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Samenvatting 
 

Er zijn afgelopen jaar verschillende vastgoedontwikkelingen zeker gesteld.  

Met deze vastgoedontwikkelingen wordt bevestigd dat het Utrechtse Stationsgebied – ook in 

de vastgoedcrisis – nog een aantrekkelijke locatie is om in te investeren.  

De regeringsdoelstellingen van het Nieuwe Sleutel Project staan 15 jaar na dato nog geheel 

overeind. Ook de economische effecten van de ontwikkeling blijven positief. 

Ondanks het gereed komen van de eerste grote werken (Muziekpaleis, Stadskantoor), breidt 

de bouwput zich komende drie jaar zich verder uit. Partijen hebben verschillende grote 

opdrachten gegeven (parkeergarage Vredenburg, entreegebouw, Stationsplein oost)  

Daarom hebben wij extra beleid opgezet om de bouwhinder binnen aanvaardbare perken te 

houden. 

 

De grondexploitatie sluit per 31 december 2013 met een geprognosticeerd saldo van 9,7 

miljoen euro negatief bij afsluiting van het project. Deze verslechtering van de actuele 

grondexploitatie wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten door complexiteit en 

nieuwe (kosten) inzichten voor de aanleg van de Catharijnesingel, de diepriolen en 

Vredenburgknoop-en midden en door langere onderhandelingstrajecten. 

De programmatabel kent enkele kleine aanpassingen als gevolg van genomen 

raadsbesluiten. 

 

Over het algemeen zijn wij tevreden over de voortgang. Het proces vergt maximale 

inspanning van - en afstemming tussen alle partijen.  

Ook kunnen kleine oorzaken grote gevolgen hebben voor de voortgang en impact. 

Gemeentelijke regie is daarom van het grootste belang. 
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1. Actuele ontwikkelingen 
 

1.1 1.1 1.1 1.1 InleidingInleidingInleidingInleiding 
 

Voor u ligt de tiende bestuursrapportage Stationsgebied met een korte terugblik op het 

afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende jaar. 

In het kader van de integratie Ruimtelijke Keten is een stap gezet inzake de uniformering in 

de werkwijze en verantwoording aangaande grondexploitatieprojecten.  

De jaarlijkse december-voortgangsrapportage Stationsgebied komt om die reden te 

vervallen.  

  

1.1.1.1.2222    Algemene Algemene Algemene Algemene oooontwikkelingenntwikkelingenntwikkelingenntwikkelingen 
 

In de afgelopen periode (mei 2013-mei 2014) hebben zich belangrijke ontwikkelingen 

voorgedaan in het Stationsgebied:  

a. Op 13 januari 2014 nam de gemeenteraad amendement 01 aan ("Alternatief voor Bieb++ 

in bestaande panden). Als gevolg hiervan moet de grondexploitatie Smakkelaarsveld worden 

afgesloten en is Smakkelaarsveld inclusief de reconstructie van de Leidse Rijn maar exclusief 

de aanleg van het HOV viaduct, deel geworden van fase 2. Daarmee is ook een nieuwe link 

gelegd met de motie "water in de singels no 2" (zie verder onder 1.3). 

b. In mei 2013 is een belangrijke doorbraak met de Jaarbeurs bereikt en heeft de Jaarbeurs 

een nieuwe bedrijfskoers uitgezet. Hiermee samenhangend, heeft de Jaarbeurs keuzes 

gemaakt over de toekomst van het Utrechtse bedrijf.  

Jaarbeurs en gemeente hebben de hoofduitgangspunten rond de herontwikkeling (het 

fysieke domein) vastgelegd in het Afsprakenkader "Hoofduitgangspunten herontwikkeling 

Jaarbeursgebied". Wij hebben u daarover geïnformeerd bij brief van 8 april 2014. 

c. Behalve de drie belangrijke vastgoedontwikkelingen (uitgifte-contracten Entreegebouw en 

Catharijneknoop en de TPO Westflank zuid) waarover wij u bij de voortgangsrapportage van 

december 2013 berichtten, zijn er afgelopen maanden afspraken gemaakt over het 

Noordgebouw en het Jaarbeurspleingebouw. Over het Noordgebouw informeerden wij de 

commissie bij brief van 14 maart 2014. Voor het Jaarbeurspleingebouw is een bilaterale 

ontwikkelovereenkomst in voorbereiding die wij aan u zullen voorleggen.  

 

Met deze vastgoedontwikkelingen wordt bevestigd dat het Utrechtse Stationsgebied – ook in 

de vastgoedcrisis – nog een aantrekkelijke locatie is om in te investeren. De 

regeringsdoelstellingen van het Nieuwe Sleutel Project staan 15 jaar na dato nog geheel 

overeind. Ook de economische effecten van de ontwikkeling blijven positief1. 

Ondanks het gereed komen van de eerste grote werken (Woonwinkelgebouw De Vredenburg, 

Muziekpaleis, Stadskantoor), breidt de bouwput zich komende drie jaar zich verder uit. 

Daarom hebben wij extra beleid opgezet om de bouwhinder binnen aanvaardbare perken te 

houden. Zie hiervoor onze brief van 28 februari 2014. 

                                                      
1 Zie hiervoor de geactualiseerde monitor Stationsgebied (kerncijfers) en de geactualiseerde economische 

effect rapportage Stationsgebied (Bestuursinformatie april 2014) 
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1.3 1.3 1.3 1.3 VoorjaarsVoorjaarsVoorjaarsVoorjaarsnotanotanotanota    

 

De bestuursrapportage Stationsgebied 2014 ligt tegelijk voor met Voorjaarsnota 2014. 

Hierin zijn de volgende voorstellen over de grondexploitatie Stationsgebied opgenomen: 

 

Grondexploitatie Stationsgebied 

De grondexploitatie sluit per 31 december 2013 met een geprognosticeerd saldo van 9,7 

miljoen euro negatief bij afsluiting van het project. Deze verslechtering van de actuele 

grondexploitatie wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten door complexiteit en 

nieuwe (kosten) inzichten voor de aanleg van de Catharijnesingel, de diepriolen en 

Vredenburgknoop-en midden en door  langere onderhandelingstrajecten. De hogere 

opbrengstenverwachtingen en de inzet van een deel van het budget onvoorzien 

compenseren de hogere kosten niet voldoende. Om het negatief saldo op te vangen hebben 

wij conform regelgeving BBV bij de Verantwoording 2013 een voorziening getroffen ten laste 

van de bedrijfsreserve. Omdat wij willen vasthouden aan het uitgangspunt van een sluitende 

grondexploitatie Stationsgebied, stellen wij voor de bedrijfsreserve aan te vullen en hiervoor 

9,7 miljoen euro te bestemmen.  

Voor een uitgebreide toelichting op de opbouw van het saldo van grondexploitatie verwijzen 

wij naar hoofdstuk 3. Zie ook de voorjaarsnota (blz. 30). 

