www.cu2030.nl raadplegen.  

De vaste hoofdstukindeling is grotendeels in tact gebleven. Wel is er 

voor gekozen een apart hoofdstuk toe te voegen over de verschillende 

thema’s in het Stationsgebied (hoofdstuk 3).  

1.2 Algemene ontwikkelingen 
Het raadsbesluit over het definitief stedenbouwkundig plan Stationsplein oost1,  
is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het Stationsgebied. 
Met dit besluit zijn de stedenbouwkundige principes vastgelegd, kunnen de contracten 
met Corio definitief worden afgerond, gaan de tijdelijke maatregelen van oost naar  
west in uitvoering en starten de conditionerende maatregelen aan de oostkant.  
In 2013 wordt de bouwput hiermee belangrijk uitgebreid. 
Afgelopen najaar hebben wij u bij verschillende gelegenheden2 geïnformeerd over de 
verkeersinfrastructuur aan de westzijde van het Stationsgebied, de tijdelijke maatregelen 
en de positie van de Rabobank Nederland en de Jaarbeurs. Wij brengen u per separate 
brief op de hoogte van de laatste stand van zaken.  
De ontwikkelingen in de ruimtelijke keten vormen ook een belangrijk gegeven voor het 

1 raadsbesluit 14 maart 2013, nr 21inclusief amendement A8

2 commissiebrief van 16 oktober 2012 en raadsbrief van 20 december 2012. 

Stationsgebied. De algemene noties hierover staan in de Voorjaarsnota. De uitwerking 
daarvan voor het Stationsgebied staat in deze bestuursrapportage.   
Nu meer projecten in voorbereiding zijn en uitvoering komen, ontstaan in de praktijk 
steeds meer relaties met projecten buiten het plangebied.  
Voorbeeld 1: de infrawerkzaamheden bij het Paardenveld hangen samen met diverse 
projecten in het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit buiten het Stationsgebied (zie 
ook hoofdstuk 5.1 Catharijnesingel noord en hoofdstuk 6.2 Paardenveld e.o.). 
Voorbeeld 2: de herenroute aansluitend op de Rabobrug en de Moreelsebrug (vh. 
Mariaplaatsbrug). de infrawerkzaamheden aan de Tweede Asselijnstraat, Valeriusbaan 
en de Van Zijstweg vallen allen buiten het Stationsgebied. Voor verdere informatie, zie 
hoofdstuk 5. 
 
Die relaties vergen nauwe afstemming met andere afdelingen en portefeuilles.  

Een interessant perspectief bood de in Utrecht gehouden conferentie “Learning Cities”  
Een zestal Europese steden, waaronder Hamburg, Bordeaux en Malmö met soortgelijke 
ontwikkelingen als in het Utrechtse Stationsgebied, werden vergeleken. 
De conferentie leverde een aantal gedeelde uitkomsten op. 
Het rapport is te downloaden via  
http://www.cu2030.nl/images/2013-04/learning-cities-platform.pdf.
 
Het project Stationsgebied is van wezenlijk belang voor de werkgelegenheid. Alle 
partners tezamen hebben begin 2013 voor 1.3 miljard euro aan opdrachten verstrekt. 
Dit jaar komen daar nog de projecten Stationsplein oost en de daaraan gekoppelde 
vastgoed projecten (200 miljoen euro) en het Entreegebouw/ parkeergarage  
(200 miljoen euro ) bij. 
In totaal werken er thans dagelijks zo’n 1000 bouwvakkers in het Stationsgebied.  
Aan de OV-Terminal wordt 7 dagen in de week, 24 uur per dag doorgewerkt.  
Er  wordt structureel werkgelegenheid gecreëerd voor 2200-2500 banen (regionaal 
niveau) (bron Ecorys/BI)
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1. Motie 64 “Duidelijkheid over Fase II en het “Water in de Singel” (5 juli 2012) 

Draagt het college op,

Uiterlijk bij de VJN 2013 aan de Raad voor te leggen: 
1.  een eerste raming van kosten en baten, alsmede een Grex voor Fase II,
2.  incl. een expliciete dekking voor de aan de Oostzijde gelegen projecten van Fase II: 

Openstelling Zuidzijde Singel en Verbreding Leidsche Rijn/Sijpesteijntunnel,
3.  een planning voor de realisatie van die beide deelprojecten, aansluitend aan- en zo 

mogelijk nog gelijktijdig met – de realisatie van het openleggen van het Noordelijk 
deel van de Catharijnesingel

Er zijn de afgelopen tijd de mogelijkheden geïnventariseerd (omklapvarianten) en finan-
ciële verkenningen uitgevoerd. Er zijn in dit stadium van planontwikkeling nog te veel 
onzekerheden om een beeld te krijgen van de dekkingsmogelijkheden. 
De financiële verkenningen die zijn gemaakt, maken het onwaarschijnlijk dat in fase 2 
dekking is te vinden voor de aanlegkosten van Catharijnesingel-zuid en de verbreding 
van het water in de Van Sijpesteijntunnel. 
De aanlegkosten voor Catharijnesingel-zuid zijn geraamd op 11 - 14 miljoen euro  
(01-01-2013). Deze bandbreedte hangt samen met de onbekendheid van de bespa-
ringsmogelijkheid uit schaalvoordelen door uitvoering gelijktijdig met  
Catharijnesingel-midden en onzekerheden t.a.v. conditionerende maatregelen.  
Als er dekking wordt gevonden, is dit werk qua planning gelijktijdig of aansluitend met 
het project Catharijnesingel-midden uit te voeren (2018-2020).
 
2. Motie 67 “Trappen naar de perrons Rabobrug direct bij de bouw” (5 juli 2012) 

Verzoekt het college: 
 
Bij de bouw van de Rabobrug zorg te dragen voor gelijktijdige aanleg van trappen van 
en naar de perrons, conform de ontwerpen en eisen zoals vastgelegd in de systeem-
specificatie definitief ontwerp van april 2012.
 
Bij brief van 20 december 2012 informeerden wij u over de resterende aspecten van de 
Rabobrug, waaronder het onderzoek naar motie 67.  

1.3 Amendementen/ moties / schriftelijke vragen 
In de afgelopen periode (mei 2012 – april 2013) werden er twee amendementen en vijf 
moties aangenomen.

1. Amendement “een definitief verdwenen bushalte op Vredenburg draagt niet bij aan 
de economische vitaliteit van de Sint Jacobsstraat (2012, A48)

Besluit,

Aan beslispunt 1, bij de derde bullet, over cluster 3, na (EUR 8.100.000,00), toe te 
voegen: “waarbij bij het project “Sint Jacobsstraat en Oudenoord”, de inpassing van de, 
van Vredenburg, verplaatste bushalte als beoogd resultaat, wordt geschrapt en dat totdat 
een besluit over deze halte is genomen geen activiteiten worden ondernomen waarbij 
dit resultaat wordt beoogd”

Inmiddels hebben wij een raadsvoorstel voorgelegd met 4 bushaltes aan het 
 Vredenburg en 4 bushaltes aan de St. Jacobsstraat

2. Amendement “Stationstraat niet te hoog”(2013, A8)

Beslispunt 1 te wijzigen zodat het komt te luiden: 
1. in te stemmen met de volgende aanpassingen (optimalisaties) van het Masterplan en 
het Structuurplan Stationsgebied:
• aanpassing van de straatstructuur van de nieuwe Stationstraat met een knik (voorzet-

gebouw als uitwerking van het studiegebied) en knip (in plaats van een doorgaande 
autostraat) en

• aanpassing van de straatbreedte van het noordelijk deel van de nieuwe Stationsstraat 
naar 28 meter (in plaats van 33 meter) ten behoeven van de realisering van het 
Noordgebouw en daarbij de maximale bouwhoogte vast te stellen op 25 meter met 
accenten van maximaal 38 meter (in plaats van 45 meter) en 

Dit amendement is 1:1 meegenomen in de openbare aanbesteding om te komen tot 
de ontwikkeling van het Noordgebouw. Wij melden de resultaten van de gunning in de 
Voortgangsrapportage van december 2013.
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• Een uitgewerkt plan met kostenraming te maken voor de inrichting van  
de openbare ruimte;

• De resultaten van deze onderzoekingen te delen met de commissie stad en ruimte. 

Kortheidshalve verwijzen wij u naar onze brief van 19 april 2013 met bijgaande notitie. 
Wij komen daarop in het najaar 2013 terug bij het definitieve raadsvoorstel over de 
realisatie van de nieuwe bibliotheek++. 

Schriftelijke raadsvragen

Er werden in de planperiode vier schriftelijke raadsvragen gesteld3.

B&W antwoord

Schriftelijke vragen raadslid Bikker inzake  
het verkeersbesluit Vredenburgknoop  
(12 juni 2012 nr 79)

3 juli 2012

Schriftelijke vragen 2012 raadslid Schipper inzake 
de asbestvondst in de kelder van de oudbouw 
Muziekpaleis (14 november 2012 nr 121)

27 november 2012

Schriftelijke vragen raadslid Rottier inzake Jaarbeurs-
Fase II Stationsgebied (17 december 2012 nr. 130)

15 januari 2013

Schriftelijke vragen 2013 raadslid Kuiper inzake 
Utrecht CS gevaarlijk voor blinden  
(16 april 2013 nr. 56)

14 mei 2013

3 de schriftelijke vragen van de raadsleden Zwanenberg en Rottier (17 april 2013, nr,58) over Revenge en De 

Liefde, worden beantwoord via EZ.  

In de geheime vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte van 29 januari, heeft 
de wethouder Stationsgebied u het tot dan toe geheime principebesluit toegelicht en 
zijn de twee geheime adviezen besproken. 
Inmiddels is er een tweede review afgerond. Wij verwachten in juni 2013 een besluit 
over het definitief ontwerp te kunnen nemen en u hierover te informeren. 
 
3. Motie 81 “VIVA van Sijpesteijn part two” (13 september 2012)
“ en draagt het college op de NS te vragen om in ieder geval tot het bespreken van deze 
studie geen onomkeerbare acties te ondernemen.
 
De behandeling van de motie heeft plaatsgevonden in het debat van de raadscommissie 
Stad en Ruimte van 29 januari 2013.

4. Motie 118 “bioscoopje kopen, of toch huren?” (29 november 2012)

Draag het college op om bij de aanbesteding van de bibliotheek++ 

• deze voorkeur aan marktpartijen kenbaar te maken en tevens aan marktpartijen te 
vragen (ook) een huuraanbod te doen aan de twee eindgebruikers van het gebouw, 
dan wel te motiveren waarom dit niet haalbaar is;

• eventuele gemeentelijke garantstellingen en andere randvoorwaarden voor dit 
huuraanbod gekapitaliseerd naar risico op te nemen in de afwegingskader voor het 
uiteindelijk aanbestedingsbesluit. 

Zie allereerst onze brief van 19 april 2013. Deze opdracht neemt het college mee in de 
uitvraag aan de marktpartijen. Wij komen daarop in het najaar 2013 terug bij het defini-
tieve raadsvoorstel over de realisatie van de nieuwe bibliotheek++.

5. Motie 119”Smakkelaarsveld in kaart” (29 november 2012)

Verzoekt het college om voor het go-no-go moment: 

• Gedetailleerd onderzoek te doen naar de (financiële-) risico’s in het bouwrijp  
maken van de grond;

• Een plan te maken voor de kunstwerken van David van de Kop;



7

Beroep bestemmingsplan “2e Asselijnstraat. 
De Raad van State heeft het beroep tegen het bestemmingsplan “2e Asselijnstraat”4 en 
de!bijbehorende omgevingsvergunning bij uitspraak van 13 maart 2013 gegrond ver-
klaard, maar de rechtsgevolgen in stand gelaten. Dit betekent dat het bestemmingsplan 
en de bijbehorende omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden. 

4 nb. hoewel de 2e Asselijnstraat buiten het Stationsgebied valt, is dit bestemmingsplan vanwege de relatie met 

het Stationsgebied toch in dit overzicht opgenomen.

1.4 Bestemmingsplannen/ vergunningen 
In de periode mei 2012 – april 2013 zijn!twee ontwerp bestemmingsplannen  
ter visie gelegd:
• Smakkelaarsveld; 

Nieuw Hoog Catharijne.
• De raad stelde twee bestemmingsplannen vast:
• Trambaan Graadt van Roggenweg (raadsbesluit 10 mei 2012);
• Spoorse voorzieningen Daalsetunnel en Leidseveertunnel  

(raadsbesluit 25 oktober 2012).
 
1.5 Juridische procedures  
Hoger beroep roltrappen ProRail 
Bij uitspraak van 17 april 2013 heeft de Raad van State het hoger beroep van ProRail tegen 
de gestelde veiligheidseisen aan de roltrappen gegrond verklaard 
Kernvraag was of de gemeente aanvullende veiligheidseisen mag stellen aan de constructie 
van roltrappen van ProRail die zich erop beroept zich te houden aan Europese regelgeving. 
De Afdeling is van oordeel dat de van de toepassing zijnde richtlijn (de Europese  
Machinerichtlijn) een volledige harmonisatie tot stand brengt op Europees niveau. Dit 
betekent dat Nederland of de gemeente Utrecht geen afwijkende normen mag stellen, 
tenzij de Machinerichtlijn zelf in een afwijkingsmogelijkheid voorziet. In dit geval heeft 
het gemeentebestuur geen gebruik beogen te maken van de in de Machinerichtlijn 
opgenomen afwijkingsmogelijkheden.
Een en ander houdt in dat het gemeentebestuur in dit geval geen voorwaarde aan de 
bouwvergunning heeft mogen verbinden die strenger is dan volgt uit de Europese norm 
(NEN-EN!115-1). 
De Afdeling heeft het gemeentebestuur opgedragen binnen vier weken na verzending 
van de uitspraak een nieuw besluit op het gemaakte bezwaar te nemen, met inachtne-
ming van de uitspraak van de Afdeling.

Beroep bestemmingsplan “Entreegebouw” 
De Raad van State heeft het beroep tegen het bestemmingsplan “Entreegebouw” en 
de!bijbehorende omgevingsvergunning en archeologievergunning bij uitspraak van  
24 oktober 2012 ongegrond verklaard.
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2. Programma ontwikkelingen

2.1 Programmatabel fase 1  

Ook dit jaar blijft de door de gemeenteraad vastgestelde programmatabel1 

ongewijzigd. 

De tot nu toe genomen raadsbesluiten hebben geen invloed op de  

samenstelling of het volume van de programmatabel. 

Wel zijn er diverse verschuivingen in voorbereiding die komende tijd  

voor een raadsbesluit worden voorgelegd.

• raadsvoorstel over aanpassingen als gevolg van stedenbouwkundig plan Westflank noord. 
(met een beperkte toevoeging van de programmatabel retail en horeca met 1500 m2)

• raadsvoorstel bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne met daarin het definitieve pro-
gramma van Corio (Catharijneknoop, Nieuw Hoog Catharijne inclusief Stationsplein Oost 
(voorzetgebouw, paviljoen).

• raadsvoorstel bestemmingsplan Noordgebouw met daarin mogelijk een hotelprogramma.
In het programma van Corio is een hotel in het Poortgebouw opgenomen (ruim 10.000 m2 
b.v.o.; circa 200 kamers).  
Inclusief een beoogd hotel in het vastgoedproject Noordgebouw (circa 6.000 m2 b.v.o., 
125 kamers) en de al langer bestaande plannen voor een hotelontwikkeling op de Kop 
Jaarbeurs (maximaal circa 16.000 m2 b.v.o., 225 kamers en vergader-/congresfaciliteiten) 
zou het totaalvolume aan hotelontwikkelingen in het Stationsgebied dan uitkomen op circa 
32.000 m2 b.v.o. Dit volume overstijgt de Structuurplankaders (29.000 m2 b.v.o.) met bijna 
3.000 m2 b.v.o.