 

Gevolgkosten niet doorgaan vastgoedontwikkeling Smakkelaarsveld 

Op 13 januari 2014 heeft de gemeenteraad amendement “Alternatieven voor Bieb++ in 

bestaande panden” vastgesteld. Met het wegvallen van de vastgoedontwikkeling 

Smakkelaarsveld vervalt de financiële dekking voor de gemaakte plan- en VAT kosten en 

boekwaarde Smakkelaarsveld (0,4 miljoen euro) en voor de in 2014 noodzakelijk te maken 

kosten in verband met de inpassing van het HOV-viaduct over de Leidsche Rijn en de tunnel 

Leidseveer (2,1 miljoen euro). Voor deze gevolgkosten bestemmen wij 2,5 miljoen euro. 

Daarnaast is de dekking voor de herinrichting van het Smakkelaarsveld weggevallen. 

De omvang van de gevolgkosten voor de inrichting van de openbare ruimte is 

afhankelijk van de te kiezen inrichtingsvariant. De komende maanden verrichten wij 

onderzoek en voeren marktverkenningen uit naar mogelijkheden in het gebied. In de 

Voorjaarsnota houden wij rekening met de minimale variant (aanhelen gebied, 

opruimen fietsenstallingen, verplaatsen enkel onderdeel van het Zeelandschap, 

egaliseren en aanbrengen grasdek) en bestemmen hiervoor 1,5 miljoen euro. 
 

1.1.1.1.4444    Amendementen/ moties / schriftelijke vragenAmendementen/ moties / schriftelijke vragenAmendementen/ moties / schriftelijke vragenAmendementen/ moties / schriftelijke vragen    
 

In de afgelopen periode (mei 2013 – april 2014) werden er drie amendementen en acht 

moties aangenomen. 

 

1. Amendement 68 Catharijneknoop transparant (raadsbesluit 31 oktober 2013) 

Besluit aan het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne de volgende bepaling in artikel 3.1 

onder k toe te voegen: 

- ter plaatse van de aanduiding 'water' dienen in het gebouw minimaal 3 transparante 

vloerdelen met een minimaal gezamenlijk oppervlak van 250m² gerealiseerd te worden 
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zodat het water in het dagelijks gebruik zichtbaar is.  

Reactie: Dit besluit is verwerkt in het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne.  

 

2. Amendement 69 Toegang tot de Stilte (raadsbesluit 31 oktober 2013 

Besluit in het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne (Jaarstukken 2013, nr 104) de tekst 

opgenomen bij artikel 3, lid 1, onderdeel f te vervangen door de volgende tekst: 

"f. de maatschappelijke voorziening te allen tijde goed zichtbaar en bereikbaar dient te zijn, 

direct gelegen aan een voetgangersroute.  

Reactie: Op dit moment is er nog overleg gaande tussen Corio en Pax Christi over de 

concretisering hiervan. Pax Christi heeft – ter behoud van rechten – beroep ingesteld bij de 

Raad van State tegen dit onderdeel van het bestemmingsplan. 

  

3. Amendement 01 Alternatieven voor Bieb++ in bestaande panden (raadsbesluit 13 januari 

2014) 

Besluit: Alle beslispunten van het raadsvoorstel te vervangen door: 

1. De Quickscan Bibliotheek en Artplex te beschouwen als een eerste verkenning naar 

hergebruik van bestaande lege/leegkomende panden in de Binnenstad ten behoeve van 

voorzieningen als Centrale Bibliotheek en een Artplex; 

2. Het college de opdracht te geven op korte termijn de Quickscan Bibliotheek en Artplex uit 

te werken tot een breder haalbaarheidsonderzoek, rekening houdend met de mogelijkheden 

van de onderzochte locaties. 

3. Daarbij ook de alternatieve voorstellen zoals van Wolff/Stelling voor een Artplex in 

combinatie met 't Hoogt mee te wegen; 

4. Daarbij uit te gaan van uitsluitend die mogelijkheden, die tenminste even snel zijn te 

realiseren als beoogde Bieb++; 

5. Dit haalbaarheidsonderzoek, incl. collegestandpunt, bij de VJN2014 aan de raad voor te 

leggen. 

Reactie: Bij brief van 28 januari 2014 hebben wij u geïnformeerd over de vervolgstappen.  

 

1. Motie 26 Noord-Zuid route via Forum publiek domein (raadsbesluit 30 mei 2013) 

Draagt het college op: 

- Bij de nadere uitwerking van het DSP Westflank Noord te voorzien in een Noord- Zuid route 

over het Forum die een onlosmakelijk onderdeel vormt van de publieke ruimte; 

- Daarbij rekening te houden met een prettige sociale en veilige inrichting van het Forum 

zodat reizigers en passanten veilig en gemakkelijk hun weg kunnen vinden van de OV-

terminal naar het Westplein /Lombokplein ; 

- Hierbij met speciale aandacht het probleem van wind en zonlicht te beschouwen; 

- Te waarborgen dat deze route toegankelijk is op alle momenten dat de OV-terminal in 

gebruik is. 

Reactie: inmiddels is het casco ontwerp voor het Forum gereed (ontwerp Group A). In de 

maanden mei en juni vindt hierover participatie plaats met aansluitend besluitvorming.  

 

2. Motie 27 Een ambitieus "Forum West" als High Line van Utrecht (raadsbesluit 30 mei 2013) 

Draagt het college op: 

- een apart ambitieus vormgevings- en inrichtingsplan voor het Forum-West te (laten) 
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ontwikkelen,  

- waarbij inhoudelijk wordt meegenomen: 

         * het gehele geplande Forum van Noord t/m Zuid; 

         * mogelijke aansluitingen op het Lombokplein en de Noordertunnel; 

         * de bereikbaarheid en toegankelijkheid, ook voor minder validen en ouderen; 

         * de veiligheid en gereguleerde afsluitbaarheid; 

         * een hoog niveau van duurzaamheid en vergroening; 

- waarbij procesmatig wordt meegenomen: 

         * alle eigenaren van aanliggende kantoren, ontwikkelende partijen en gebruikers; 

         * geïnteresseerde bewoners (primair uit de omliggende buurten); 

         * de mogelijkheden van zelfrealisatie (en zelfbeheer) binnen het vastgestelde   

            vormgevings- en inrichtingsconcept; 

         * de architectonische vormgeving in te brengen in het geplande Aorta-stadsdebat 

(over de architectuur van het Stationsgebied) 

Reactie: zie hierboven. 

 

3. Motie 28 Vasthouden aan woningbouw Westflank Noord in het Stationsgebied 

(raadsbesluit 30 mei 2013) 

Roept het college op: mocht woningbouw niet mogelijk zijn op de locatie Sijpesteijnkade de 

gemeenteraad te betrekken bij een alternatieve invulling in dit gebied. 

Reactie: In het bestemmingsplan Westflank Noord, Van Sijpesteijnkade/ HOV is in de 

opgenomen wijzigingsbevoegdheid opgenomen dat de raad betrokken wordt indien de 

toepassing van de wijzigingsbevoegdheid actueel wordt. 