De plannen voor de bouw van een hotel/ woningen op de kop van het Jaarbeursterrein 
dateren van 2006 en hebben tot nu toe niet tot concretisering geleid. 
Zolang de realisatie van deze  initiatieven nog niet definitief in contracten zijn vastgelegd, 
blijven de hotel ontwikkelingen zich bewegen binnen de vastgestelde kaders. 
Vanuit het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, willen we in ieder geval  

1 Laatste wijziging berap juni 2009

concrete initiatieven die tot contracten en realisatie leiden, niet op voorhand blokkeren. 
De bovenstaande plannen en ontwikkelingen zijn op het moment van vaststelling van de 
Bestuursrapportage nog in voorbereiding en daarmee nog onvoldoende hard om in de 
programmatabel te worden verwerkt.  
De programmatabel blijft derhalve ongewijzigd.  

Programmatabel Stationsgebied (laatst gewijzigd in 2009)

Functie Eenheid

Wonen (*)(**) Aantal 2.229

Kantoren m2 b.v.o. 251.714

Retail (***) m2 v.v.o. 46.000

Leisure m2 b.v.o. 70.000

Cultuur m2 b.v.o. 37.500

Hotel m2 b.v.o. 21.627

Horeca m2 b.v.o. 11.515

(*) waarvan max. 1.000 tot 2015
(**) incl. studentenwoningen
(***) Inclusief 1.000 m" vvo dienstverlening
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2.2 fase 2 
Fase 2 van het Stationsgebied bestaat uit de volgende gebiedsdelen:

Catharijnesingel-zuid;
Verbreding water Van Sijpestijntunnel; 
Jaarbeursgebied;
Westplein en Lombokplein en omgeving.

Voor wat betreft Catharijnesingel zuid en de verbreding water van de  
Van Sijpesteijntunnel: zie hoofdstuk 1.3 (motie 64 “Duidelijkheid over  
Fase II en het “Water in de Singel” (5 juli 2012). 

Wij willen u nog vóór de zomer 2013 een eerste opzet van de Structuurvisie  
fase 2 voorleggen.
Het moment dat een concreet programma met grondexploitatie ter vaststelling  
kan worden aangeboden, is op dit moment nog niet aan te geven.

2.3 Plankaart 
Vast onderdeel van de bestuursrapportage en het bijbehorend raadsvoorstel is de actu-
alisatie van de plankaart. In die kaart zijn alle aanpassingen doorgevoerd als gevolg van 
genomen besluiten en/ of kaarttechnische correcties van het afgelopen jaar.  
De plankaart heeft geen juridische status maar wordt wel gebruikt als o#cieel document 
en staat op de website van het Stationsgebied. 
Aangezien de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar beperkt zijn (Stationsplein oost)  
en er komende maanden verschillende wijzigingen ter besluitvorming voorliggen, 
hand haven wij de huidige plankaart. Bij de bestuursrapportage 2014 leggen wij de dan 
herziene plankaart ter besluitvorming voor.
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3. Stationsgebied thema’s 
 

3.1. Duurzaamheid  

Naar aanleiding van de behandeling van de quickscan biodiversiteit 

in de commissie S&R op 5 maart 2013, is afgesproken in de bestuurs-

rapportage Stationsgebied inzicht te geven in de stand van zaken met 

duurzaamheid sinds de toevoeging van deze doelstelling in 2009. 

In 2009 is met de betrokken partijen afgesproken te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk is om nieuwe duurzaamheidsmaatregelen aan fase 1 toe te voegen, binnen de 
vastgestelde publiekrechtelijke kaders en gesloten contracten. Dit vanuit het gegeven dat 
de herontwikkeling van het Stationsgebied in zichzelf al een duurzame ontwikkeling is: 
intensief en meervoudig ruimtegebruik rond het grootste openbaar vervoers knooppunt 
van Nederland. Vanaf de beginfase (referendum en masterplan) zijn de plannen 

gebaseerd op de principes van een duurzame compacte stad. Bijvoorbeeld: ruim 50% 
reductie asfalt ten gunste van groen/ blauw en openbare ruimte1 en moderne, volwaar-
dige en inpandige fietsparkeergarages voor 22.000 plaatsen in plaats van fietsenrekken 
in restruimtes voor 8.000 plaatsen. 
In 2009 is ook de intentie vastgelegd om duurzaamheid als basis ingrediënt mee te 
nemen in fase 2.  

In de kwartiermakersfase is een catalogus gemaakt met een inventarisatie van een  
16-tal projecten voor verduurzaming in het Stationsgebied. De catalogus was en is  
bedoeld als dynamisch: er kunnen project aan worden toegevoegd en geschrapt. 
De afgelopen jaren is vooral ingezet op de volgende thema’s: 

1.  energiereductie & duurzaam vastgoed,
2.  vervoersmanagement & bereikbaarheid,
3.  biodiversiteit  

Energiereductie & duurzaam vastgoed
Het reduceren van energieverbruik en het toepassen van duurzame energie is onderdeel 
van een groot aantal projecten in fase 1 van de gebiedsontwikkeling. Diverse vast-
goedontwikkelingen hebben een duurzaamheidslabel verkregen (Woonwinkelgebouw 
Vredenburg, Stadskantoor Utrecht). Een belangrijk element hierin is de toepassing op 
grote schaal van opslag van “warmte en koude in de bodem” (WKO). Deze zogenaamde 
bellen komen op een diepte tussen 15 en 50 m beneden maaiveld. Voor de ontwikke-
lingen Muziekpaleis, Vredenburg + deel Hoog Catharijne en het Stadskantoor Utrecht 
zijn WKO-voorzieningen in aanleg of worden al ingeregeld. Door toepassing van WKO 
wordt de uitstoot van CO" met 6.000 ton/jr gereduceerd. De bijdrage aan de milieu-
doelstellingen van Utrecht is groot.  

1 bij de Verantwoordingsrapportage 2010 is een cirkeldiagram toegevoegd met de procentuele verschillen tussen 

de situatie in 2002 en de situatie na uitvoering. Het  % asfalt/ weg wijzigt van 42% naar 19% ten gunste van 

groen/ blauw (van 13% naar 21% ) en openbare ruimte (van 24% naar 34%). 

Zonnecellen in de perronkappen van Utrecht Centraal
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Voor milieumaatregelen geldt over het algemeen dat deze realiseerbaar moeten zijn 
binnen de businesscase, waarbij de (extra) investerings kosten worden afgezet tegen de 
energiebesparingen op langere termijn.
Het benutten van zonne-energie in fase 1 is bij enkele projecten mogelijk. We schreven 
reeds eerder over de nieuwe perronkappen met zonnecellen waarmee in het energie-
verbruik van de verlichting, liften en roltrappen van de stationshal wordt voorzien. Deze 
cellen geven een CO2-reductie van 46 ton per jaar. Het op grotere schaal toepassen 
van zonnecellen blijkt lastig; zo is het aanbrengen van zonnecellen op het dak van het 
Stationsplein-oost niet haalbaar door ongunstige expositie. 

Aan het Stadskantoor is een pakket aan gebouwgebonden maatregelen toegevoegd, 
waardoor het energieprestatiecoë#ciënt (EPC) van het gebouw is terug te brengen naar 
0,6 (de wettelijke norm is 1,1). Op de gevels van het Stadskantoor komen zonnecellen 
en in de gevels drievoudig glas, extra geïsoleerde kozijnen en extra isolatie. Op het dak 
komen photovoltaische cellen (770 m2), zonnecollectoren (30 m2) en vergroening. 

In de gemeentelijke projecten laten we naar het materiaalgebruik kijken (duurzame 
inkoop, hergebruik van reststo$en, waterbesparende kranen) en naar energiezuinige 
verlichting en maximale benutting van zonlicht.
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Voor de gebruiksfase wordt samen met APS-partners gekeken naar de mogelijkheid van 
het terugdringen van voertuigbewegingen. Onderzoek toont aan dat er kansen liggen op 
gebied van bundelen van distributie van post en pakketdiensten en overige goederen en 
door het verbeteren van de organisatiegraad van kantoorlocaties. 

Biodiversiteit 
Bij brief van 20 december 2012 boden wij de quick-scan biodiversiteit aan met informa-
tie over groene en bruine daken, groene gevels, vleermuisvriendelijke maatregelen voor 
vastgoed en openbare ruimte.  
Onze programmadoelstellingen voor de realisering van groene daken, verwachten wij 
vooral in fase 2 te behalen. 
De volgende maatregelen zijn in ontwerpen van de openbare ruimte verwerkt: 
De nieuwe bruggen bij Mariaplaats (Moreelsebrug) en Paardenveld krijgen nest-
gelegenheden voor vogels, vleermuisgeschikte verlichting (amberverlichting) 
Aangepaste  boomsoort langs de Vredenburg (lindes in plaats van platanen). Die heb-
ben een grotere bijdrage aan biodiversiteit dan platanen.
De nieuw aan te leggen kades langs de Catharijnesingel worden op daarvoor aangewe-
zen plekken geschikt gemaakt voor muurvegetatie, door middel van het toepassen van 
mortel met een samenstelling die vestiging van plantensoorten mogelijk maakt. Een der-
gelijke aanpak is ook toegepast bij het oostelijk deel van de Nieuwe Kade (Weerdsingel).
Voor de vastgoedontwikkelingen in het Stationsgebied geldt dat zodra een ontwerpfase 
start, er aandacht wordt gevraagd voor het toepassen van nestgelegenheden voor gier-
zwaluwen en vleermuizen, of andere groene maatregelen. Zie verder 3.2 (bomenbalans).   

3.2 Bomenbalans Stationsgebied 
Basis is de bomenvisie Stationsgebied van november 20082

De bomenvisie Stationsgebied gaat uit van het principe dat minimaal hetzelfde aantal 
bomen terugkomt als er stonden bij aanvang van de werkzaamheden. Beginpunt is eind 
2007. Jaarlijks krijgt de raad een update van de stand van zaken. 
 

2 Zie commissiebrief d.d.18 november 2008 met daarbij de notitie” bomenvisie Stationsgebied”. 

Vervoersmanagement & bereikbaarheid
In het Stationsgebied staat bereikbaarheid centraal. Er komen zowel voor openbaar ver-
voer, fiets, voetganger en autoverkeer nieuwe voorzieningen. De fietsers krijgen een aantal 
grote verbeteringen in de hoofdfietsroutes; bredere fietspaden met zo min mogelijk krui-
singen en een comfortabel wegdek. De hoofdfietsroutes worden in rood asfalt uitgevoerd. 
De 22.000 gebouwde fietsparkeerplaatsen op een korte loopafstand van de stationshal 
zullen zorgen voor optimale overstapmogelijkheden tussen openbaar vervoer en fiets. 
Hiermee geven we invulling aan het thema: Utrecht fietsstad van Nederland. Elders in het 
Stationsgebied realiseren we nog eens 11.000 fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen.
Tijdens de bouwfase is ons streven de hoeveelheid bouwverkeer zoveel als mogelijk 
te beperken. Zo wordt er te samen met het actieplan Goederenvervoer ingezet op het 
gebruik van Bouwlogistieke Centra aan de rand van de stad en komen er bu$erplaatsen 
aan de rand van het Stationsgebied het gaat dan om de aan- en afvoer van materiaal, 
grondsto$en en om personenbusjes. Het idee was om aan de rand van de stad te wer-
ken met overslag- en overstappunten. In de praktijk blijkt bundeling van vervoer echter 
moeilijk af te dwingen. 

De gevel van het Stadskantoor wekt energie op 
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Datum Totaal aantal
bomen

Te 
Handhaven 
volgens 
prognose 
2007

Inmiddels 
verwijderd

Nog te 
Verwijderen 
volgens prognose 
2007

Te verwijderen 
en mogelijk met 
succes
verplantbaar

Nieuw aan te
planten
(Minimaal)

September 2007 1022 458 n.v.t. 564 120 564

September 2009 926 458 96 468 60 tot 80 564

April 2010 866 458 156 408 60 tot 80 564

Maart 2012 804 458 218 346 60 tot 80 564

Maart 2013 741 458 281 283 60 tot 80 564

Grafiek 1: Overzicht periode 2007 -  2013:

Een paar tussentijdse conclusies: 

Van de 281 bomen die sinds 2007 zijn geveld, komt een flink deel voor rekening van de 
Catharijnesingel (116 bomen); 49 gevelde bomen stonden aan of op het Smakkelaars-
veld en 83 gevelde bomen stonden langs de Croeselaan/Mineurslaan. De rest van de 
gevelde bomen stond op verschillende plekken elders.
• Aan de hand van de werkzaamheden en plannen tot nu toe lijkt het erop dat uiteinde-

lijk minder bomen hoeven te worden gekapt dan de in 2007 verwachte 564.
• tot nu toe lukt het om aan de compensatieplicht te voldoen
• van de 60 tot 80 bomen, die technisch verplantbaar zijn (op basis van een boven-

grondse inspectie), lijkt de helft daadwerkelijk te verplanten.  
Dat het tot die helft beperkt blijft, heeft te maken met verschillende oorzaken: een 
mindere ondergrondse kwaliteit van de bomen, ondergrondse belemmeringen zoals 
kabels/leidingen, logistieke problemen (viaducten, bovengrondse leidingen) en/ of de 
beschikbaarheid van een definitieve plek. 

 

• Er zijn tot nu toe nog weinig nieuwe bomen aangeplant; dit heeft te maken met de 
bouwput en de fasering3.

• enkele voorlopige ontwerpen laten zien dat er meer bomen terug komen dan er in 
2007 stonden, zoals omgeving Croeselaan/Jaarbeursplein en rond Stationsplein Oost. 
Zie onderstaande grafiek 2.

• Vanaf eind 2013 worden de eerste nieuwe bomen aangeplant te beginnen op het 
Vredenburg. In 2015 komen er bomen bij het Paardenveld.

• Vanaf 2017 worden in meer deelgebieden fasegewijs nieuwe bomen aangeplant.
• Verwachting is dat in het jaar 2025 minimaal 1100 bomen in het Stationsgebied 

Utrecht zullen staan.

3 er zijn afgelopen jaren in park Nieuweroord en bij de Rabobank een tiental verschillende bomen gepoot. 
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Grafiek 2: Bomenbalans Stationsgebied maart 2013 en prognose in 2025: 

Deelgebied Bomen in
2007

Gekapt 
t/m
maart 
2013

Bomen 
maart 
2013

Prognose 
2025

Catharijnesingel/
Paardenveld

324 116 208 330

Smakkelaarsveld 86  49   37   50

Vredenburg/
Vredenburgplein

13    2   11   29

Stationsplein Oost/
Moreelsepark

155  11 144 184

TOTAAL OOSTZIJDE 578 178 400 593

Westplein, Daalsetunnel, 
Leidsekade en Graadt van 
Roggenweg

190 20 170 240

Croeselaan/Mineurslaan/
Van Sijpesteijnkade/
Jaarbeursplein

254 83 171 275

TOTAAL WESTZIJDE 444 103 341 515

TOTAAL GEHELE 
STATIONSGEBIED

1022 281 741 1108

Grafiek 3: Prognose aantal bomen in Stationsgebied periode 2007 – 2025:
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binnenstad bij:fietsenstalling Vredenburg. Hier kunnen 800 fietsen veilig en één dag 
gratis worden gestald. De stalling heeft een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen 
en er zijn OV-fietsen te huur.  

Ook is er ruimte voor afwijkende formaten zoals bakfietsen. In deze stalling is het de 
eerste dag gratis om een fiets te stallen, de tweede en opvolgende dagen % 0.50 per dag.
Fietsenstalling Stationsplein west 
De nieuwe stalling voor 4200 fietsen onder Stationsplein West wordt medio 2014 opge-
leverd. Zie verder hoofdstuk 5.2.  
Extra fietsenstalling bij Vredenburgplein 
Dit onderzoek vloeit voort uit de motie fietsenstalling Vredenburg (2012, nr. 01). Wij 
verwachten hierop in de helft van 2013 terug te komen.  

Tijdelijk fietsparkeren 
In de voortgangsrapportage Stationsgebied van december 2012 is gemeld dat er wordt 
gewerkt aan een rigoureuzer oplossing om de kwetsbaarheid van de fietsparkeerbalans 
te verminderen. 
Ons beleid bestaat uit drie pijlers. 
1.  het plaatsen van extra fietsenrekken in de tijdelijke situatie aan de oostzijde van het 

Stationsgebied. Dat is in onderzoek.
2.  het aanbieden van informele fietsparkeerplekken door middel van fietsparkeervakken. 

De plekken waar fietsers niet mogen parkeren, worden voorzien van kruisvakken. 
Voorbeeld van een fietsvak: op het Smakkelaarsveld naast de bewaakte fietsenstalling 
van NS. Voorbeeld van een kruisvak: voor de inrit van de Media Markt (bij de ingang 
van de Noordertunnel op het Smakkelaarsveld).

3. handhaving: beperking weesfietsen en vrijhouden van looproutes. 
 
Als onderdeel van de pilot Stationsplein west, komt er vanaf de opening van de Stations-
plein West stalling!een stalling op het Westplein in gebruik voor 2000 fietsen. 
 
Er vindt onderzoek plaats naar  de mogelijkheden tot verdere uitbreiding van de locatie 
Smakkelaarsveld. Daar komen wij in de tweede helft 2013 op terug..      

3.3. Fietsparkeren4 
In de voortgangsrapportage Stationsgebied van december 2012 is ingegaan op de fiets-
parkeerbalans van november 2012.  
Het ijkmoment voor de fietsparkeerbalans 2013 valt ná het uitbrengen van de BERAP. 
Gelet op het belang van het onderwerp, zullen wij de resultaten van de nieuwe fiets-
parkeerbalans na het zomerreces ter informatie aan u voorleggen. 
Vooruitlopend hierop, kunnen wij het volgende melden. 

Definitieve stallingsvoorzieningen 
Fietsenstalling Vredenburg 
Utrecht heeft er sinds april 2013 een nieuwe bewaakte inpandige fietsenstalling in de 

4 zie ook hoofdstuk 3.1

Een nieuwe tramhalte op de plek van de parkeergarage, op het plein zijn 

twee fietsenstallingen en is er één in aanbouw.
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Maar ondanks onze inzet en de beheer- en veiligheidsparagrafen,  
is de werkelijkheid weerbarstig. 
 
De belangrijkste aandachtsvelden op dit moment zijn: 
 
hinderplanning 
Het structureel en vaker incidenteel werken buiten reguliere werktijden heeft in de 
afgelopen maanden tot meer klachten geleid van verschillende bewoners verspreid 
wonend over het Stationsgebied. De klachten komen vooral van de bewoners van  
het Gildenkwartier, de Radboudveste en de Moreelse veste. 
Deze klachten zijn voor ons aanleiding met de ontwikkelende partijen te werken aan 
een hinderplanning en aan maatregelen om de overlast voor bewoners te beperken 
en te verzachten. Wij verwachten in de tweede helft van 2013 u te kunnen infor-
meren over een gezamenlijk beleid.
 

3.4 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)  
Met de toename van het aantal projecten in uitvoering, neemt de druk op de BLVC 
verder toe. De meeste projecten zijn onder andere wat betreft fasering, volgordelijkheid, 
ruimtebeslag en invloed op de omgeving nauw met elkaar verweven.  
Realisatie vindt plaats in een zeer intensief gebruikt stuk van de stad. In de jaren 2013 
t/m 2015 zal de bouwintensiteit op zijn top zijn. Dit maakt dat we de komende jaren 
voor een zeer complexe opgave staan om de leefbaarheid voor alle groepen (waaronder 
bewoners, ondernemers, verkeersdeelnemers, mensen met een fysieke beperking) op 
een acceptabel niveau te houden. 
Voor alle plannen zijn of worden beheer- en veiligheidsparagrafen en BLVC-plannen 
gemaakt. Samen met de ontwerpen worden deze paragrafen getoetst door diverse 
instanties zoals CAGO/BTT (beheer toetsteam) en aan agenda 22.
 
We zetten in op goede afstemming met alle partijen, zorgvuldig gekozen tijdelijke maat-
regelen, tijdige en heldere communicatie en voorlichting. 
We willen gebruikers op een ordentelijke manier in en door het gebied leiden, waarbij 
we rekening houden met mensen met een lichamelijke beperking volgens de afspraken 
van Agenda 22.

De weg vinden is gemakkelijker geworden op het Jaarbeursplein
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3.6 Autoparkeerbalans 
Conform verzoek van de raadscommissie Stad en Ruimte is aan de bestuursrapportage  
een autoparkeerbalans toegevoegd.
Uitgangspunten voor het parkeren in het Stationsgebied zijn: 
1  “eerst benutten, dan bouwen”. 

Dit basisprincipe is indertijd met de marktpartijen in het Stationsgebied vastgelegd  
in de intentie-overeenkomsten. Restcapaciteiten in bestaande parkeergarages worden 
zo veel als mogelijk benut, voordat nieuwe parkeergarages worden gebouwd.

2.  parkeren op gebiedsniveau (in plaats van op gebouwniveau).  
Dit maakt dubbelgebruik mogelijk en daarmee een e#ciënte benutting van  
parkeervoorzieningen. 

De deelgebieden zijn: 
het Jaarbeursterrein (waar bijvoorbeeld de parkeervraag van de Megabioscoop volledig 
kan worden gefaciliteerd door de restcapaciteit op het Jaarbeursterrein te benutten),  
het Jaarbeursplein en omgeving (waar ondermeer het NH-hotel, het toekomstig WTC  
en Jaarbeurspleingebouw gebruik zullen maken van de Jaarbeurspleingarage,  
de Westflank (waar NS de totale parkeervraag in één of enkele grote parkeer-
voorzieningen zal oplossen) en de Oostzijde, waar vooral de parkeervoorzieningen  
van Corio door middel van dubbelgebruik worden ingezet.

In de volgende figuren wordt de parkeerbalans weergegeven met als aanname dat het 
gehele Stationsgebied rond 2020 herontwikkeld is. De gepresenteerde parkeerbalansen 
betre$en de meest drukke momenten in de week, nl. de werkdagmiddagen, koopavond 
en zaterdagmiddag. De figuren geven de parkeerbalans (overschotten en tekorten) aan 
de oostzijde weer, alsmede de parkeerbalans aan de westzijde. Met laatstgenoemde 
parkeerbalans wordt feitelijk die van het Jaarbeursplein en omgeving bedoeld. De deel-
balansen Jaarbeursterrein en Westflank blijven hier buiten beschouwing.

Integrale faseringsplanningen 
Sinds 2012 laten we integrale faseringsplanningen opstellen. Deze geven via een 
soort stripverhaal een ruimtelijk beeld van de diverse projectplanningen en -faserin-
gen en de bijbehorende aandachtspunten voor de BLVC. Op deze wijze zijn de eisen 
en wensen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid zichtbaar en expliciet mee te 
nemen in het ontwerpproces. 

Niet geplande uitvoering/ dagelijks beheer 
De integrale uitvoeringsplanning (zie hoofdstuk 7) is de spil voor de belangrijkste werken.   
Naast verschuivingen in planningen die de opgestelde BLVC-plannen vaak nadelig 
beïnvloeden, worden de projecten in de uitvoering ook vaak geconfronteerd met 
onverwachte activiteiten van derden (bijvoorbeeld van glazenwassers, laden en lossen 
tot kleine verbouwingen met onvoorzien steigerwerk en containers). 
Met de APS-partners wordt daarom steeds gerichter regie gevoerd (slim faseren,  
tijdig communiceren) op het beperken van de (cumulatieve) bouwhinder van de 
diverse uitvoeringsprojecten op de omgeving. Dit proces behoeft constante aandacht. 

Zowel de hinderplanning, de integrale faseringskaarten en de BLVC-plannen zijn be-
langrijke pijlers voor goed omgevingsmanagement in het Stationsgebied. De verwach-
te top van de activiteiten in de periode 2013 t/m 2015 legt een hoge druk  
op de organisatie om de verwachtingen waar te kunnen maken. Zie ook hoofdstuk 9.

3.5 Archeologie 
In de archeologie verordening heeft de Catharijnesingel de waardering “gebied met hoge 
archeologische waarde” gekregen.
Voor het werk aan het diepriool betekent dit een “zwaar regiem”. Bij alle werkzaamheden 
kijkt de archeoloog nauwgezet mee. 
In de planning en aanbesteding van het werk is hiermee rekening gehouden.  
Tot op heden is als resultaat de restanten van een middeleeuwse rivieraak gevonden.  
Deze is opgemeten en gefotografeerd. 
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Parkeerbalans Zaterdag middag

Parkeerbalans Koopavond

Parkeerbalans Werkdag

Conclusies uit de bovenstaande figuren: 
tot 2015 neemt de restcapaciteit af als gevolg van het (tijdelijk) ontrekken van parkeer-
capaciteit (Jaarbeurspleinparkeergarage, Vredenburgparkeergarage);
er zijn tot 2016 aan de westzijde tekorten aan parkeervoorzieningen (als gevolg van  
de gesloopte Jaarbeursplein parkeergarage), die deels kunnen worden opgevangen door 
de restcapaciteit aan de oostzijde te benutten;
restcapaciteiten in parkeervoorzieningen in de periode 2015 – 2020 worden benut door 
gebruikers van gereedkomende vastgoedontwikkelingen: dit is te zien aan de dalende 
lijn die de totale restcapaciteit weergeeft in genoemde periode;
op werkdagmiddagen aan de westzijde ontstaat krapte, die aan de oostzijde is te 
compen seren; op koopavonden is de omgekeerde situatie aan de orde
vanaf 2020 wordt een zeer e#ciënte benutting van de parkeervoorzieningen bereikt.
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4. OV-Terminal 

Op hoofdlijnen wordt nog steeds het definitief ontwerp voor de  

OV-Terminal, zoals vastgesteld in 2006, gerealiseerd.  

Een belangrijke uitzondering daarop zijn de regionaal OV-gedeelten, c.q. de 

bus/tramstations aan de oost- en westzijde van het station. Met het raads-

besluit de Uithoflijn aan te leggen en deze te laten halteren aan de oost- in 

plaats van de westzijde van het station, dienen de ontwerpen, planning en 

fasering ingrijpend te worden herijkt. Een en ander gebeurt voor risico van 

de gemeente die waarschijnlijk ook delen van de uitvoeringsscope van Pro-

Rail aan de oostzijde van de OV-Terminal gaat overnemen. 

Een tweede uitzondering is het project DoorStroom Station Utrecht (DSSU). Dit project 
wordt in de bouwactiviteiten van de OV-Terminal het geïntegreerd. 
Tenslotte is de (af)bouw van het Stadskantoor een wijziging ten opzichte van het DO uit 
2006. Dit onderdeel wordt ook geïntegreerd. 

Op 3 februari is het eerste deel van de nieuwe Terminal in gebruik genomen; enkele 
weken daarna is ook het vooralsnog tijdelijke busstation aan de westzijde geopend en 
de definitieve busbu$er.  
De planning om de nieuwe stationshal eind 2016 op te leveren, blijft van kracht.
 
Het project uitbreiden en verleggen buurtsporen vordert gestaag, de onderbouw is ge-
reed en de bovenbouwafwerking is in volle gang. Het verlegde spoor 1 en bijbehorend 
perron kan medio dit jaar in gebruik worden genomen.  
De geplande reservering voor een uitbreiding met een extra spoor komt op verzoek van 
de gemeente te vervallen. De grond wordt benut voor het aanleggen van de Uithoflijn.
Het komende kwartaal wordt volop gewerkt aan de staalconstructies aan de oostzijde 
van het station ten behoeve van het dak en de gevel en wordt er gewerkt aan de vloer 
en installaties. Naar verwachting kan dit najaar dit deel in gebruik worden genomen.  
In nauwe samenwerking met de overige bouwende en beherende partijen in het Stati-
onsgebied worden maatregelen uitgedacht om de groeiende irritatie van omwonenden 
over (nachtelijke) geluidhinder te verminderen.

Moe maar voldaan op de openingsdag van de vernieuwde Stationshal
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5. Openbare ruimte & Infrastructuur

5.1 Oostzijde

Vredenburgknoop 

De bouw van de toerit/tunnel/expeditiehof voor Vredenburg/ 

Muziekpaleis is inmiddels voor driekwart gereed. De expeditietunnel 

wordt in december 2013 opgeleverd.
 
Wegens afhankelijkheden tussen de bouw van de bruggen over de Catharijnesingel en 
de start bouw tunnel voor de parkeergarage door Corio, is het laatste kwart van de brug-
gen mogelijk niet op 1 april 2014 opgeleverd.  

Dit uitstel in de oplevering levert geen problemen op voor de functionele ingebruikname 
van het Muziekpaleis. Het grootste gedeelte van de openbare ruimte, bruggen,  
trappartij naar de singel en water zijn gereed bij de o#ciële opening op 21 juni 2014.  
Er is overleg gaande met Corio om te bezien in hoeverre de planning nog is in te lopen.  
 
De sloop van het Catharijneviaduct en spuikokers in de Catharijnesingel is voor het 
grootste gedeelte gereed.  
Bij de huidige sloopwerkzaamheden ter hoogte van de busbaan bestaat de kans op 
bodem- en grondwaterverontreiniging.  
Het bevoegd gezag ( de gemeentelijke afdelingen monumenten, archeologie, milieu, 
constructies) en het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden!zijn allen betrokken  
bij de voorbereiding van de!sloop. 

Markt, sloop P&C, De Vredenburg en het Muziekpaleis 

Expeditietunnel Muziekpaleis in aanbouw
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Inrichting Vredenburg
In de afgelopen periode is de fietsenstalling onder het woonwinkelgebouw De  
Vredenburg geopend, is de voetgangersoversteek bij C&A gerealiseerd en is de voet-
gangersoversteek naar Vlaamse Toren gerealiseerd.  
Nadat het raadsbesluit over de bushaltes Vredenburg/ St. Jacobsstraat is genomen2, start 
de realisatie in de zomer van 2013. Daarbij wordt een combinatie gelegd met de vervan-
ging van de riolering aan de noordzijde van het Vredenburg. Dat zorgt een korte tijd voor 
overlast maar zorgt voor langere tijd voor graafrust.
Als de uitvoering tijdig start, kan het grootste gedeelte van dit deel van het Vredenburg 
dit jaar (vóór de sinterklaasperiode) aan de stad worden terug gegeven. 
Het aansluitende gedeelte op de Vredenburgknoop is in 2015 gereed.

Stationsplein oost
Met het raadsbesluit om in te stemmen met twee aanpassingen (optimalisaties) van het 
Masterplan/ Structuurplan en het amendement A 08 over het Noordgebouw, zijn zowel 
de ruimtelijk functionele kaders als de kwaliteitskaders voor het vastgoed en de openba-
re ruimte binnen het plangebied vastgelegd.  

2 Ontwerp-raadsvoorstel 2013 is bij de gri#e ingediend

Catharijnesingel midden
De afgelopen periode is gewerkt aan het verleggen van het diepriool langs de 
 Catharijnesingel tussen Mariaplaatsbrug en Vredenburgknoop. De bereikbaarheid  
van het gebied voor auto- en expeditieverkeer staat daarmee onder druk, hetgeen  
een wissel trekt op de bedrijfsvoering van de omliggende ondernemingen 
POS en Corio overleggen intensief met de betrokken partijen, zoals ondernemers,  
in het gebied om de overlast zo veel mogelijk te beperken. 