 

4. Motie 29 Toegankelijkheid Westflank noord voor iedereen (raadsbesluit 30 mei 2013) 

Roept het college en de NS op:  

- Het Stedenbouwkundigplan Westflank Noord, in samenspraak met de coördinator 

toegankelijkheid en de andere reguliere gesprekspartners op dit terrein, aan te passen door 

er in op te nemen hoe de toegankelijkheid voor alle mensen, met en zonder beperkingen, 

wordt geregeld, 

- Hierover op de kortst mogelijke termijn verslag te doen aan de raad, 

- Bij toekomstige bouwplannen de toegankelijkheid van gebouwen en (semi-) openbare 

ruimte vanaf het eerste ontwerp volwaardig te integreren in het proces. 

Reactie: Zie hierboven. 

 

5. Motie 37 Organische gebiedsontwikkeling Westplein (raadsbesluit 27 juni 2013) 

Draagt het college op: 

- Bij de invulling van het Plan van Aanpak fase II van het Stationsgebied, nadrukkelijk ruimte 

te geven aan organische gebiedsontwikkeling voor het Westplein e.o.; 

- De gevolgen daarvan aan te geven voor de formele regelgeving en de (ondersteunende) 

werkwijze van de ambtelijke organisatie (procesdeskundigheid); 

- Samen met de betrokken partijen te formuleren, de randvoorwaarden en uitgangspunten, 

die het kader scheppen waarbinnen de organische gebiedsontwikkeling daar kan 

plaatsvinden, 
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- Daarbij als inspiratiebronnen te betrekken de breed gedeelde "Ontwikkelvisie 

Lombokplein" en de wijkambitie, 

- Deze invulling mee te geven aan het – eind 2013 geplande- PvA fase II en aan de  

raadscommissie S&R voor te leggen. 

Reactie: hier komen wij op terug bij de aanbieding en besluitvorming van het 

stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen voor fase 2 (najaar 2014)  

 

6. Motie 38 "Water in de singel" no. 2 (raadsbesluit 27 juni 2013) 

Draagt het college op: 

- De uitvoering van het herstel van het Zuidelijk deel van de Singel direct aansluitend aan de 

uitvoering van het noordelijk en middendeel van de Singel mogelijk te maken; 

- Hiertoe een fonds "Water in de Singel" te vormen; 

- Dit fonds open te stellen voor publiekprivate financiering en crowdfundig en zich als 

college hier actief voor in te zetten; 

- Bij de begroting 2014 inzichtelijk te maken welke stappen het college gaat zetten om het 

fonds gevuld te krijgen.; 

- Jaarlijks in de bestuursrapportage de stand van zaken van het fonds te vermelden, incl. de 

externe bijdragen met de namen van de externe partners/sponsoren, alsmede de raming van 

het nog te verwerven bedrag en de wijze van realisatie daarvan.  

Reactie:  

In de vergadering waarin de motie werd aangenomen, heeft de gemeenteraad ook besloten 

een eerste storting te doen in het fonds van 1.6 miljoen euro. In de commissiebrief van 14 

oktober 2013 is gemeld dat wij in gesprek zijn met één van de partners in het 

Stationsgebied waarbij er een relatie werd gelegd tussen enkele projecten binnen en buiten 

het Stationsgebied. 

Wij verwachten u hierover na het zomerreces 2014 een voorstel te kunnen doen.  

Bij de voorjaarsnota (in het onderdeel coalitieakkoord) hebben wij voorgesteld in de jaren 

2015 – 2017 3 x  2 miljoen euro te storten in het fonds. 

 

7. Motie 2013/MO71: Zichtlijnen OVT-Lombok Herstellen en Bewaken (raadsbesluit 

3 oktober 2013) 

Draagt het college op: 

- zeker te stellen dat eventuele uitbreiding van het WTC gebouw niet de directe zichtlijn 

uitgang OVT-Westzijde/stadskantoor richting Moskee/Lombok en v.v. op de begane grond 

en op forumniveau doorbreekt; 

- met de Ontwikkelgroep Lombok centraal, de Ulu Moskee en de Winkeliersvereniging 

Kanaalstraat af te stemmen hoe deze zichtlijn het beste gewaarborgd kan worden. 

Reactie: deze motie wordt meegenomen in het bestemmingsplan voor het Jaarbeursplein.  

 

8. Actuele motie 10 Onderzoek ruimtelijke inpassing bushaltes Vredenburg (raadsbesluit 

13 februari 2014) 

Besluit: 

1. Een vertegenwoordiging van de raad een onafhankelijk ter zake deskundig bureau 

opdracht te geven een studie te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om de haltestrook van 

de bussen zó in te passen dat volgens de richtlijnen van het BRU alle- of in elke geval zo veel 
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mogelijk- bussen kunnen halteren aan het Vredenburg, zonder de doorstroming van de 

afslaande bussen naar de St. Jacobsstraat te beperken; 

2. Daarbij als kader de beslispunten van het raadsvoorstel te hanteren; 

3. Daarbij tevens de overwegingen vanuit perspectief van de reiziger en de consequenties 

voor de dienstregeling en financiën in kaart te brengen; 

4. Daartoe het Bestuur Regio Utrecht en Q-Buzz als concessieverlener en uitvoerder van het 

openbaar vervoer te consulteren; 

5. Deze second opinion tot een maximum van 3.000 euro te betalen uit het raadsbudget. 

Reactie: zie hiervoor onze brief van .. mei 2014. 

 

Schriftelijke raadsvragen 

Er werden in de planperiode vier schriftelijke raadsvragen gesteld. 

B&W besluit 

Schriftelijke vragen raadslid Fokke inzake Witte en Blauwe borden op 

Utrecht Centraal (15 augustus 2013, nr. 107, antwoord 10 september 

2013) 

10 september 

2013 

Schriftelijke vragen raadslid van Schie inzake aanbesteding van de 

vastgoedontwikkeling Bieb++ Smakkelaarsveld (1 oktober 2013, nr. 135, 

antwoord 29 oktober 2013) 

29 oktober 2013 

Schriftelijke vragen raadslid Zwanenberg inzake fietstunnel Westplein 

(18 februari 2014, nr. 13, antwoord 8 april 2014 ) 

25 maart 2014 

Schriftelijke vragen raadslid van Schie inzake Historische blik op het 

Stationsgebied (19 februari 2014, nr. 14, antwoord 11 maart 2014) 

11 maart 2014 

Schriftelijke vragen raadsleden Uringa en Fokke inzake de toekomstige 

situatie voor de fiets op het Paardenveld/Knipstraatbrug. (17 april 2014 

nr. 45, antwoord volgt) 

 

 

1.1.1.1.5555    Bestemmingsplannen/ vergunningenBestemmingsplannen/ vergunningenBestemmingsplannen/ vergunningenBestemmingsplannen/ vergunningen  
 

In de periode mei 2013– april 2014 zijn twee ontwerp bestemmingsplannen ter visie 

gelegd: 

• Westflank zuid 

• Megabioscoop 

De raad stelde vier nieuwe bestemmingsplannen vast: 

• Smakkelaarsveld (16 mei 2013)  

• Langzaamverkeersbrug en Moreelsepark (31 oktober 2013) 

• Nieuw Hoog Catharijne (31 oktober 2013) 

• Westflank Noord/ Van Sijpesteijnkade (31 oktober 2013) 

Ook stelde de raad het bestemmingsplan “actualiseringsplan Stationsomgeving vast (31 

oktober 2013). 
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1.1.1.1.6666    Juridische proceduresJuridische proceduresJuridische proceduresJuridische procedures        

 

* Bestemmingsplan “Smakkelaarsveld, Binnenstad” 

Bewoners van appartementencomplex Gildeveste en de FGH Bank hebben beroep ingesteld 

tegen het bestemmingsplan “Smakkelaarsveld, Binnenstad”. Dit bestemmingsplan voorziet in 

de bouw van de Bieb++ en de aanleg van HOV-banen over het Smakkelaarsveld. 

Bij tussenuitspraak van 18 december 2013 heeft de Raad van State het beroep van de 

bewoners van het appartementencomplex ongegrond verklaard en het bestemmingsplan 

geschorst voor zover dit betrekking heeft op de Bieb++. De gemeenteraad is opgedragen 

vóór 14 mei 2014 een gebrek in het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te 

herstellen (nadere motivering). De einduitspraak wordt in juli 2014 verwacht. 

 

* Bestemmingsplan “Westflank Noord-HOV, Binnenstad” en bijbehorende 

omgevingsvergunning 

Park Plaza Hotel, NH Hotel en ProRail B.V. hebben bij de Raad van State beroep ingesteld 

tegen het bestemmingsplan “Westflank Noord-HOV, Binnenstad” en de 

omgevingsvergunning voor de aanleg van een HOV-viaduct over de Van Sijpesteijnkade. 

Bij uitspraak van 13 maart 2014 heeft de voorzitter van de Raad van State een voorlopige 

voorziening getroffen, waarmee de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het 

HOV-viaduct zijn stilgelegd. De voorzitter is van mening dat met het uitvoeren van deze 

werkzaamheden kan worden gewacht, omdat binnen afzienbare tijd een uitspraak zal 

worden gedaan in de bodemprocedure. Wij informeerden u hierover bij brief van 25 maart 

2014. De uitspraak in de bodemprocedure wordt na de zomer 2014 verwacht. 

 

* Bestemmingsplan “Nieuw Hoog Catharijne” 

IKV Pax Christi heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan 

“Nieuw Hoog Catharijne”. Dit bestemmingsplan voorziet in modernisering en uitbreiding van 

winkelcentrum Hoog Catharijne. Naar verwachting zal de Raad van State in juli 2014 

uitspraak doen. 

 

* Bestemmingsplan “Langzaamverkeersbrug en Moreelsepark” 

Corio heeft bij de Raad van State beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan 

“Langzaamverkeersbrug en Moreelsepark”. Dit bestemmingsplan voorziet in de aanleg van 

de Rabobrug. Naar verwachting zal de Raad van State in juli 2014 uitspraak doen. 

 

WOB verzoeken2 

In de periode mei 2013– april 2014 zijn 11 WOB verzoeken3 binnengekomen en beantwoord. 

6 augustus en 27 november 2013 Contractuele bepalingen trappen Rabobrug 

7 augustus en 4 december 2013 getekende BOO's inclusief bijlagen 

13 en 19 september 2013 inzake aan te leggen HOV baan 

27 november 2013 inzake Rabobrug 

                                                      
2 Voor een compleet beeld hebben wij enkele nieuwe rubrieken toegevoegd 
3 bedoeld is WOB verzoeken die vooral betrekking hadden op het Stationsgebied en in behandeling zijn 
genomen door POS. WOB verzoeken die Stationsgebied overstijgend waren, zijn hierin niet meegenomen.  
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18 december 2013 Van Zijstweg/ Valeriusbaan 

30 januari 2014 geluidsmeting Tivoli Vredenburg 

5 februari 2014 Knoopkazerne (ingetrokken) 

12 februari 2014 bushaltes Vredenburg 

17 februari 2014 nadeelcompensatie Vredenburg (als onderdeel van verzoek tot 

nadeelcompensatie/ planschade) 

4 april 2014 ALU en Westpleintunnel 

14 april 2014 kosten knip Monicabrug 

 

Planschade (op grond van artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening): 

Er is één verzoek tot planschade ingediend en in behandeling4. 

 

Nadeelcompensatie (op grond van verordening op nadeelcompensatie)5 

Vanaf 2008 zijn er 16 verzoeken ingediend. Zeven daarvan zijn afgewezen; bij vijf 

aanvragen is om nadere informatie gevraagd maar tot heden niet verkregen. Vier 

aanvragen zijn nog in behandeling.  

 

Beleidsregel subsidieverstrekking stimulering bedrijven (BSSB) 

Er hebben vier ondernemers uit Vredenburg Noord kenbaar gemaakt in aanmerking te willen 

komen voor een BSSB-subsidie.  

Twee ondernemers hebben een officieel verzoek gedaan; beide zijn toegekend. 

De twee andere ondernemers hebben besloten geen verzoek in te dienen: 

Eén ondernemer voldeed niet aan de criteria van de BSSB; ook de verruiming van de BSSB kon 

in die gevallen geen soelaas bieden. 

Eén ondernemer vond het bedrag waarop hij "recht" zou hebben te laag en heeft ook geen 

verzoek ingediend.  

Ondanks de verruiming van de regeling en de publiciteit daarom heen, heeft dat niet geleid 

tot (extra) aanvragen.  

 

Schade en letsel 

Vanaf de start van de uitvoering (2008) zijn er 67 verzoeken/ schadeclaims ingediend. Bij 19 

verzoeken was er naast materiële schade, sprake van letsel (van schaafwonden tot breuken 

(2 x). 

Het aantal schades en letsels blijft gelukkig beperkt maar is er wel een toename te zien van 

het aantal incidenten (met name in de herfst en winter). Dat heeft te maken met de 

uitbreiding van de bouwput. 

Er wordt bij een melding zo adequaat mogelijk gehandeld. De vaste contactpersoon neemt 

uiterlijk binnen 1 á 2 werkdagen contact op met de gedupeerde en zorgt voor een bloemetje. 

Ook ziet deze erop toe dat de schade snel en op een correcte manier wordt afgehandeld. 

Het aantal meldingen in het Stationsgebied komt verhoudingsgewijs overeen met het aantal 

meldingen in de hele stad6.   

 

                                                      
4 tevens verzoek om nadeelcompensatie. 
5 Zie ook de beantwoording schriftelijke vragen (2013, nr. 58).  
6 bron: JZ:risicobeheer 
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2. Stand van zaken 
    

2.1 2.1 2.1 2.1 Programmatabel Programmatabel Programmatabel Programmatabel fase 1fase 1fase 1fase 1        
    

De programmatabel is als gevolg van twee raadsbesluiten aangepast7  

• 1000 m² retail en 500² horeca (raadsbesluit 30 mei 2013, nr. 47); 

• 10.000 m² hotelontwikkeling (raadsbesluit 31 oktober 2013, nr. 104) (toename 

programmatabel maar wel passend binnen Structuurplan); 

Het Utrechtse Stationsgebied is een van de weinige gebieden waar nog 

kantoorontwikkelingen mogelijk zijn. Dit in tegenstelling tot veel andere gebieden waar 

volgens de in januari 2014 vastgestelde Provinciale verordening een forse rem op 

kantoorontwikkelingen moet komen. Daarmee bevestigt de provincie de status van het 

Utrechtse Stationsgebied als Nieuw Sleutel Project. 