Markt
Conform het gestelde in de brief over de toekomst van de markt1, zien alle partijen 
mogelijkheden de markt te “upgraden” waarmee een toekomstbestendige situatie is te 
bereiken. Er worden op diverse plaatsen in den lande nieuwe succesformules toegepast. 
Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ambtelijke diensten 
(Stadswerken, EZ en POS) en Corio onderzoeken de mogelijkheden. De marktmeester ver-
tegenwoordigt de marktkooplieden. De resultaten zijn bekend in de 2de helft van 2013.

Catharijnesingel Noord. 
Vooruitlopend op de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied tussen het Paardenveld 
en de kop van de Amsterdamsestraatweg/ Daalsetunnel, worden er inframaatregelen 
uitgevoerd in het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit. 
Het gaat om de inpassing van de verkeersmaatregel ter plaatse van de kruising 
 Paardenveld en de kruising Weerdsingel/Oudenoord. Om een veilige, logische en  
goede inpassing van de vereiste maatregelen ten behoeve van de luchtkwaliteit te 
bereiken, is een ruimer plangebied aangehouden (buiten de plangrenzen van het 
 Stationsgebied). Het gaat om de herinrichting van de Paardenveld-Weerdsingel WZ- 
Monicabrug-Oudenoord/Kaatstraat, met de Monicabrug als fysiek middelpunt. 
Voor de Amsterdamsestraatweg, de Catharijnesingel, Pijlsweerd en Ondiep zijn oplos-
singen gevonden om sluipverkeer te ontmoedigen. De oplossingen voor Pijlsweerd en 
Ondiep worden in overleg met wijkbureau en bewoners uitgewerkt.  

Er wordt in de openbare ruimte en infraontwerpen – zo veel als mogelijk - rekening 
gehouden met de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

1 commissiebrief van 5 juli 2012

Het gerealiseerde woonwinkelgebouw “De Vredenburg” (op de plaats van de po$ertjeskraam)
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Het deelproject Stationsplein Oost zit in het DO fase. Inmiddels is in overleg met ProRail 
duidelijk geworden dat de ruimtereservering voor perron 0 kan vervallen. Dit levert 
aanzienlijke ruimtelijke voordelen op. De Uithoflijn kan deels op deze ruimtereservering 
perron 0 worden gelegd, waarmee de plot voor het Noordgebouw aantrekkelijker wordt 
en de indeling van de fietsenstalling onder Stationsplein oost verbetert. De afspraak over 
het vervallen van de ruimtereservering voor perron O wordt nog geformaliseerd in de 
stuurgroep rijk/ gemeente.
Belangrijke onderwerpen de komende tijd zijn de expeditieoplossing voor het plein en 
de faseringsplanning. Voor de expeditie moet een gezamenlijke oplossing en overeen-
komst komen voor en door diverse partijen (NS, Corio, ProRail, Gemeente). De complex-
iteit van de faseringsplanning is zeer groot. Er zijn vele projecten tegelijk in voorberei-
ding en uitvoering. 
De fasering laat sterke afhankelijkheden zien van projecten aan de oost- en west kant 
van de sporen die allen van invloed zijn op elkaar. 
De bouwfaseringen om de projecten op en om Stationsplein Oost te kunnen realiseren, 
zijn afgestemd met de partners en worden nu met belanghebbende besproken. Het ge-
heel is een kwetsbaar samenspel van bouwende partijen en tegelijk een functionerende 
aansluiting van het station met de stad en Hoog Catharijne. 

Er komt in het najaar een aparte 4D planning op de site van CU.2030.nl. over de werk-
zaamheden van Stationsplein oost. Zie verder hoofdstuk 7. 

5.2 Westzijde 
Stationsplein west
Stationsplein west is volop in uitvoering. Over het algemeen loopt de uitvoering con-
form planning.  
Ter verhoging van de gebruiksvriendelijkheid, is er een aanpassing gedaan met betrek-
king tot het ontwerp van de trappen. 
De nieuwe roltrap is een aantal keren uitgevallen en is ook op dit moment nog storings-
gevoelig. Dat heeft te maken met de bouwput en beheerafspraken. Inmiddels is er een 
hogere onderhoudsfrequentie van toepassing. Met de beheerder worden praktische 
afspraken gemaakt als zich een storing voordoet.  

Stationsplein west in de vroege ochtend 
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Als de werkzaamheden in dit deelgebied achter de rug zijn, zal de betrouwbaarheid 
toenemen. Bovendien zijn dan alle roltrappen te gebruiken. 
NS, ProRail en de gemeente zijn in overleg over de inpandige voorzieningen van de 
fietsen stalling en de budgetverantwoordelijkheid. Conform de fietspilot Stationsplein 
west, blijft de gemeente eigenaar van de stalling en zal de NS in de pilotfase de exploi-
tatie voor zijn rekening nemen.
Wij verwachten hierover in de tweede helft van 2013 te kunnen rapporteren. 

Verkeersinfrastuctuur westzijde 
Kortheidshalve verwijzen wij naar de separaat voorgelegde commissiebrief.  
De Jan van Foreestraat is gereed. Begin dit jaar is de straat opgeleverd met twee  
rijstroken, fietspad, een aangepaste kruising Croeselaan en een aansluiting op de onder-
houdsweg ProRail/Post NL terrein.

Tijdelijke tramhalte
De aannemer is gestart met de uitvoering. In verband met grote evenementen in de stad 
is het ombouwweekend en afsluiting van Westplein en Croeselaan verschoven.  
De tijdelijke eindhalte is 22 april 2013 opgeleverd. Deze verschuiving heeft tot gevolg 
dat in de oostzijde 2 weken vertraging opgevangen moet worden in het werk om daar 
geen verdere vertraging op te lopen voor bouwwerkzaamheden van stationsplein Oost.

Op verzoek van BRU worden een aantal zaken (vastgesteld in uitvoeringsontwerp) 
nog gewijzigd. Dit leidt ertoe dat perroninrichting niet tijdig gereed is er gewerkt moet 
worden met een tijdelijke inrichting van de perrons en één noodperron. De werkzaam-
heden voor definitieve inrichting worden uitgevoerd in buitendienststelling van BRU in 
de zomerperiode (juli-augustus).

HOV West
De sloop van Cranenborch is eind november 2012 gegund aan TN sloopwerken. Ople-
vering zal plaatsvinden medio oktober 2013.
Er loopt een discussie met de eigenaar van de panden Leeuwensteyn en Sijpesteyn  
over afwerking van de gevels als het tussengedeelte (Cranenborch) is gesloopt. Er vin-
den extra ontwerpsessies met alle betrokken partijen en eigenaar panden plaats met de 
bedoeling afspraken te maken. 

Busstation west 

Rood asfalt voor fietsers bij aanleg nieuwe tramhalte 
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HOV viaduct
Het VO voor de Mineurslaan en van Sijpesteijnkade en HOV viaduct zijn gereed en er 
vindt een review plaats. In verband met de tijdsdruk op het bestemmingsplan Westflank-
Noord en HOV viaduct moet het DO zo snel mogelijk worden opgeleverd. Het ont werp- 
en juridische traject ligt op kritieke pad om HOV baan geschikt te maken voor bussen in 
najaar 2015. Dit hangt samen met de ingebruikname van! het definitieve busstation aan 
de Westzijde.!

In het ontwerp en de constructie van het HOV viaduct is de benodigde doorrijhoogte 
gecreëerd voor de van Sijpesteijnkade (t.b.v. nood en hulpdiensten) met zo min moge-
lijk kolommen onder het viaduct. Dit in verband met doorvaarbaarheid van de Leidsche 
Rijn, de doorgaande fietsroute over de Van Sijpesteijnkade en de wens tot het obsta-
kelvrij houden van de openbare ruimte. Daarnaast is er een bruggen visie voor HOV via-
ducten aan west- en oostzijde opgesteld die als uitgangspunt dient voor vormgeving van 
de viaducten. De vormgeving van het HOV-viaduct is afgestemd op die van de oostzijde. 
Er is gezocht naar zoveel mogelijk gelijkenis. Met de benodigde overspanningen is een 
zo rank mogelijk ontwerp gemaakt voor een brug geschikt voor bus- en tramverkeer. De 
uitvoering van HOV viaduct en van Sijpesteijnkade wordt besproken met NS (Westflank 
Noord) en ProRail (werkzaamheden DSSU en VL post) om de bouwlogistiek en overlast 
voor omgeving tot een minimum te beperken eind 2015 moet de HOV baan gereed zijn 
t.b.v. busverkeer van OVT naar Vleutenseweg.

Westflank Noord
Kortheidshalve verwijzen wij u naar:
het raadsvoorstel tot twee aanpassingen van het Masterplan en het Structuurplan 
Stationsgebied als gevolg van het definitief stedenbouwkundig plan voor Westflank 
noord en de commissiebrief d.d. 12 april 2013 met daarin antwoorden op een aantal 
gestelde vragen. 
 
Jaarbeursplein e.o. 
Zie onze brief van 7 maart 2013.
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6. Vastgoed  
 
6.1 Algemeen

Ondanks de vastgoedcrisis in Nederland, houden de multifunctionele 

locaties rond belangrijke OV-locaties zich tot nu toe redelijk goed staan-

de. Huurprijzen en bruto aanvangsrendementen op deze locaties laten 

een stabiel beeld zien.

De Utrechtse Vastgoedmonitor van 2013 laat voor het Stationsgebied nog steeds gunstige 
cijfers zien: een leegstand voor winkels en kantoren die ruim onder het frictieleegstand-
spercentage van 5% ligt, een stabiel hoog huurniveau en gunstige bruto aanvangsrende-
menten. De inzet van voordeeltjes1 zijn niet of nauwelijks aan de orde bij de verhuur van 
kantoren in het Stationsgebied.
De VastgoedVisie van DTZ Zadelho$2 die in januari jl. verscheen, benadrukt dat de huidige 
markt kansrijke locaties kent, waartoe ondermeer het Stationsgebied Utrecht wordt gere-
kend. Kansrijke gebruikersgroepen die een groeiend metrage laten zien, zijn volgens DTZ 
de netwerkers (waartoe ZZP-ers worden gerekend) en de creatieven (waartoe media-, en 
internetbedrijven en de gaming Industry worden gerekend). Nieuwe concepten, die hierop 
inspelen, combineren flexkantoren met hotel-, horeca- en vergaderfaciliteiten. Met andere 
woorden, kantoorgemeenschappen waar kennis en voorzieningen worden gedeeld.  
Het meest uitgewerkt is op dit moment het Noordgebouw. Zie verder hieronder. 

De verkoopprocedure van het Noordgebouw is in april formeel van start gegaan. Er zijn  
gesprekken gaande met ontwikkelaars, beleggers en gebruikers over het Zuidgebouw 
(marktkantoren), Knoopkazerne (rijksverzamelkantoor met vergader- en congres-
faciliteiten), Jaarbeurspleingebouw (marktkantoren) en Leeuwensteijn (WTC). 
Deze projecten laten zien dat maatwerk vereist is om tot contractuele overeenstemming  
en vervolgens realisatie te komen. Alles moet op z’n plek vallen: een robuuste business-
case, gecontracteerde gebruikers/exploitanten, programmatische flexibiliteit,  

1 in de vastgoed terminologie: incentives

2  DTZ Zadelho$, Waar vraag en aanbod elkaar vinden;  

De markt voor Nederlands commercieel onroerend goed, januari 2013

adequate parkeeroplossingen, zo kort mogelijke doorlooptijden, planologische  
zekerheden en  financiering.
 
Terwijl de duurdere appartementen (penthouses en appartementen aan het Vreden-
burgplein) in woonwinkelgebouw De Vredenburg binnen korte tijd zijn verkocht, is er 
sprake van een stagnerende verkoop van de minder gunstig gelegen appartementen. 
Van de ontwikkelaar, ING Vastgoed krijgen wij terug dat deze stagnatie vooral te maken 
heeft met de verplichte afname van een autoparkeerplek.  
De inmiddels vastgestelde nota “stallen en parkeren” biedt die flexibiliteit ten aanzien 
van nieuwe ontwikkelingen wel. Mogelijk komt dit aan de orde bij het uitgiftecontract 
over het Entreegebouw en de woningen boven het Biblitoheekgebouw ++. 
De komende jaren blijft de woningprogrammering in het Stationsgebied beperkt tot het 
Entréegebouw Corio (60 appartementen en stadswoningen; start bouw in 2013) en de 
Bibliotheek++ (maximaal circa 150 appartementen; start bouw in 2016).  
Zoals aangegeven in de commissiebrief van 12 april 2013, is de woningbouw aan de 
Van Sijpesteijnkade (200 appartementen) nog afhankelijk van de ontwikkelingen ter 
plaatse (SWUNG, verkeersoplossing Westplein). Het is onze ambitie om deze apparte-
menten te realiseren.  
 
De voortgang van het project Hotel-Woningen (met 150 tot 200 woningen) op de  
Kop Jaarbeurs is afhankelijk van overeenstemming met de Jaarbeurs over de heront-
wikkeling van het Jaarbeursterrein. Net als voor commercieel vastgoed geldt ook voor 
woningbouw dat maatwerk nodig is en een optimale prijs-kwaliteitverhouding om tot 
woningverkoop of -verhuur te komen.

6.2 Vastgoedprojecten derden
Jaarbeurspleingebouw
In de Voortgangsrapportage van december 2012 berichtten wij u verkennende gesprek-
ken te voeren met een mogelijke eindgebruiker voor dit vastgoedproject. Met deze klant 
en de ontwikkelaar die namens de klant optreedt, is tot 1 juni 2013 een exclusiviteit-
periode overeengekomen. Op dat moment zal duidelijk worden of dit traject tot een 
ontwikkelovereenkomst met harde afspraken leidt.
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Leeuwensteijn
De eigenaar, CBRE Global Investors heeft inmiddels geïnteresseerde medefinancier 
gevonden voor de herontwikkeling van Leeuwensteijn tot een WTC van totaal 30.000 m2 
bvo en is met deze medefinancier momenteel gericht op zoek naar een hoofd-  
en medehuurders.

Knoopkazerne/Westflank-Zuid
Zie hiervoor onze separate brief. 

 

Noordgebouw
Met het vaststellen van het stedenbouwkundig Plan/Beeldkwaliteitsplan voor Stations-
plein-Oost c.a. zijn ook de stedenbouwkundige kaders voor het Noordgebouw vastgesteld. 
Op 2 april jl. is de formele verkoopprocedure voor het Noordgebouw gestart, die moet 
leiden tot een ontwikkelovereenkomst in het voorjaar van 2014. Dit vastgoedproject 
combi neert de verschillende functionele bouwstenen (zie hierboven) in optima forma.  
De markt toont een grote interesse, gegeven de 25 vooraanmeldingen van marktpartijen. 

Zuidgebouw
Het raadsbesluit tot aanpassing (optimalisaties) van het Masterplan en het Structuur-
plan, is de start voor deze vastgoedontwikkeling. Wij verwachten dit jaar met NS Stations 
en een derde ontwikkelaar tot een ontwikkelovereenkomst te komen. 

Vastgoedproject Smakkelaarsveld / Bibliotheek++ 
Kortheidshalve verwijzen wij u naar onze brief van 19 april 2013 en het raadsvoorstel  
tot vaststelling van het bestemmingsplan Smakkelaarsveld.

Voorzetgebouw V&D/ Rijnkade
De eigenaar van het gebouw waarin V&D is gevestigd, ziet af van een integrale 
woningbouw ontwikkeling vóór V&D en de Rijnkade parkeergarage.  
Momenteel vinden twee separate verkenningen plaats: 
de eigenaar van V&D studeert op een alternatieve herontwikkeling van het pand  
aan de zijde van de Catharijnesingel
Bouwfonds Ontwikkeling verkent de mogelijkheden van een woningbouwontwikkeling 
ter hoogte van de Rijnkade parkeergarage. 
Wij verwachten in de tweede helft van 2013 de resultaten. 

Paardenveld e.o. 
Voor de deellocaties Paardenveld, Daalsetunnel (Oude Daalstraat) en Kop 
Amsterdamse straatweg wordt momenteel een integrale verkenning opgesteld om de 
mogelijkheden van woningbouw en overige voorzieningen te verkennen. Naar verwach-
ting zal medio dit jaar de haalbaarheid inzichtelijk zijn en de condities waaronder!(her)-
ontwikkeling!van deze deellocaties mogelijk!is.  Wij leggen het stedenbouwkundig plan 
van eisen Paardenveld e.o. na het zomerreces 2013 aan de raadscommissie S&R voor.

6.3 Vastgoedprojecten gemeente 
Muziekpaleis 
Bij brief van 13 november 2012 informeerde wethouder Stationsgebied de raadscommis-
sie Stad en Ruimte over de asbestvondst in de oudbouw van de kelder. In die brief werd 
ook aangekondigd dat bij de Verantwoording 2012/Voorjaarsnota 2013!over de financië-
le stand en de voortgang van het!totale project!bouw Muziekpaleis wordt gerapporteerd. 
 

MEET ME ON WWW.CU2030.NL/NOORDGEBOUW

STATIONSGEBIED 
UTRECHT 

ZOEKT PARTNER

Stationsgebied zoekt op allerlei manieren
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Muziekpaleis gevel van binnen uit

Popzaal Muziekpaleis komt langzaam uit de steigers

Het Muziekpaleis is sinds december 2012 wind- en waterdicht.  
De huidige en komende werkzaamheden bestaan uit:
installatie- en afbouwwerkzaamheden in alle zalen; 
de aanleg van de WKO-bronnen en –leidingen en andere nutsaansluitingen; 
de montage van de gevelafwerkingen van de kamermuziekzaal en de popzaal;
afmaken van de expeditietoerit en –tunnel. 
 
De opdrachtverstrekking voor de uitgebreider renovatie en de asbestvondst hebben 
geleid tot een opleverdatum van nieuwbouw, oudbouw en expeditietoerit- en tunnel  
in december 2013. De inhuizing vindt daarna plaats, evenals de proefconcerten. De 
o#ciële opening is inmiddels vastgesteld op 21 juni 2014.
 
De openbare ruimte rondom het Muziekpaleis wordt gefaseerd aangelegd om  
deze toegankelijk te houden. Zie ook hoofdstuk 5.1. 

Stadskantoor in aanbouw 
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Financiën
Het krediet voor de bouw van het Muziekpaleis bedraagt na de besluitvorming vorig jaar bij 
de Voorjaarsnota 2012 135,3 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per 31 
december 2012 93,7 miljoen euro (stand Verantwoording 2012). Zoals aangegeven in de 
brief van 13 november 2012 zijn de directe kosten van de asbestvondst van 0,45 miljoen 
euro en de kosten gevolgschade (0,85 miljoen euro) ten laste van het krediet gebracht.  
Wij sturen erop deze kosten binnen het financieel kader van het totaalkrediet in te pas-
sen. De onderhandelingen hierover en over andere meerwerk posten met de aannemer, 
zijn nog niet afgerond.

Risico’s
Maandelijks wordt de risico-inventarisatie geactualiseerd. De post onvoorzien binnen het 
project, bedoeld om onverwachte gebeurtenissen op te vangen, is inmiddels volledig 
belegd. Dit betekent dat er binnen het project geen financiële ruimte meer is om te-
genvallers op te vangen en wij maximaal moeten inzetten op beheersing van de laatste 
risico’s. Gezien de fase waarin het project zich bevindt – het aantal onzekerheden neemt 
steeds verder af- is er op basis van de meest recente risico-inventarisatie (bij de Verant-
woording 2012) voor de bouw Muziekpaleis nog een beperkt bedrag (ca. 0,7 miljoen 
euro) gemeentebreed weerstandsvermogen bestemd. Dit is bestemd voor de risico’s die 
samenhangen met verlate oplevering en bouwlogistiek. Daarnaast is het weerstands-
vermogen (2,25 miljoen euro) bestemd voor het risico binnenhalen sponsorgelden 
(2,25 miljoen euro) gehandhaafd. 

Stadskantoor 
Bouw en middelen
De uitgangspunten voor het Stadskantoor zijn samenwerking (sociaal) op een toegan-
kelijke (open) en duurzame wijze. Het Stadskantoor is daarmee niet alleen een bouw-
opgave, maar meer nog een middel om de verandering en vernieuwing van de gemeen-
telijke organisatie te bewerkstelligen, te ondersteunen en te versterken. De uitwerking 
van het plan voor de gezamenlijke huisvesting kreeg in de loop van de jaren steeds 
meer scherpte en verdieping. Sinds ruim een jaar niet alleen figuurlijk, maar ook letter-
lijk door de start van de bouw. Met de eerste paal in april 2011 kwam het project in de 
realisatiefase terecht die loopt tot de gemeente het kantoor in gebruik neemt.  
Het project vordert goed en de doelstellingen krijgen gestalte in aanbestedingen en de 
realisatie ervan.  Stadkantoor in de mei zon
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Hierbij is vooral de opgestelde integrale tijdsplanning van belang. De planning laat de 
onderlinge samenhang en afhankelijkheden zien en maakt het mogelijk integraal op de 
ontwikkelingen van gebouw, middelen en organisatie te sturen. Zowel de voortgang van 
de bouw als de middelen (inbouw, facilitair en ICT) lopen in grote lijnen op schema.

Eigendom 
Op 28 juni 2011 heeft de gemeente Utrecht de aankoop overeenkomst van het 
 Stadskantoor getekend. De NS blijft tot de oplevering van het gebouw verantwoordelijk 
voor het casco, hierna neemt de UVO als nieuwe eigenaar namens de gemeente deze 
verantwoordelijkheid over. Voor deze overname is een nauwe samenwerking tussen  
de UVO en de projectorganisatie opgezet in de vorm van het project Huisbaas.  

Financiën
Het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet3, is bestemd voor de plan- 
en proceskosten, ontwikkeling casco, het zogenaamde ‘stenen kader’, de investe-
ringen in ICT en telefonie, de investeringen in facilitaire voorzieningen en de kosten 
voor projectmanagement. 
Alle in het verleden verstrekte (voorbereidings-) kredieten zijn in dit nieuwe krediet op-
gegaan, met uitzondering van dat voor de aankoop. Het krediet Stadskantoor Stenen en 
Middelen bedraagt 126,7 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per  
31 december 2012 (stand Verantwoording) 28,1 miljoen euro. 
Op 7 juni 2012 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aan-
koop van het Stadskantoor. Het krediet Stadskantoor aankoop bedraagt 213,7 miljoen 
euro.  De stand van de werkelijke uitgaven is per 31 december 2012 (stand Verantwoor-
ding) 164,4 miljoen euro. 

Risico’s
Ieder kwartaal worden risicoanalyses geactualiseerd. Binnen het project sturen wij er voort-
durend op  om de risico’s tot een minimum te beperken. De post onvoorzien is toereikend 
om de financiële consequenties van de onderkende risico’s op te vangen. Tot nu lukt dat 
goed. Voor de risico’s project Stadskantoor is daarom bij de Verantwoording 2012 net als 
bij de Programmabegroting 2013  geen gemeentebreed weerstandsvermogen bestemd.  

3 Raadsbesluit 30 juni 2011 (2011, nr. 90)
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aan beide zijden van het station.!Daarbij wordt ook in 2014 gestart met de definitieve 
bus- en trambanen in het stationsgebied. Ook Corio is, na oplevering van het woon-
winkelgebouw, aan de tweede fase begonnen met de sloop van P&C en de bouw van 
de inrit naar de parkeergarage. Al deze planningen, en daarmee de ontwikkeling van  
het nieuwe stationsgebied, krijgen een steeds vastere en meer gedetailleerde vorm. 

Iets wat meer ongrijpbaar blijft, is de realisatie van!(commercieel) vastgoed in het 
Stationsgebied. Dit blijft gekenmerkt door ambitieuze en meer fluïde planningen.!In de 
planning leidt dit tot een derde grote uitvoeringsfase aan de westzijde!in 2015. Ook 
aan de oostzijde is dit herkenbaar, met het Noord- en Zuidgebouw (en in zekere zin de 
Bibliotheek++). De projectorganisatie beraamt beheersmaatregelen om dit in goede 
banen te leiden, maar!deze planningen blijven moeilijk te controleren zolang er geen 
contracten zijn gesloten. De omvang van deze fase  valt dan ook nog te bezien.!

7.2 Planningsanalyse
Vanwege de vele raakvlakken tussen de projecten vindt op verschillende niveaus overleg 
plaats om de uitvoeringsplanningen op elkaar af stemmen.  

Projectmanagers van de POS, ProRail en Corio zitten maandelijks bij elkaar om de 
bouwplannen van het Stationsplein Oost en de projecten daaromheen op elkaar af te 
stemmen. Het Stationsplein Oost vormt straks de schakel tussen de vernieuwde OV-Ter-
minal en het vernieuwde Hoog Catharijne met het Voorzetgebouw. De planning luistert 
vanwege de onverbrekelijke samenhang met de vernieuwing van de OV-terminal, Hoog 
Catharijne en de openbare ruimte (fietsparkeergarage) uitermate nauw. Zodra de plan-
ning uitloopt, heeft dat directe gevolgen voor alle andere projecten. 

7. Planning

7.1. Algemeen 

De planningen vormen de spil in de activiteiten in het Stationsgebied. 

Zonder een integrale uitvoeringsplanning waar alle partijen zich aan 

committeren, zou deze open hart operatie niet mogelijk zijn. 

Immers, veranderingen in de planning van één onderdeel kunnen (en 

hebben meestal) grote gevolgen (hebben) voor andere projecten.  

Of zoals Einstein al zei: alles is tot het oneindige met elkaar verbonden.  

De Projectorganisatie Stationsgebied (POS) actualiseert 2 x per jaar de integrale 
uitvoerings planning. 
Deze wordt in het periodieke overleg tussen de directeuren van de ontwikkelende 
partners (APS) behandeld en vastgesteld. In maart 2013 heeft de laatste actualisatie 
plaatsgevonden 
 
Er komt steeds meer vat op de planning van belangrijke elementen in het Stations-
gebied en de onderlinge raakvlakken tussen projecten komt steeds concreter in beeld. 
Voor bijna elk deelgebied in het Stationsgebied is een faseringsplan opgesteld.  
Waar voorheen noodzakelijkerwijs niet anders dan top-down planning mogelijk was 
wegens het ontbreken van uitgewerkte planvorming, is nu een “raakvlakken bottom-up 
benadering” mogelijk.  
Die geeft veel meer mogelijkheden voor planning en sturing.
!
De eerste “uitvoeringsgolf” in het Stationsgebied nadert voltooiing: Het woonwinkel-
gebouw De Vredenburg is opgeleverd. Het eerste deel van de vernieuwde stationshal  
is in gebruik genomen. De oplevering van het Muziekpaleis en het Stadskantoor komen 
dichterbij evenals de Vredenburgknoop. 
!
Het Stationsgebied wordt nu klaargemaakt voor een volgende, tweede uitvoeringsfase: 
robuuste tijdelijke maatregelen zoals de tijdelijke eindhalte voor de tram en het tijdelijk 
busstation west!bieden noodzakelijk ruimte voor het bouwen van de stationspleinen 
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7.3 Planning op hoofdlijnen
De planning op hoofdlijnen geeft een overzicht van de uitvoering van de belangrijkste 
projecten in het stationsgebied. De recente planning (maart 2013) is afgezet tegen de 
planning van maart 2012. De grootste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Een aandachtspunt blijft de afstemming tussen de werkzaamheden op en langs de Ca-
tharijnesingel. De gemeente voert tot en met 2014 werkzaamheden uit aan het riool en 
de Vredenburgknoop. De sloop van de Mariaplaatsbak vindt plaats in 2015. Corio start 
medio 2013 met de realisatie van de nieuwe parkeergarage en het Entreegebouw. 

2013 staat voor de westkant van het Stationsgebied in het teken van het gebied klaar-
maken voor de grote projecten die vanaf (eind) 2014 in de planning staan. 

Stationsgebied vanuit het Stadskantoor

Deze zomer worden de huidige verleggingen van de kabels en leidingen in de 
 Croeselaan afgerond. De tijdelijke eindhalte van de tram is dit voorjaar in gebruik. Voor 
het publiek minder zichtbaar, maar voor de functies in het gebied wel van groot belang, 
zijn diverse werkzaamheden in de Mineurslaan. Deze straat is onmisbaar voor de ont-
sluiting van het expeditieverkeer voor het Beatrixgebouw, maar ook voor het bouwver-
keer van de OV-terminal en het Stadskantoor. Resterende werkzaamheden worden dan 
ook in een strak draaiboek uitgevoerd, om zo min mogelijk tijd te verspillen. 
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Delen van de  Rabobrug worden vanaf 2014 uitgevoerd in TVP’s; andere delen lopen 
door tot oplevering in begin 2016. 

Volgens opgave van de Jaarbeurs, start de bouw van het casino in 2016 en is de opleve-
ring eind 2017. Jaarbeurs geeft aan in 2013 te willen beginnen met werkzaamheden op 
het Jaarbeursterrein: het verplaatsen van de entree en het realiseren van de zogenaam-
de Galaxyroom: een ruimte boven de entree.
Zie verder de 4D planning (waarbij planning gekoppeld wordt aan 3D-kaarten) online 
op www.cu2030.nl 

Projecten
De herinrichting van het Vredenburgplein is gekoppeld aan de oplevering van het 
Entreege bouw van Corio. In 2016 wordt de 1e fase van het Entreegebouw opgeleverd. 
Het Vredenburgplein zal vanaf begin 2017 opnieuw worden ingericht.
Nog vóór de zomer van 2013 wordt gestart met de conditionering van Stationsplein 
oost, waaronder de sloop van het taxiplatform en de tramhalte. Stationsplein oost is een 
verzamelnaam voor een groot aantal projecten in dit gebied: HOV (tram en bus), fietsen-
stalling, stadsplein, openbare ruimte, voorzetgebouw Corio, Noordgebouw, Zuidgebouw, 
Voordat hiermee kan worden gestart, zijn sloopwerkzaamheden nodig. 
De tramhalte en het busstation onder het taxiplatform worden gesloopt als de tijdelijke 
tramhalte aan de westzijde in gebruik is genomen (is inmiddels het geval) en de toelei-
dende routes van het tijdelijk busstation aan de westkant gereed zijn (september 2013).   
Het eerste deel van het plein (ter hoogte van het huidige busstation noord) en de fiet-
senkelder worden eind 2015 opgeleverd.!!Medio 2016 zijn dan ook de vastgoedontwik-
kelingen!op en rondom de eerste fase van het Stationsplein oost gereed, zodanig dat de 
nieuwe uitgang van zowel!de OVT als Hoog Catharijne in gebruik genomen kan worden. 
Vervolgens wordt de huidige stationstraverse gesloopt, waarna de 2e fase start. De 
2e fase!en de omringende vastgoedontwikkelingen aan de zuidzijde van het!Stations-
plein!worden in 2019 opgeleverd waarna de inrichting van het laatste deel van de 
openbare ruimte plaats vindt. De realisatie van de HOV baan (doorkoppeling Uithoflijn) 
is onderdeel van de bouw van Stationsplein Oost.
 