 

Programmatabel fase 1 

 

FunctieFunctieFunctieFunctie    EenheidEenheidEenheidEenheid    2013201320132013    2014201420142014    

Wonen (*) (**) Aantal 2.229 2.229 

Kantoren m2 b.v.o. 251.714 251.714 

Retail (***) m2 v.v.o. 46.000  47.000 

Leisure (****) m2 b.v.o. 70.000 70.000 

Cultuur m2 b.v.o. 37.500 37.500 

Hotel m2 b.v.o. 21.627 29.000 

Horeca (*****) m2 b.v.o. 11.515 12.015 

(*) waarvan max. 1.000 tot 2015 

(**) inclusief studentenwoningen 

(***) inclusief 1.000 m2 v.v.o. en mutatie in 2013 van 1.000 m2 v.v.o. in WFN (Raadsbesluit 

in het kader van vaststelling bestemmingsplan Van Sijpesteijnkade, Westflank-Noord/HOV) 

(****) neerwaartse bijstelling als gevolg van bijstelling plannen oost- en westzijde 

(*****) inclusief mutatie in 2013 van 500 m2 b.v.o. in WFN (op grond van eerder genoemd 

Raadsbesluit) 

2.2 2.2 2.2 2.2 FFFFase 2 ase 2 ase 2 ase 2     

 

Fase 2 van het Stationsgebied bestaat uit de volgende gebiedsdelen: 

• Catharijnesingel-zuid; (zie hoofdstukken 1 en 3)  

• Jaarbeursgebied; 

• Westplein/ Lombokplein en omgeving. 

• Smakkelaarsveld inclusief de aanleg van de Leidsche Rijn, exclusief het HOV-viaduct 

 

                                                      
7 de laatste aanpassingen daarvóór zijn uit 2009. 
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Wij hebben u het afgelopen jaar op een aantal momenten geïnformeerd over de plannen 

van en de samenwerking met de Jaarbeurs
8
. Bij brief van 8 april 2014 hebben wij u op 

de hoogte gesteld van het nieuwe Afsprakenkader tussen Jaarbeurs Utrecht en de 

Gemeente over de toekomst van het Jaarbeursgebied. Deze werken wij (Jaarbeurs en 

gemeente) uit tot een bilaterale ontwikkelovereenkomst. In die overeenkomst staan de 

definitieve afspraken en zijn die juridisch vertaald. Die overeenkomst leggen wij – 

conform de Gemeentewet – voor "wensen en bedenkingen" aan u voor 

(voorhangprocedure). 

 

 
Ondertekening afsprakenkader algemeen directeur Jaarbeurs H. Broeders en wethouder Stationsgebied 

V. Everhardt (onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad en raad van commissarissen) 

 

 

 

Tegelijkertijd leggen wij het stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen voor de 

structuurvisie (fase 2) ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. Daar voegen wij een 

vergelijking van varianten voor de infrastructuur op het Westplein aan toe. Deze 

vergelijking doorloopt in grote lijnen de volgende stappen:  

1. intakegesprekken met alle partijen: 

o inventarisatie van belangen, wensen en eisen t.a.v. invulling fase 2, 

o voorkeuren t.a.v. tunnel- en maaiveldoplossingen op het Westplein, 

o de opdrachtformulering voor een onderzoek naar weging van de diverse 

varianten, 

                                                      
8 zie o.a. brieven van 22 oktober, 8 november en 17 december 2013. 
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2. onderzoek naar effecten van de verschillende varianten op het Westplein. Deze 

uitwerking betreft: detailleren, kostenramen en wegen op diverse aspecten zoals 

leefbaarheid, doorstroming verkeer, oversteekbaarheid e.d. De uitvoering van de weging 

wordt gemaakt via enkele interactieve sessies met alle stakeholders, 

3. onderzoeksresultaten uit stap 2 uitwerken in de ruimtelijke uitgangspunten. 

Op basis hiervan doen wij een raadsvoorstel, inclusief een afweging van alle belangen.   

 

Na uw besluitvorming over de ruimtelijke uitgangspunten inclusief voorkeursvariant 

start het ontwerpen aan de deelgebieden met betrokken stakeholders.  

In tegenstelling tot fase 1, wordt duurzaamheid in fase 2 meegenomen vanaf het eerste 

moment van planvorming. In 2013 is met het Ministerie van I&M het project ”Gezonde 

Verstedelijking” gestart. Het gaat hier om een pilotproject in samenwerking met o.a. 

het K.N.M.I., planbureau voor de Leefomgeving, Utrechts Sustainability Institute, de 

Provincie en Gemeente. Wat betekent het voor de stedelijke ontwikkeling als 

"gezondheid" als expliciete invalshoek vanaf de start van een ontwikkeling als 

uitgangspunt wordt genomen (vb. geen auto voor de deur, maar trapveldje)9. 

De uitwerking van duurzaamheid/ gezonde verstedelijking in fase 2 richt zich onder 

meer op de volgende thema's:  

1. energie & duurzaam vastgoed, 

2. vervoersmanagement & bereikbaarheid, 

3. biodiversiteit 

 

De ruimtelijke uitgangspunten voor fase 2 krijgen een juridische vertaling in de 

Structuurvisie, zoals bedoeld in de Crisis- en Herstelwet. De besluitvorming hierover is 

gepland voor eind 2014. 

 

Op dit moment dat het programma is bepaald, wordt de programmatabel voor fase 2 

toegevoegd.  

2.3 Plankaart 2.3 Plankaart 2.3 Plankaart 2.3 Plankaart     

 

Vast onderdeel van de bestuursrapportage, is de actualisatie van de plankaart.  

In die kaart zijn alle aanpassingen doorgevoerd als gevolg van genomen raadsbesluiten en/ 

of kaart technische correcties van het afgelopen jaar.  

De plankaart heeft geen juridische status maar wordt wel gebruikt als officieel document en 

staat op de website van het Stationsgebied. 

Ten opzichte van de vorige plankaart, zijn de volgende correcties doorgevoerd: 

• Wolf bioscoop jaarbeursterrein (definitieve locatie) 

• Westflank noord (geen studiegebied meer) 

• Stationsplein oost (definitief)  

• Knoopkazerne (geen studiegebied meer)  

Verder zijn verschillende namen geactualiseerd. 

                                                      
9 helemaal nieuw is deze manier van kijken niet; ook de planvorming van Rijnenburg heeft op deze manier 
plaatsgevonden. Wel nieuw is de betrokkenheid van het Ministerie die op zoek is naar nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Als de besluitvorming in de gemeenteraad over fase 2 heeft plaatsgevonden, wordt de 

plankaart aangepast in fase 1 en fase 2. 