De planning van de Bibliotheek++ is aangepast. Na de conditionering van het Smak-
kelaarsveld start de daadwerkelijke bouw van de Bibliotheek in 2016. Voorwaarde 
hiervoor is dat de fietsen uit de fietsenloods op het Smakkelaarsveld zijn verplaatst naar 
de fietsenstalling onder het Stationsplein oost. Het tussentijds realiseren van een veilige 
toegang naar de noorderstalling in 2014, ten tijde van de bouw van de eerste fase Stati-
onsplein oost, wordt niet haalbaar geacht zonder zeer ingrijpende maatregelen. Hier-
door wordt de fietsenloods op Smakkelaarsveld pas eind 2015 verwijderd als de eerste 
fase van de fietsenstalling onder Stationsplein oost in gebruik wordt genomen. 

De realisatie van de Rabobrug dient voor het grootste deel gerealiseerd te worden bin-
nen zogenaamde TreinVrijePeriodes (TVP’s). Deze TVP’s zijn beperkt in te plannen en de 
komende jaren ook nodig voor onder meer de werkzaamheden voor de OV-terminal, de 
realisatie van het station Vaartse Rijn en andere spoorse projecten.  
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Opbrengstenstijging langjarig
De jaarlijkse gemiddelde opbrengstenstijging van 2,5% wordt bij de actualisatie 2013 
verlaagd naar 1%. De prognoses en trends van de vastgoedmarkt laten op de korte en 
middellange termijn geen gemiddelde stijging van de grondprijzen zien van 2,5%, waar-
door een bijstelling van deze parameter reëel is. 
Deze bijstelling is niet van toepassing voor de projecten die reeds zijn gecontracteerd. 
Hier gelden de contractuele afspraken over de indexering van de grondprijzen.

Kostenstijging langjarig
De jaarlijkse index van de kosten wordt verlaagd van 2,5% naar 2%. De vooruitzichten 
van de bouwsector zijn nog steeds onzeker en sterk afhankelijk van ontwikkelingen in 
de nationale en internationale economie. EIB en TNO verwachten dat na 2014 de totale 
bouwproductie in de GWW-sector zich geleidelijk zal ontwikkelen richting de meer 
trendmatige niveaus van circa 2%.

Besparing op inkoop
In de Programmabegroting 2013 is de uitwerking van de besparing op inkoop op-
genomen (p. 300 en 301). Voor het Stationsgebied gaat het om een bedrag van circa  
1 miljoen euro per jaar. De besparing op inkoop is tot en met het jaar 2016 verwerkt 
in de grondexploitatie. Dit is het laatste jaar dat er grote aanbestedingen plaatsvinden. 
De!besparing is in de grondexploitatie verwerkt door de restant ramingen voor!de 
kosten van het bouw- en woonrijpmaken 1 jaar! niet te indexeren. De taakstelling wordt 
ingevuld door de restant ramingen voor het bouw- en woonrijpmaken 1 jaar niet te 
indexeren. Deze bijstelling van de geraamde kosten is in lijn met de aanbestedingsindex 
voor de Grond, Weg en Waterbouw (GWW).

Fasering kantoorprogramma
Uit diverse onderzoeken (Stec en Stogo) blijkt dat een gemiddelde jaarlijkse kantorenaf-
zet van 25.000 m" bvo voor de stad Utrecht realistisch is. In afstemming met het project 
Leidsche Rijn is het totale kantorenprogramma in de grondexploitatie opnieuw gefa-
seerd. Voor de grondexploitatie Stationsgebied is als uitgangspunt gehanteerd dat 2022 

8. Grondexploitatie 

8.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk lichten wij het actuele financiële beeld van de grond-

exploitatie Stationsgebied toe. Er wordt ingegaan op gewijzigde reken-

parameters van het rekenmodel, de belangrijkste financiële bijstellingen, 

het cashflowoverzicht en de risicoanalyse.

In de bestuursrapportage 2012 hebben wij een grondexploitatie gepresenteerd met een 
geprognosticeerd tekort van 37,7 miljoen euro. Om vast te houden aan een sluitende 
grondexploitatie heeft de Raad bij de Voorjaarsnota 2012 besloten om – mede gelet op 
de prioriteiten van de nieuwe ruimtelijke strategie – het tekort op de grondexploitatie 
Stationsgebied op te lossen door hiervoor 37,7 miljoen euro van de binnen het fysiek 
domein vrijgespeelde financiële ruimte in te zetten. Deze 37,7 miljoen euro is toege-
voegd aan de voorziening grondexploitatie Stationsgebied. De gemeentelijke bijdrage  
in de grondexploitatie bedraagt nu 107,7 miljoen euro (70 + 37,7 miljoen euro). 

8.2 Wijziging rekenparameters en uitgangspunten actualisatie  
grondexploitatie Stationsgebied 
Bij de actualisatie van de grondexploitatie is rekening gehouden met onderstaande 
parameters en uitgangspunten.

Rekenrente
Bij de Programmabegroting 2013 is de interne renteomslag verlaagd van 5 % naar 4 %.
Het e$ect van deze wijziging op de grondexploitatie Stationsgebied is klein. De doorre-
kening van de grondexploitatie met het percentage van 4 % laat een negatief e$ect zien 
van 400.000 euro op netto contante waarde 01-01-2013 (ten opzichte van de door-
rekening met een percentage van 5 %.)

Opbrengstenstijging 2012-2013:
Jaarlijks worden de verwachte grondopbrengsten geïndexeerd met een gemiddeld 
inflatie percentage van 2,5%. Gelet op de situatie van de vastgoedmarkt is uit behoed-
zaamheid bij de actualisatie van de grondopbrengsten dit jaar de nullijn gehanteerd.
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Indien dit niet mogelijk is moet de tijd tussen de investeringen en de opbrengsten zo kort 
mogelijk zijn. 
Door het uitfaseren van het kantoorprogramma (=later opbrengsten) en het niet kunnen 
uitstellen van de investeringen is dit niet altijd meer mogelijk. Veel investeringen moeten 
nu worden gedaan, omdat deze bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan de planning van de 
OV-Terminal (bv de Stationspleinen en de HOV-banen).
Daarnaast heeft het rekenen met een lagere opbrengstenstijging (1%) dan kostenstijging 
(2%) ook een negatief e$ect op de netto contante waarde.
De hiervoor genoemde rente- en inflatie-e$ecten hebben een substantieel e$ect op het 
geprognosticeerd resultaat van de grondexploitatie. In deze bestuursrapportage presente-
ren we daarom naast het nominale saldo vanaf nu ook het saldo netto contante waarde.

het laatste jaar is waarin het kantoorprogramma ook financieel wordt meegenomen. 
Bij het maken van de nieuwe fasering van het kantoorvolume is niet strak vastgehouden 
aan een maximum van 25.000 m2 BVO per jaar, maar is rekening gehouden met de  
huidige ontwikkelingen van de individuele projecten en reeds gemaakte afspraken, 
zodat er een zo realistisch mogelijk planning is opgesteld.

De projecten zijn als volgt gefaseerd:
Westflank noord:   2015-2016
Westflank zuid:   2019-2022
Jaarbeurspleingebouw:  2017-2019
Herontwikkeling Leeuwensteijn: 2016
Kop Jaarbeurs:   2021-2022
Noordgebouw:   2016
Zuidgebouw:   2017

Resultaat op netto contante waarde versus nominale waarde
Door de verschillende tijdstippen waarop inkomsten worden ontvangen en uitgaven wor-
den gedaan ontstaan rente- en inflatie-e$ecten. De faseringse$ecten in de grondexploita-
tie Stationsgebied waren tot nu toe nihil, omdat er een sterke sturing was op de fasering 
van de opbrengsten en de uitgaven. Idealiter worden eerst de opbrengsten gerealiseerd 
alvorens te investeren.  

Fasering kantoorprogramma Stationsgebied (m2 bvo)
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Financieel beeld 

Berap 2012 Besluit
Voorjaarsnota 

2012

Berap 2013

Kosten
Opbrengsten
Gemeentelijke 
bijdrage

508,83
396,59

70,00

508,83
396,59

70,00

506,33
396,42
107,74

Saldo -/- 42,24 -/- 42,24 -/- 2,17

Optimalisatie 
voorstellen

4,50 4,50 nvt

Aanvullende 
gemeentelijke 
bijdrage

nvt 37,74 nvt

Saldo nominaal -/- 37,74 0,00 -/- 2,17

Rente en inflatie-invloeden -/- 7,14

Saldo NCW 1-1-2013 -/- 9,31

8.3 Actueel financieel beeld grondexploitatie Stationsgebied
Na verwerking van alle nieuwe financiële gegevens laat de grondexploitatie een 
geprogno sticeerd tekort zien van 9,31 miljoen euro (=netto contante waarde 1-1-2013) 
bij afronding van het project. Dit is inclusief rente- en inflatie-e$ecten. Het tekort is 
nominaal 2,17 miljoen euro.

In de actuele grondexploitatie hebben wij de besluiten verwerkt die bij de  
Voorjaarsnota 2012 zijn genomen. 
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Grondexploitatie op hoofdlijnen
(nominale bedragen in % mio, prijspeil 01-01-2013)

Kosten Gerealiseerd Raming Totaal

Algemeen - plankosten
- diverse bijdragen
- verwerving
- condities

159 88,42 247,42

IOR Oostzijde - Catharijnesingel
- Smakkelaarsveld
- Stationsplein oost
- Nieuwe Stationsstraat

33,5 140,08 173,58

IOR Westzijde - Jaarbeursplein / Croeselaan
- Stationsplein west
- Mineurslaan en omgeving
- Rabobrug
- Westplein en omgeving

13,5 71,5 85

Totaal kosten 206
41%

300
59%

506
100%

Kosten grex Stationsgebied (gereali-
seerd versus raming)

Gerealiseerd 
40%

In het volgende overzicht geven wij de grondexploitatie op hoofdlijnen weer. Het over-
zicht geeft inzicht in de huidige boekwaarde en de geraamde uitgaven en inkomsten. 
Aan de uitgavenkant is op 01-01-2013 circa 40% van de totale kosten gerealiseerd. 
Van de totaal geprognosticeerde opbrengsten is iets meer dan de helft binnengekomen 
(inclusief gemeentelijke bijdrage). Per 01-01-2013 is er sprake van een positieve boek-
waarde van circa 67 miljoen euro.

Raming, 
60%
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Opbrengsten Gerealiseerd Raming Totaal

Bijdragen/subsidies - Bijdragen ProRail 
- Bijdragen Rabobrug
- Bijdragen Stationsplein oost
- Bijdragen Stationsplein 
west

112,5 81,5 194

Vastgoed Oostzijde - Corio
- Noordgebouw
- Zuidgebouw
- Smakkelaarsveld

37 58 95

Vastgoed Westzijde - Jaarbeurspleingebouw
- Kop Jaarbeurs
- Leeuwensteijn
- Westflank noord en zuid

16,5 91,5 108

Gemeentelijke 
bijdrage

107 107

Totaal opbrengsten 273
54%

231
46%

504
100%

saldo boekwaarde saldo 
raming

saldo grex

Resultaat nominaal (afgerond) 67 -69 -2

Rente en inflatie-invloeden -7

Resultaat Netto Contante Waarde 01-01-2013 -9

Opbrengsten grex Stationsgebied 
(gerealiseerd versus raming)

Raming, 
46%

Gerealiseerd 
54%
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In de volgende grafiek is de cashflow van het project weergegeven. De hogere positieve 
stand van de boekwaarde is veroorzaakt door het ophogen van de gemeentelijke bijdrage 
met 37,7 miljoen euro.

De grafiek laat de eerste jaren een dalende lijn zien. Deze trend wordt verklaard doordat 
de gemeente de komende jaren flink investeert in het openbaar gebied. De grootste in-
vesteringen zijn de komende jaren gepland in de projecten Vredenburgknoop, Stations-
pleinen west en oost, de Catharijnesingel en de Rabobrug. Tegenover deze investeringen 
staan de komende jaren beperkte opbrengsten. 

8.4 Verschillenanalyse op hoofdlijnen
In onderstaande tabel staan de belangrijkste financiële bijstellingen. Deze worden 
vervolgens nader toegelicht.

Belangrijkste bijstellingen: Bedrag

Bijstelling opbrengsten vastgoedprojecten  % 4.200.000-

Realisatie Stationsplein west  % 2.000.000-

Plankosten Van Sijpesteijnkade  % 500.000-

Uitfaseren (kantoor-)programma  % 3.100.000-

Overige bijstellingen grondexploitatie (oa 
parameters)

 % 486.000 

Totale negatieve bijstelling  %  9.314.000-

Opbrengsten vastgoed projecten 
Op basis van de!inschatting van de actuele marktsituatie hebben wij de opbrengsten 
van een aantal vastgoedprojecten herberekend. Dit resulteert in een negatieve bijstel-
ling van de verwachte opbrengsten van 4,2 miljoen euro.

Realisatie Stationsplein west
De kosten van het project Stationsplein west overschrijden het oorspronkelijke 
budget. Dit wordt ondere andere veroorzaakt door het moeten aanpassen van de 
configuratie van de trap (onveilig, te steil), de aansluiting op de complexe omgeving 
vergt meer tijd en geld (Beatrixgebouw, Stadskantoor en kantoor Leeuwensteijn) en 
het project loopt uit de planning als gevolg van de afhankelijkheid van omliggende 
projecten (OV-Terminal, Stadskantoor, sloop sporthal en catharijnehof).

Plankosten Van Sijpesteijnkade
De behandeling van het DSP-BP van het gebied Van Sijpesteijnkade en omgeving 
hebben meer inspanning gevraagd van de Projectorganisatie. Deze plankosten waren 
niet voorzien in de plankostenbegroting van het project.

Cashflow grondexploitatie Stationsgebied

Cashflow grondexploitatie Stationsgebied
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grondexploitatie. Op basis van de actuele ramingen en beschikbare budgetten in  
de grondexploitatie is de impact van dit risico gedaald met 0,625 miljoen euro naar  
5,63 miljoen euro. 
De budgetten voor de realisatie van de toeleidende routes naar de OV-Terminal 
(HOV-banen) zijn gebaseerd op uitgangspunten uit 2006. Door gewijzigde wensen en 
eisen (onder andere Uithoflijn) is de kans groot dat deze budgetten niet toereikend zijn. 
De impact van dit risico is niet gewijzigd ten op zichte van de Programmabegroting en 
bedraagt 3,75 miljoen euro.
Door de complexiteit van het project (langere doorlooptijden, meer toezicht, ine#ciënt 
ontwerpproces) is er een risico dat de budgetten voor de VAT-kosten ontoereikend zijn. 
De impact van dit risico is net als in de Porgrammabegroting 2013 2,5 miljoen euro.
In de contracten met de partners (BIO en BOO’s) zijn de hoofdlijnen verwerkt. Bij de ver-
dere uitwerking tot projectovereenkomsten of uitgiftecontracten bestaat het risico dat er 
kosten voor rekening komen van de gemeente die niet voorzien zijn in de grondexploi-
tatie. De impact van dit risico is 1,9 miljoen euro. 
Nieuw is het risico van het vervallen van de subsidies Rabobrug. In de grondexploitatie 
is de Rabobrug budgettair neutraal verwerkt. Dat wil zeggen dat de kosten van de aanleg 
gedekt worden door de diverse bijdragen en subsidies. Aan een deel van de subsidies is 
als voorwaarde gesteld dat de trappen naar de perrons voor 2020 gerealiseerd moe-
ten zijn. Omdat hierover nog afspraken gemaakt moeten worden, is hiervoor een risico 
opgenomen van 1,75 miljoen euro. 