2.4 2.4 2.4 2.4 Stationsgebied thema'sStationsgebied thema'sStationsgebied thema'sStationsgebied thema's    

2.4.12.4.12.4.12.4.1    Bomenbalans StatBomenbalans StatBomenbalans StatBomenbalans Stationsgebiedionsgebiedionsgebiedionsgebied10101010    

Tabel 1: Verwijderde bomen gehele Stationsgebied periode 2007 - 2014 

 

DatumDatumDatumDatum    TotaalTotaalTotaalTotaal    

aantalaantalaantalaantal    

bomenbomenbomenbomen    

TeTeTeTe    

Handhaven Handhaven Handhaven Handhaven 

volgens volgens volgens volgens 

prognose prognose prognose prognose 

2007200720072007    

Inmiddels Inmiddels Inmiddels Inmiddels 

verwijderdverwijderdverwijderdverwijderd    

Nog teNog teNog teNog te    

verwijderen verwijderen verwijderen verwijderen 

volgens volgens volgens volgens 

prognose prognose prognose prognose 

2007200720072007    

TeTeTeTe    

verwijderenverwijderenverwijderenverwijderen    

en mogelijken mogelijken mogelijken mogelijk    

met succesmet succesmet succesmet succes    

verplantbaarverplantbaarverplantbaarverplantbaar    

NieuwNieuwNieuwNieuw    

aan teaan teaan teaan te    

plantenplantenplantenplanten    

September 

2007  

1022 458 Niet van 

toepassing 

564 120 Minimaal 

564 

September 

2009 

926 458 96 468 60 tot 80 Minimaal 

564 

April 

2010 

866 458 156 408 60 tot 80 Minimaal 

564 

Maart 

2012 

804 458 218 346 60 tot 80 Minimaal 

564 

Maart 

2013 

741 458 281 283 60 tot 80 Minimaal 

564 

Maart 

2014 

684 458 338 226 60 tot 80 Minimaal  

564 

 

Tabel 2: Bomenbalans Stationsgebied per deelgebied maart 2014 en prognose in 2025 

 

DeelgebiedDeelgebiedDeelgebiedDeelgebied    Bomen inBomen inBomen inBomen in    

2007200720072007    

Gekapt t/mGekapt t/mGekapt t/mGekapt t/m    

maart 2014maart 2014maart 2014maart 2014    

Bomen Bomen Bomen Bomen 

maamaamaamaart 2014rt 2014rt 2014rt 2014    

Prognose Prognose Prognose Prognose 

2025202520252025    

Catharijnesingel/Paardenveld/ 

Daalsetunnel 

367 167 200 373 

Smakkelaarsveld 86  51   35   60 

Vredenburg 

Noord/Vredenburgplein 

13    2   11   30 

Stationsplein Oost/ 

Moreelsepark 

155  11 144 184 

TOTAAL OOSTZIJDETOTAAL OOSTZIJDETOTAAL OOSTZIJDETOTAAL OOSTZIJDE    621 231 390 647 

Westplein, Leidsekade en 

Graadt van Roggenweg 

147 20 127 197 

Croeselaan/Mineurslaan/Van 

Sijpesteijnkade/Jaarbeursplein 

254 87 167 275 

                                                      
10 In deze BERAP staat alleen de actualisatie. Voor de vaste informatie, zie BERAP 2013. 
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TOTAAL WESTZIJDETOTAAL WESTZIJDETOTAAL WESTZIJDETOTAAL WESTZIJDE    401 107 294 472 

 

 

TOTAAL GEHELE TOTAAL GEHELE TOTAAL GEHELE TOTAAL GEHELE 

STATIONSGEBIEDSTATIONSGEBIEDSTATIONSGEBIEDSTATIONSGEBIED    

1022102210221022    338338338338    684684684684    1119111911191119    

 

Hoewel het aantal bomen dat gekapt wordt als gevolg van de planontwikkelingen hoog is, 

komt het aantal te kappen bomen uiteindelijk iets lager uit dan de prognose in 2007.  

 

Grafiek 1: Prognose aantal bomen in Stationsgebied periode 2007 – 2025: 

 

 

Het doet ons deugd te kunnen melden dat het eerste deelproject zover is dat dit jaar nieuwe 

aanplant plaatsvindt11. 

Aan het Vredenburg Noord komen in 2014 15 bomen en in 2015 - als de Vredenburgknoop 

en HOV-baan Smakkelaarsveld zijn uitgevoerd – nog 2. 

 

Tabel 3: Startmoment planten nieuwe bomen per deelgebied 

 

Naam deelgebiedNaam deelgebiedNaam deelgebiedNaam deelgebied    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    Na 2018Na 2018Na 2018Na 2018    

Oostzijde      

Catharijnesingel Noord/ 

Paardenveld/Daalsetunnel 

 X    

                                                      
11 Daarnaast zijn er in park Nieuweroord en aan de Mineurslaan tegenover de Rabobank een tiental bomen 

nieuw aangeplant. 
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Catharijnesingel Midden    X  

Catharijnesingel Zuid     X 

Vredenburg Noord X     

Vredenburgplein     X 

Smakkelaarsveld     X 

Stationsplein Oost    X   

Moreelsepark     X 

Westzijde      

Westplein     X 

Leidsekade/Graadt van 

Roggenweg 

    X 

Croeselaan    X  

Mineurslaan   X   

Van Sijpesteijnkade    X  

Jaarbeursplein    X  

 

2.4.22.4.22.4.22.4.2. Fietsparke. Fietsparke. Fietsparke. Fietsparkeeeeerrrrbalansbalansbalansbalans    

 

Kortheidshalve verwijzen wij naar de commissiebrief van 28 november 2013 met daarbij de 

fietsparkeerbalans Stationsgebied. De volgende fietsparkeerbalans verschijnt in het najaar. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4.3333    AutopAutopAutopAutoparkeerbalansarkeerbalansarkeerbalansarkeerbalans        

    

In de Nota Parkeren en Stallen (februari 2013) zijn de nieuwe parkeernormen voor de 

stad bepaald. Binnen een bandbreedte kunnen partijen bepalen welke parkeernorm het 

beste bij een vastgoedontwikkeling past. 

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 intentieovereenkomsten. Restcapaciteiten in bestaande parkeergarages worden zo 

veel als mogelijk benut, voordat nieuwe parkeergarages worden gebouwd. 

2. Parkeren op gebiedsniveau oplossen (in plaats van op gebouwniveau).  

Dit maakt dubbelgebruik mogelijk en daarmee een efficiënte benutting van 

parkeervoorzieningen.  

De deelgebieden zijn: 

1. het Jaarbeursterrein (waar bijvoorbeeld de parkeervraag van de Megabioscoop 

volledig kan worden gefaciliteerd door de restcapaciteit op het Jaarbeursterrein te 

benutten),  

2. het Jaarbeursplein en omgeving (waar onder meer het NH-hotel, het toekomstig WTC 

en Jaarbeurspleingebouw gebruik zullen maken van de Jaarbeurspleingarage12,  

3. de Westflank (waar NS de totale parkeervraag in één of enkele grote 

parkeervoorzieningen zal oplossen) en  

                                                      
12 zie ook 2.8.1 (relatie met onderzoek Beatrixgebouw) 
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4. 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 figuren zijn gebaseerd op de 

bovengrens van de normen, dus de maximale parkeernormen. Deze komen overeen met 

de normen uit het Structuurplan. De gepresenteerde parkeerbalans betreft de meest 

drukke momenten in de week, nl. de werkdagmiddagen, koopavond en 

zaterdagmiddag. De figuren geven de parkeerbalans (overschotten en tekorten) aan de 

oost- en westzijde weer. Met de parkeerbalans westzijde wordt die van het 

Jaarbeursplein en omgeving bedoeld. De deelbalansen Jaarbeursterrein en Westflank 

noord en zuid blijven hier buiten beschouwing. Deze hebben eigen parkeerbalansen. 