Om bovenstaande risico’s te beheersen tre$en wij op hoofdlijnen de volgende maatregelen:
Toepassen van slimme ontwikkelstrategieën en actieve marketing vastgoedprojecten.
Voor het starten van de uitvoering van projecten wordt de bodem uitgebreider onderzocht.
Binnen het project Uithofijn is financiële ruimte gereserveerd voor extra kosten inpassing 
vertramming binnen het Stationsgebied. 
Sturing op beschikbare budgetten VAT en organiseren van externe concurrentie voor  
VAT werkzaamheden.
Aanpassen van kaders op het gebied van tijd, geld en kwaliteit.
Onderhandelen met subsidie verstrekkers (Rabobrug)
Zorgvuldige aanbestedingsstrategie van projecten bepalen. 

Uitfaseren (kantoor)programma en overige bijstellingen
In de grondexploitatie worden alle kosten en opbrengsten in de tijd uitgezet. In de 
grondexploitatie 2012 was 2018 het laatste jaar waarin kosten en opbrengsten waren 
gefaseerd. In de nu voorliggende grondexploitatie is deze datum verschoven naar  
2022. Dit heeft een negatief rente-e$ect, omdat de opbrengsten (met name kantoren) 
zijn uitgefaseerd.

Overige bijstellingen grondexploitatie (onder andere gewijzigde parameters)
In paragraaf 8.2 is toegelicht dat de rekenparameters in de grondexploitatie zijn ge wijzigd. 
De omslagrente is verlaagd van 5% naar 4%. De indexatie van de kosten is verlaagd van 
2,5% naar 2% en de indexatie van de opbrengsten is verlaagd van 2,5% naar 1%. Per sal-
do hebben deze bijstellingen en overige mutaties een licht positief  e$ect op het resultaat 
van de grondexploitatie. De besparing op inkoop is hiervan onderdeel. (zie 8.2)

8.5 Risicoanalyse
Het Stationsgebied blijft een complex en daardoor risicovol project. Het project is nu 
volop in uitvoering. Dit betekent echter niet dat de risico’s van het project afnemen. De 
voortdurende crisis op de vastgoedmarkt, de complexiteit van het bereikbaar, leefbaar 
en veilig houden van het gebied tijdens de uitvoering en de (detail-)onderhandelingen 
die gevoerd worden met de marktpartijen, brengen onzekerheden met zich mee.

In de Programmabegroting 2013 is de benodigde weerstandscapaciteit voor de gron-
dexploitatie Stationsgebied vastgesteld op 30,9 miljoen euro. Op basis van de actuele 
risico inventarisatie (stand Verantwoording 2012) is het benodigd weerstandsvermogen 
31,8 miljoen euro. 

Uit de risicoanalyse komen de volgende belangrijkste risico’s naar voren:
Door de huidige situatie op de vastgoedmarkt worden de geraamde opbrengsten in de 
grondexploitatie mogelijk later, niet of tegen een lagere waarde gerealiseerd. De impact 
van dit risico is vanwege de voortdurende vastgoedcrisis en de hoogte van het bedrag 
dat nog binnen moet komen (circa 150 miljoen euro) gestegen van11,25 miljoen euro 
naar 12 miljoen euro.
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 



40

en worden vanaf april als stadsbrede pilot ingezet op de ‘Herenroute’
Extra aandacht voor omwonenden en ondernemers  
Voor direct geraakte omwonenden en ondernemers worden, wanneer een situatie hier-
om vraagt, speciale bijeenkomsten georganiseerd. Dit gebeurde de afgelopen periode 
onder andere voor bewoners/ondernemers in de omgeving Moreelsepark/Mariaplaats, 
Vredenburg noord/Korte Koestraat, de panden Sijpesteijn/Cranenborch/Leeuwensteijn 
en inloopspreekuren voor de werkzaamheden aan de Croeselaan en omgeving. 

Inmiddels zijn ook reguliere overleggen met Centrummanagement Utrecht opgestart. 
Het gezamenlijke overleg belangengroepen Stationsgebied (Solgu, Fietserbod, Rover 
etc) is sinds begin dit jaar uitgebreid met de wijkraden Binnenstad, West en Zuidwest. 
De reguliere wijkraadoverleggen vinden ook nog plaats maar die gaan met name over 
de planvorming. 
Samen met de partners wordt momenteel onderzocht hoe de informatie over de ver-
schillende projecten in uitvoering richting bewoners en ondernemers waar mogelijk nog 
beter gebundeld kan worden.

Om de ‘pijn’ voor mensen die overlast ervaren door de werkzaamheden of die er 
middenin zitten, iets te verzachten worden de zo genaamde ‘bouwverzachters’ ingezet. 
Direct omwonenden en ondernemers krijgen jaarlijks een attentie in de brievenbus in 
de feestperiode in december en daarnaast zijn afgelopen november hun ramen gratis 
gezeemd. Verder zijn er komend voorjaar acties voor tramreizigers (die vanaf 22 april 
naar het Jaarbeursplein moeten om op de tram te stappen) en automobilisten. Ook 
voor de bouwvakkers die in weer en wind aan de vernieuwing van het Stationsgebied 
werken was er rondom de Pasen een leuke attentie.

Zicht op de bouwplaatsen
Om meer zicht te geven op wat er nu allemaal achter die schuttingen gebeurt wordt een 
aantal middelen ingezet. De meeste van deze middelen worden uiteraard ook ingezet 
om te informeren over de planvorming en andere informatie. 

9. Communicatie1

Zowel de afgelopen als de komende periode ligt de communicatiefocus 

op het zo goed mogelijk informeren van reizigers, passanten, winkelend 

publiek, bewoners en ondernemers over (wijzigende) routes door het 

Stationsgebied. 
Het constant afstemmen van informatie om de communicatie gezamenlijk met de vele 
betrokken partijen, projecten en aannemers zo optimaal mogelijk te voeren is een enor-
me uitdaging. Aangezien het project nu volop in de uitvoering komt neemt de behoefte 
aan communicatie sterk toe. Wij houden scherp in de gaten of de beschikbare capaciteit 
in verhouding blijft tot de hoeveelheid werkzaamheden en de wens om de omgeving zo 
goed mogelijk te informeren over de voortgang.  

Op basis van de resultaten uit de gehouden e$ectmeting 2012 worden de middelen 
ingezet die door de doelgroepen goed gewaardeerd worden: het Infocentrum, de web-
site, de digitale nieuwsbrief, twitter, de CU Update in diverse regionale huis-aan-huisbla-
den, het Youtubekanaal, de Bouwkrant, de e-mailservice, het huis-aan-huis informeren 
van omwonenden en de communicatie rondom de bouwterreinen en speciale acties 
rondom grote veranderingen. In de middelen is aandacht besteed aan de voortgang van 
verschillende projecten in uitvoering en voorbereiding.

Uitstraling bouwputten en bewegwijzering2

De stijl van de schuttingen rondom Utrecht Centraal is inmiddels op enkele plekken 
doorgevoerd op de standaard Heras-hekwerken. 
De eerste resultaten hiervan zijn zichtbaar op en rond de bouwput Catharijnesingel ter 
hoogte van het Smakkelaarsveld en is ingezet bij de WKO-werkzaamheden op Vreden-
burg noord. De komende tijd wordt dit waar mogelijk verder uitgebouwd. 

Een groep HKU studenten heeft in opdracht van de POS afgelopen najaar gewerkt aan 
een manier om fietsers te kunnen ‘sturen’. Hun uitwerkingen zijn enthousiast ontvangen 

1  In de voortgangsrapportage van december 2012 is al een terugblik op 2012 en een vooruitblik  

op 2013 gegeven. In dit hoofdstuk wordt om die reden alleen de aanvullende informatie gegeven. 

2 Zie ook hoofdstuk 3.5 over de BLVC aspecten. 
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Youtubekanaal CU2030 
Het assortiment aan filmpjes op het youtubekanaal en het aantal bezoekers groeit. 
Inmiddels zijn de 44 filmpjes in totaal ruim 86.000 keer bekeken. De reportages  
“achter de schutting” en “bouwblog OV-terminal” blijven ingezet worden.  

UAR (urban augmented reality)  
Ook investeren we dit jaar weer in ‘UAR’. Dit is de app voor smartphones waarmee 
iedereen het Stationsgebied van de toekomst kan zien als laag over de werkelijkheid. 
Het heeft een tijdje op een laag pitje gestaan vanwege technische problemen, maar NAI 
(de eigenaar van de app) heeft aangegeven dit jaar te investeren in een verbetering van 
de techniek. Als alles weer goed werkt, plaatsen de Stationsgebied partners de nieuwste 
projecten weer in de app en wordt er geïnvesteerd in de promotie van UAR. 

Schouwen 
De schouwen blijven in populariteit toenemen. Tijdens de Schouw van maart 2013 wa-
ren er weer ruim 100 mensen aanwezig. Om de rondleiding op het bouwterrein (deze 
keer was dat het bouwterrein van de tramhalte Jaarbeursplein) behapbaar te houden is 
de groep in tweeën gesplitst en is de ene helft gestart met de rondleiding buiten en de 
andere helft met een presentatie in het Infocentrum. 

Infocentrum en meldpunt
In de cijfers is een afname van het aantal individuele bezoekers zichtbaar sinds de 
looproute van het station naar het Vredenburg verlegd is. Het aantal groepsbezoeken 

Webcam; 
vanaf januari dit jaar hangt er op de Katrijnetoren een webcam om zo overzicht te geven 
van alle bouwactiviteiten rondom het spoor, het Stadskantoor en voor de bouw van 
Stationsplein oost komend jaar. de webcam gericht op Muziekpaleis en De Vredenburg 
is verplaatst naar de Catharijnesingel zodat er goed zicht is op alle bouwactiviteiten op 
en rondom de Vredenburgknoop.
Deze webcams kunnen door bezoekers zelf bestuurd worden vanaf de website om in te 
zoomen op de gewenste bouwplaats. 

Twitter
Via Twitter worden met regelmaat foto’s van de voortgang geplaatst. Volgers vinden het 
interessant om deze beelden te ontvangen om zo zicht op de bouwplaats te krijgen. 
Met name deze tweets worden geretweet. Naast foto’s gaat het ook om interessante 
feiten en cijfers, verwijzingen naar berichten op de website of naar een nieuw filmpje 
op het Youtubekanaal van cu2030. Ook interessante filmpjes en foto’s door anderen 
geproduceerd worden onder de volgers van Twitter onder de aandacht gebracht. Via 
twitter komen met name vragen en opmerkingen binnen die gaan over de planning, 
bereikbaarheid, meldingen over de openbare ruimte en reacties op verstuurde tweets. 
Sinds medio vorig jaar draait er op de website en het Infocentrum een zogenaamde live 
twitter fountain, die de conversaties op twitter over het Stationsgebied weergeeft. Het 
aantal volgers is het afgelopen jaar verdubbeld en groeit wekelijks. Hiermee staan we  
op een tweede positie in vergelijking met andere grote stationsprojecten in verbouwing:

1 Rotterdam Centraal 3553

2 CU2030 3316

3 Den Haag Nieuw Centraal 1893

4 Amsterdam Centraal 1419 

5 Arnhem Centraal 1127

6 Breda Centraal 901
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Bouwplaatsbezoeken en meer
1 juni: Dag van de bouw. Zoals elk jaar doen de partners van het Stationsgebied weer 
mee. In ieder geval zijn het Stadskantoor en Stationsplein west te bezoeken locaties. In 
het Infocentrum vinden diverse presentaties plaats over de overige bouwprojecten. Op 
die manier wordt aan de hand van foto’s, filmpjes en dergelijke toch een kijkje in alle 
bouwprojecten gegeven. 
22 juni: Dag van de Architectuur. Het thema is dit jaar ‘24 uur architectuur’ en dat 
maakt het Stationsgebied tot één van de belangrijkste projecten in Utrecht die onder de 
aandacht wordt gebracht. In het infocentrum is een architectecten-estafette, er zijn rond-
leidingen en in Hoog Catharijne zijn er ook diverse activiteiten.
Begin juni: 2e Stadsgesprek van Aorta over architectuur. Deze tweede avond richt zich 
op de opgave om van de westkant van het Stationsgebied een ‘tweede voorkant van het 
station’ te maken. Nu en in de toekomst.
20 juni – 22 september: Kunst in de bouwput; de internationale kunstmanifestatie Call 
of the mall. Dit wordt georganiseerd door Stichting Kunst in het Stationsgebied en is 
mede gefinancierd uit het hiervoor gereserveerde kunstbudget van POS. Call of the Mall 
vindt plaats op het hoogtepunt van de (ver)bouwing van het Utrechtse Stationsgebied. 
Ondanks deze grootscheepse verbouwing in het hart van de stad is er ook ruimte voor 
kunst in het Stationsgebied.

Een actueel overzicht van bezoekerscijfers en andere relevante feiten vindt u  
in de Stationsgebiedmonitor.

blijft onveranderd.  
Sinds september vinden op de eerste zaterdag van de maand weer rondwandelingen 
voor individuele belangstellenden plaats. Gemiddeld komen hier zo’n 40 belang-
stellenden per keer op af. 

Begin dit jaar is de afhandelingsprocedure van de meldingen geëvalueerd. Op basis 
hiervan is de werkwijze en registratie gestroomlijnd. Dit alles om afhandeling zo snel en 
correct mogelijk te verrichten en om een duidelijk beeld te hebben van de meldingen. 
Waar nodig wordt uiteraard direct actie ondernomen. Daarnaast vindt er maandelijks 
overleg plaats over trends in de aard van de meldingen en hier actie op ondernomen. 
De meeste meldingen van het eerste kwartaal 2013 (70 meldingen) 10% hiervan had 
betrekking op de nachtelijke demontage van de bouwkraan Muziekpaleis. Daarnaast 
gaan meldingen over onder andere blokkeren van omleidingsroutes, fietsen& fietspar-
keren, het wennen aan nieuwe verkeerssituaties en het niet direct optimaal zijn van 
tijdelijk ingestelde routes.

Berichtgeving in de media
In de media was er afgelopen tijd veel aandacht voor projecten in het Stationsgebied. 
Zie bijvoorbeeld hieronder twee mooie koppen. Ook waren er diverse items op lande-
lijke dan wel regionale televisie (o.a. De Gouden Eeuw; water terug in de Singel). Er zijn 
afgelopen tijd enkele keren speciale persmomenten georganiseerd, zoals rondom de 
verplaatsing van de tramhalte naar het Jaarbeursplein. In de loop van het jaar worden er 
nog enkele momenten georganiseerd naar aanleiding van actuele onderwerpen. 
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Stationsgebiedmonitor – stand van zaken 1 mei 2013 Feiten & cijfers van de bezoekerscijfers van de belangrijkste communicatieplatforms van CU2030

2013 t/m 1 mei 2012 2011 2010 2009

Gemiddeld aantal unieke bezoekers website per 
maand*

14585 8527 8302 7300 5000

Abonnees digitale nieuwsbrief
(peildata: 1 december 2009-2012, 1 mei 2013) 

1979 1954
(53% van de 
ontvangers opent 
nieuwsbrief, 47% 
hiervan klikt op 
een of meerdere 
links)

1852
(55% van de 
ontvangers opent 
de nieuwsbrief, 
55% hiervan 
klikt op een of 
meerdere links)

1770 1500

Volgers Twitter
(peildata: 31 december 2009-2012, 1 mei 
2013))

3477
(aantal verstuurde 
tweets: 2925)

2857
(aantal verstuurde 
tweets: 2400)

1550 251 Geen Twitter

Gemiddeld aantal bezoekers infocentrum per 
maand (groepen meegeteld)

1137 1573 1790 1500 330

Gemiddeld aantal groepen per maand 17 20 18 14 9

% groepen uit Utrecht, 
% groepen buiten Utrecht
% bezoekers buiten Ned.

Nog niet bekend 47%
45%
8%%

35%
56%
9%

58%
42%
9%

Niet bekend

Gemiddeld aantal bezoekers 2-maandelijkse 
Schouw

100 120 70 50 Volgt nog

Gemiddeld aantal mailtjes algemeen mailadres 
infocentrum per maand

Nog niet bekend Ca. 550 Ca. 500 Ca. 400 Ca. 400

Gemiddeld aantal meldingen en klachten per 
maand

Ca. 23 Ca. 30 Ca. 15 Ca.!15 Ca. 15
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Infocentrum
In de tabel wordt duidelijk dat het aantal bezoekers van het infocentrum afneemt. Dit 
komt vooral door een sterke afname van individuele bezoekers. De groepsbezoeken 
nemen juist in aantal nog steeds toe. Afname van individuele bezoekers is waarschijnlijk 
te verklaren door de omleidingsroute voor voetgangers waardoor minder mensen langs 
het pand lopen. 

Top-3 Veelgestelde vragen in het Infocentrum van bezoekers:
1. Niet positief klinkend (cynisch): “dus in 2030 is alles pas klaar”? Het getal 2030  

moeten voorlichters veel toelichten
2. Wanneer stroomt er weer water in de Catharijnesingel?
3. Wordt de gevel van Hoog Catharijne aangepast (en daarmee bedoelen ze het gehele 

blok)? Of!wordt heel Hoog Catharijne gesloopt? (waarbij ook de hoop!dat het aanzicht 
verandert.)

!
!Andere onderwerpen!die minder vaak, maar toch ook regelmatig aan bod komen:
• Neudeflat passeert regelmaat de revue (men hoopt dat die afgebroken wordt).
• Positief wordt er!vaak gereageerd op het Muziekpaleis (ontwerp, wanneer die af is..)
• Positief vaak ook over de OVT
• Megabioscoop: wanneer staat deze er? (lijken velen met smart op te wachten)
• Markt op Vredenburgplein - lijkt wens van veel mensen te zijn dat die daar blijft.
• Rabobrug (planning ervan)
• Vertramming naar De Uithof
• crisis gerelateerde vragen: ‘kantoorleegstand en tóch Stadskantoor laten bouwen’.. 

maar ook de vraag of andere projecten nog doorgaan ondanks de crisis.

Klachten en meldingen
De meest voorkomende klachten of meldingen gingen de eerste maanden van 2013 over:
• Nachtelijke demontage van de bouwkraan Muziekpaleis
• Blokkeren van omleidingsroutes
• Fietsen & fietsparkeren
• Wennen aan nieuwe verkeerssituaties en het niet direct optimaal zijn van tijdelijk  

ingestelde routes



45

Bijlage: B&W besluiten Stationsgebied juni 2012 –mei 2013

Naam advies Datum besluit Besluit

Van Sijpesteinkade 12 juni 2012 1.  In te stemmen met het voorstel van NS Stations (gebaseerd op het advies van de 
spoorbouwmeester) om – op basis van voorgestelde referenties- de historische opgave als 
extra laag van het plan mee te geven aan de betrokken architect door in de nieuwbouw op een 
eigentijdse wijze te refereren aan de historie van de plek (waaronder het opnemen van de oude 
bebouwing en eigentijdse verwijzingen)

2. De commissie Stad en Ruimte te informeren. 
3. extra wethouder everhardt wordt gemachtigd tekstuele aanpassingen aan te brengen.

Intentieovereenkomst 
herontwikkeling Knoopkazerne 

7 juni 2012 In te stemmen met intentieovereenkomst tussen Staat der Nederlanden en de gemeente over de 
Knoopkazerne.
Wethouder Everhardt wordt gemachtigd de commissie S&R per brief te informeren.

Tijdelijke herinrichting 
Vredenburgplein 

5 juli 2012 1.  Het marktterrein van de Vredenburgmarkt in de tijdelijke situatie vast te stellen van 1 september 
2012 tot naar verwachting het vierde kwartaal van 2013 conform de vier tekening (nr. 1206040. 
dgn 21-6-2012 wo, vrij, zo en Vredenburg (zaterdag) dd 22-05-2012) en van het vierder kwartaal 
2013 tot definitieve herinrichting van het Vredenburgplein (naar verwachting 2017) conform de 
vier tekeningen (nr. 1206040.dgn 26-6-2012 wo, vrij, za, zo).

2.  De huidige standplaatsvergunningen in te trekken conform art. 8 van de marktverordening per ca. 
1 september 2012.

3.  De POS in samenwerking met Stadswerken, EZ, Corio en eventueel andere betrokkenen, op te 
dragen tot integrale visievorming over de positionering van de markten op het Vredenburg.

4. De commissie Stad en Ruimte te informeren over de gewijzigde afspraken.

Planontwikkeling 
Jaarbeurspleingarage

3 juli 2012 1.  Het functioneel programma van eisen, de businesscase/investingsanalyse en de ontwikkelstrategie 
voor de Jaarbeurspleingarage vast te stellen.

2.  Het voorlopig ontwerp van de garage als richtinggevend ontwerp in te brengen in het integraal 
ontwerp voor het Jaarbeursplein.

3.  gelet op het feit dat de aanbesteding nog zal plaatsvinden, tot geheimhouding als bedoeld in 
artikel 55 lid 1 Gemeentewet van de Investeringsanalyse.

4.  De raadscommissie hierover te informeren. 
(extra besluitpunt) 5. Vooralsnog geen overdracht van de garage naar de markt te doen, maar zelf 
de rol van ontwikkelaar op zich te nemen in de verder planontwikkeling.
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Contracteringstrategie 
vastgoedontwikkeling Bibliotheek 

25 september 2012 Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1  In te stemmen met de contracteringstrategie Vastgoedontwikkeling Bibliotheek++, inclusief de
op hoofdlijnen geactualiseerde investeringsanalyse (geheim) met als voornaamste randvoorwaarden:
a.  de lasten van de publieke delen van het gebouw, de bibliotheek en het Artplex mogen het 

bedrag, dat in de investeringsanalyse is opgenomen, niet overschrijden (in deze lasten zijn de 
gekapitaliseerde risico’s opgenomen);

b.  de te selecteren marktpartij(en) vrijheid te geven bij de verdere ontwikkeling van het 
woningprogramma (huur- of koopsector, aantal en grootte, flexibel aantal parkeerplaatsen);

c.  de marktpartijen betalen de in de investeringsanalyse opgenomen minimale grondopbrengsten 
voor de Bibliotheek++ als dekking voor de kosten van de inrichting van de openbare ruimte op 
het Smakkelaarsveld;

d.  in de uitvraag ook de ontwikkeling en realisatie van de onderbouw van de HOVbanen op te 
nemen;

e.   op basis van deze randvoorwaarden voert het college de europese aanbesteding uit.
f.  nu geen onomkeerbare besluiten te nemen en dit in de aanbestedingsprocedure te borgen en op 

grond van de biedingen een go / no go-besluit te nemen over het al dan niet laten realiseren van 
de vastgoedontwikkeling Bibliotheek++ .

2  Geheimhouding als bedoeld in artikel 55, eerste lid en 25, tweede lid, Gemeentewet op te leggen 
aan de geactualiseerde investeringsanalyse d.d. 25 september 2012. 

En vervolgens besluit het college van B & W:  
3  De marktpartij(en) bij gunning op te dragen het vastgoed te realiseren volgens de taakstellende 

planning zoals weergegeven in de bijlage d.d. 14 augustus 2012.
4  Het presidium van de gemeenteraad voor te leggen een technische en geheime RIA in te plannen 

over het aankopen (en het mogelijke alternatief van huren) van de bibliotheek en het Artplex als 
onderdeel van de Vergadering van burgemeester en wethouders gehouden op 30 oktober 2012.

Onderwerp contracteringstrategie. 
5  Het presidium van de raad voor te stellen bovenstaande te agenderen voor de commissie Stad  

en Ruimte op 20 november 2012 en de raadsvergadering van 29 november 2012.

VO Paardenveldbrug en 
Mariaplaatsbrug 

20 november 2012 Zie besluit, onderdeel Mariaplaatsbrug wordt meegenomen in het advies def.  
stedenbouwkundigplan Stationsplein Oost (nr. 25)
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Aanvraag bijdrage gemeentefonds 
t.b.v. explosievenonderzoek 
Stationsgebied 2013 

13 november 2012 Besloten wordt het volgende voor te leggen aan de raad: 
1.  In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor een verhoging van de bijdrage uit 

het gemeentefonds bij het Ministerie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 
gerealiseerde en geraamde kosten explosievenonderzoek voor de Gemeente Utrecht in 2013 ad.  
EUR 1.835.220,-

Definitief Stedenbouwkundig plan 
Stationsplein Oost 

11 december 2012 1.  In te stemmen met de volgende aanpassingen (optimalisaties) van het Masterplan en het 
structuurplan Stationsgebied: 
- aanpassing van de straatstructuur van de nieuwe Stationstraat met een knik (voorzetgebouw als 
uitwerking van het studiegebied) en knip (in plaats van een doorgaande autostraat) 
- aanpassing van de straatbreedte van het noordelijk deel van de nieuwe Stationsstraat naar 28 
meter (in plaats van 33 meter) ten behoeven van de realisering van het Noordgebouw.

2.  Ter invulling van het studiegebied in het Structuurplan, definitief te kiezen voor het Zuidgebouw 
(in plaats van een reservering voor een fietsflat) 
N.B. besluitpunten 1 en 2 zijn referendabel. 
Het presidium van de raad voor te stellen bovenstaande te agenderen voor de commissie Stad en 
Ruimte op 29 januari 2013 voor de raadsvergadering van 7 februari 2013.

En vervolgens besluit het college van B&W: 
3. in te stemmen met het  concept definitief ontwerp van de Rabobrug inclusief nieuwe aanlanding 
4. in te stemmen met het voorlopig ontwerp van de Mariaplaatsbrug. 
5.  in te stemmen met het definitief stedenbouwkundig plan inclusief beeldkwaliteitsplan 

Stationsplein-oost.
Besluit  Conform extra wethouder Everhardt wordt gemachtigd om tekstuele aanpassingen  
aan te brengen
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Vestigen opstalrecht voor Warmte-
Koude-Opslag Paardenveld  
Bergstraat te Utrecht

8 januari 2013 1.  tot het vestigen van een opstalrecht voor Warmte-koude-opslag aan de politie Regio Utrecht ter 
plaatse van de omgeving Paardenveld en Bergstraat te Utrecht, kadastraal bekend gemeente 
Utrecht. sectie C nummers 8963 en 8552 (beiden gedeeltelijk), voor een oppervlakte van circa 
134 m2, zoals met een schetsmatige arcering is aangegeven op tekening A 36.937, tegen een 
eenmalige retributie van EUR 10.000,=, ingaande 1 januari 2011 tot 1 januari 2026 en vanaf  
1 januari 2026 tot en met 31 december 2040 tegen een marktconforme retributie en voorts tegen 
de voorwaarden zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende overeenkomst tot het vestigen 
van een recht van opstal Warmte-koude-opslag.

2.  in te stemmen met een bijdrage van de politie groot EUR 140.000,= voor het gebruik maken 
van de beschikking biowasmachine tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de bij dit besluit  
behorende brief met kenmerk POS 12.095196 d.d. 8  november 2012, gericht aan de politie.

Definitief Stedenbouwkundig plan 
Westflank Noord

19 maart 2013

8 april 2013 (B&W 
neemt besluit over 
raadsvoorstel)

1.  in te stemmen met het definitief stedenbouwkundig plan voor Westflank noord inclusief: 
- een aanpassing ten opzichte van het Masterplan en het Structuurplan, namelijk het eerder 
inzetten van de hoogtemaat L bij het rijksmonument Van Sijpesteijnkade 25 met een setback  
(in plaats van een geleidelijke overgang met de hoogtemaat M) en 
- beperkte toevoeging van de programmatabel retail en horeca met 1.500 m2 (te weten 1000 m2 
voor de Van Sijpesteinkade en 500 m2 voor het Forum).

2.  De commissie Stad en Ruimte te consulteren over dit richtinggevend besluit voor het 
bestemmingsplan. 
 
In te stemmen met twee aanpassingen van het Masterplan en het Structuurplan Stationsgebied als 
gevolg van het definitief stedenbouwkundig plan voor Westflank noord, te weten: 
1. het eerder inzetten van de hoogtemaat L bij het RIjksmonument Van Sijpesteijnkade 25 met 
een setback (in plaats van een geleidelijk overgang met de hoogtemaat M) en 
2. een beperkte toevoeging aan de programmatabel retail en horeca met 1.500 m2 (te weten  
1000 m2 voor de Van Sijpesteijnkade en 500 m2 voor het Forum).

Bushaltes Vredenburg-St 
Jacobsstraat

8 april 2013 1.  na afweging van voor- en nadelen tussen de twee varianten voor de inrichting van het Vredenburg, 
te besluiten tot een derde varaint met – vier bushaltes aan het Vredenburg voor de stadsbussen: 
twee aan de zijde van het woon-winkelgebouw De Vredenburg en twee aan de zijde van het 
Infocentrum Stationsgebied en met een 1 richting fietspad aan de noordzijde en een 2-richtingen 
fietspad aan de zuidzijde - vier bushaltes in de Sint Jacabsstraat voor de stadsbussen die in 
noordelijke richting afslaan.
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Herontwikkeling Knoopkazerne en 
Westflank Zuid

16 april 2013 1.  In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor de (her) ontwikkeling van 
de Knoopkazerne en omgeving (o.a. Westflank Zuid) tussen de Staat der Nederlanden 
(Rijksgebouwendienst) en de Gemeente Utrecht.

2.  In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor de (her) ontwikkeling van de 
Knoopkazerne en omgeving (o.a. Westflank Zuid) tussen NS Vastgoed BV (NS Stations) en de 
Gemeente Utrecht.

3. In te stemmen met het uitwerken van deze overeenkomsten tot project/ontwikkelcontracten.
4.  Geheimhouding met betrekking tot bijlage 5 (de businesscase herontwikkeling Knoopkazerne 

01/03/13) ex artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet, tot het moment dat de onderhandeling zijn 
afgerond.

Vaststellen beslisdocumenten 
Smakkelaarsveld/ Bibliotheek ++

16 april 2013 1.  a. het definitief ontwerp vertrambare HOV baan Smakkelaarsveld vast te stellen.b. het 
geactualiseerde integrale programma van eisen inclusief functioneel ontwerp voor het inrichten 
van het Smakkelaarsveld (dd 14 februari 2013) vast te stellen. 
c. het voorlopig ontwerp voor de Bibliotheek ++ dd 14 maart vast te stellen, inclusief het 
geactualiseerde programma van eisen casco (dd 10 januari 2013) en de demarcatielijst (dd 24 
januari 2012)

2.  Alvorens de geselecteerde partijen worden gevraagd biedingen uit te brengen besluit het college 
eerst over de in de offertevraag op te nemen toetsbedragen, te weten de maximale prijs voor 
de HOVbaan, de minimale grondprijs voor de woningen en de maximale koop- of huurprijs voor 
bibliotheek en artplex evenals de gunningprocedure.

3.  De finale financiële actualisatie van de gebouw- en gebiedsexploitatie Smakkelaarsveld te 
laten plaatsvinden op basis van de uitkomsten van de biedingen waarbij de reeds door de raad 
vastgestelde financiële kaders uitgangspunt blijven.

4.  UVO opdracht te geven een voorstel voor te bereiden voor plan B Bibliotheek/artplex.
5. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgaande raadsbrief.



cu2030.nl