 

Bovengrens Nota Parkeren en Stallen 
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Conclusies uit de bovenstaande figuren:  

• tot 2015 neemt de restcapaciteit af als gevolg van het (tijdelijk) onttrekken van 

parkeercapaciteit (Jaarbeurspleinparkeergarage, Vredenburgparkeergarage); 

• er zijn tot 2016 aan de westzijde tekorten aan parkeervoorzieningen (als gevolg van 

de gesloopte Jaarbeursplein parkeergarage), die deels zijn op te vangen door 

restcapaciteiten op het Jaarbeursterrein en 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 

compenseren; op koopavonden is de omgekeerde situatie aan de orde; 

• vanaf 2020 wordt een zeer efficiënte benutting van de parkeervoorzieningen 

bereikt. 

2.4.4 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)2.4.4 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)2.4.4 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)2.4.4 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)        

In de afgelopen periode is naast de dagelijkse inspectie van het gebied ingezet op het 

reduceren van het woud aan borden (verouderde en overbodige, vaak tijdelijke bebording) in 

het gebied.  

 

In samenwerking met het programma goederenvervoer wordt gewerkt aan de invoering van 

een aantal maatregelen ter bevordering van duurzame bouwlogistiek, vermindering van 

aantallen bouwverkeer en daarmee minder filevorming en luchtverontreiniging. Zo is in 

december een bufferplaats voor bouwverkeer geopend naast het 24 Oktoberplein. En worden 

aannemers gestimuleerd tot het ontwikkelen en exploiteren van een bouwlogistiek centrum 

aan de rand van de stad, van waaruit bouwmaterialen gebundeld via schoon transport naar 

de binnenstad worden vervoerd. Ook hebben marktpartijen inmiddels een mobiliteitskaart 

ingevoerd, waarmee bouwvakkers op administratief eenvoudige wijze gezamenlijk vanaf een 

P&R-locatie via OV naar de bouwplaats kunnen reizen. 
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Ook het komende jaar wordt de inzet gecontinueerd om stakeholders binnen het openbaar 

vervoer (BRU, taxibranche, vervoerders), de nood- en hulpdiensten, de belangenorganisaties 

toegankelijkheid Stationsgebied en de VvE's Hoog Catharijne te informeren en te consulteren 

over de geplande werkzaamheden en nieuwe (tijdelijke) verkeerssituaties. Zo is de nieuwe 

vervoerder (Qbuzz / U-OV) - die vanaf 8 december 2013 het nieuwe stads- en streekvervoer 

rijdt  - het afgelopen half jaar geregeld geïnformeerd over de effecten van de geplande 

werkzaamheden in het Stationsgebied op de OV-bereikbaarheid in de komende jaren. 

Voor bouwhinder zie onder 2.4.7. Voor de overige communicatie zie hoofdstuk 4. 

 

2.4.5 2.4.5 2.4.5 2.4.5 ArcheolArcheolArcheolArcheologieogieogieogie    
 

In de visie / het afwegingskader Kasteel Vredenburg en de stadsmuur van december 

2008 is vastgelegd hoe wordt omgegaan met de restanten van het rijksmonument (en 

de voormalige stadsmuur). 

Die visie was nodig vanwege de planontwikkelingen in het gebied.  

Voor wat het inpassen van de noordwesttoren (bij het Muziekpaleis in de toekomstige 

Catharijnesingel) betreft nam het college het besluit deze te behouden op de locatie en 

in te passen in de Catharijnesingel (tenzij er zich geen restanten bevinden die 

kwalitatief van voldoende monumentale waarde zijn). 

Op dat moment was nog niet bekend dat er een omvangrijke (lokale) creosootvervuiling 

in het gebied aanwezig was. Dat bleek pas toen de Catharijnebak werd gesloopt. Over 

deze situatie is melding gemaakt in meerdere rapportages. 

De afgelopen jaren is het grootste deel van de vervuiling gesaneerd o.a tijdens de bouw 

van de expeditiehof van TivoliVredenburg. Vanwege technische redenen is het restant 

van de noordwesttoren toen geïsoleerd middels damwanden. 

Komende maanden is het restant aan de beurt. Op dit moment is nog niet duidelijk wat 

precies wordt aangetroffen: een gaaf stuk kasteelmuur of brokken zonder verband. 

Wat wel zeker is, dat zowel de ondergrond als de restanten van de noordwesttoren zelf 

ernstig verontreinigd zijn met creosoot. 

Op grond van de wet bodemsanering en de wet oppervlaktewater, dient het 

restantgebied te worden gesaneerd (wat leidt tot sloop van de restanten) wat in strijd is 

met de Monumentenwet.  

Wij moeten komende maanden een afweging maken over welk belang de doorslag geeft 

en zullen u daarover rapporteren. 
 

2.4.2.4.2.4.2.4.6666    Toekomstig beheer StationsgebiedToekomstig beheer StationsgebiedToekomstig beheer StationsgebiedToekomstig beheer Stationsgebied    

 

Zie de commissiebrief van 1 april 2014 met bijbehorende notitie. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4.7777    BouwhinderBouwhinderBouwhinderBouwhinder    

    

Zie allereerst onze brieven van 28 februari 2014 aan de raadscommissie Stad en Ruimte en 

de drie Verenigingen van Eigenaren van de appartementengebouwen Hoog Catharijne. 

Al geruime tijd zijn ProRail, Corio, NS en gemeente in overleg met bewoners in de directe 

omgeving over de geluidshinder van bouwactiviteiten. Inmiddels is een kwartiermaker 

aangesteld die de voorbereidingen treft voor het bouwhinderfonds en - in samenwerking 
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met bewoners, z.z.p.ers, partners en het bevoegd gezag (VTH) – regels opstelt om in 

aanmerking te kunnen komen voor één of meer tegemoetkomingen (bijv. vervangende 

werkplek, hotelovernachting bij ernstige verwachte hinder, bijdrage in de 

schoonmaakkosten). Wij verwachten u na de zomer te kunnen informeren.    

2.4.2.4.2.4.2.4.8888    Agenda 22Agenda 22Agenda 22Agenda 22    

De belangengroepen toegankelijkheid hebben in de afgelopen periode suggesties ter 

verbetering aangegeven voor de kaart van het Stationsgebied op internet. Er is gewerkt 

aan een beter printbare kaart op de website www.CU2030.nl waarop gehele 

Stationsgebied met de looproutes en essentiële functies zoals liften, roltrappen, taxi's 

en dergelijke te zien is.  

Sinds september is de bewegwijzering op straat samen met de bewegwijzering op de 

busstations en op het station in een keer geactualiseerd en in de openbare ruimte 

vernieuwd.  

Naar aanleiding van vragen uit de raadscommissie Stad en Ruimte over de 

toegankelijkheid van het Stationsplein West, is met de belangenorganisaties overlegd 

waar de hoogteverschillen ook voor mensen met een loopbeperking te overbruggen 

zijn. Dit heeft geleid tot extra leuningen naar het Stadskantoor. Ook zijn er bovenaan 

de trappen zogenaamde schrikstroken aangebracht.  

In de komende periode worden de belangenorganisatie geconsulteerd bij de  

uitwerkingen van projecten die nog in ontwikkeling zijn zoals het Forum westzijde, 

Stationsplein Oost, het Paardenveld en de Catharijnesingel. 

Verder hebben de belangenorganisaties tijdens de raadsinformatie avond op 4 maart 

2014 gepleit voor “design voor all” in de private ontwikkelingen, zoals hotels. 

Bijvoorbeeld door alle hotelkamers standaard geschikt te maken voor 

rolstoelgebruikers. Dat hebben wij overgebracht aan de bouwende partners. De 

gemeente toetst de plannen aan het Bouwbesluit.  

    

2.4.2.4.2.4.2.4.9999    Social ReturnSocial ReturnSocial ReturnSocial Return    

    

Binnen de in uitvoering zijnde projecten aan de oostzijde wordt aan de Social Return 

verplichtingen voldaan o.a door de inzet van verkeersregelaars en het leveren van 

bijdragen aan het SPG Midden Nederland (dit is een opleidingscentrum  voor jongeren). 

Aan de westzijde bij de aanleg van de zinker in de Leidsche Rijn wordt social return 

toegepast evenals bij de opdracht voor het afhechten van de sloopwond bij het NH-

hotel. 

 

2.52.52.52.5    OVOVOVOV----tttterminerminerminerminalalalal    

    

De nieuwbouw van de OV-terminal vordert gestaag. Inmiddels zijn de eerste twee 

bouwstappen conform planning afgerond en is stap 3 in uitvoering (zie onderstaande 

figuur).  

De geplande start van bouwstap 4 in oktober 2013 is vertraagd door het later beschikbaar 
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komen van een deel van de Stationstraverse voor sloop. Wij informeerden u hierover in de 

Voortgangsrapportage van december 2013.  

 

 

 

De opgelopen vertraging bedraagt enkele maanden en is direct gekoppeld aan de 

eindoplevering van het station, het vrijgeven van de bouwplaats voor het realiseren van het 

nieuwe Stationsplein Oost, het nieuwe tram-busstation aan de Oostzijde en dus de 

oplevering van de Uithoflijn. ProRail probeert door middel van een andere 

uitvoeringsvolgorde, het opgelopen tijdverlies zo veel mogelijk te beperken. 

 

Voor het realiseren van het deelproject 'buurtsporen' is spoor 3 in december 2013 uit dienst 

genomen. Behalve aan het nieuwe spoor 3 wordt er gewerkt aan het verbreden van perron 2, 

de nieuwe perronkap en het deel van Stationsplein Oost dat boven perron 2 komt. De 

afronding van het buurtsporenproject is gepland in het derde kwartaal van 2014. 

 

De perronkappen van perron 8 zijn gegund. De aannemer is gestart met de 

voorbereidingswerkzaamheden. De uitvoering van de onderbouw van perron 8 loopt. 

 

Als onderdeel van het programma hoogfrequent spoor (PHS) wordt het project doorstroom 

station Utrecht (DSSU) gerealiseerd dat technische, operationele en financiële raakvlakken 

heeft met het project OV-terminal.  

Zoals bekend, heeft de Raad van State het tracébesluit voor de spoorverdubbeling tussen 

Utrecht Centraal en Houten afgelopen jaar vernietigd. 

De Staatsecretaris van I&M heeft het tracébesluit opnieuw vastgesteld op grond van een 

aangepaste beleidsregel trillinghinder spoor. Het besluit is gepubliceerd op 9 april jl. en ligt 

ter inzage tot en met 21 mei a.s.  

De vernietiging van het tracébesluit heeft geen invloed op de planning van de bouw van de 

OV-terminal. 

 

Jaarlijks worden door ProRail treinvrijeperiodes (TVP) ingepland voor de uitvoering van de 

diverse werkzaamheden op en om het spoor. Een treinvrije periode wil zeggen dat (met 

name in weekenden of in de avond) enkele sporen buiten werking worden gesteld; hierbij 

wordt de spanning van de bovenleiding afgehaald. Op dit moment kan veilig boven en op het 

spoor worden gewerkt.  
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Voor het Stationsgebied Utrecht zijn ook voor 2014 en 2015 voor onder andere de realisatie 

van de OV-terminal, het Project Hoogfrequent Spoor / DoorStromingStationUtrecht (DSSU) en 

de Rabobrug treinvrije perioden ingepland. 

De treinen worden gedurende deze trein vrije periodes op andere perrons opgevangen; dit 

heeft dus een ‘gewijzigd spoorboekje’ tot gevolg. In het incidentele geval dienen reizigers te 

worden vervoerd met bussen. Vanwege de kosten probeert ProRail de "busvariant" tot het 

minimale te beperken. Meestal wordt het aantal sporen dat tegelijkertijd buiten werking 

wordt gesteld, beperkt tot 2 sporen. 

 

De in de Voortgangsrapportage van 2013 aangekondigde herziening van de afspraken in de 

Uitvoeringsovereenkomst Utrecht Stationsgebied van 2 juli 2004 (UOK) en de 

Projectovereenkomst OV-Terminal Utrecht tussen Gemeente Utrecht en ProRail (POK) van 24 

april 2007 kost meer tijd.  

Wij verwachten u na de zomer 2014 te kunnen informeren. 

 

2.62.62.62.6    Openbare ruimte & InfrastructuurOpenbare ruimte & InfrastructuurOpenbare ruimte & InfrastructuurOpenbare ruimte & Infrastructuur    OostzijdeOostzijdeOostzijdeOostzijde    

 

2.6.1 2.6.1 2.6.1 2.6.1 Vredenburg noord en Vredenburg noord en Vredenburg noord en Vredenburg noord en omgeving omgeving omgeving omgeving     

 

De werkzaamheden voor de herinrichting van het Vredenburg aan de noordzijde van 

het Muziekpaleis, inclusief de Vlaamse Toren zijn inmiddels in volle gang. De totale 

herinrichting is in september 2014 gereed. De bomen worden in het najaar geplant. 

Over de werkzaamheden wordt gecommuniceerd met de bewoners/winkeliers.  

In verband met asfaltering van de kruising Jacobsstraat/Vredenburg wordt het 

kruispunt een weekend in de zomerperiode afgesloten. Hierover wordt inmiddels 

gecommuniceerd met omwonenden en belanghebbenden.  

Qbuzz start de dienstregeling op het Vredenburg in september 2014. 

2.6.2 2.6.2 2.6.2 2.6.2 Vredenburgknoop Vredenburgknoop Vredenburgknoop Vredenburgknoop     

In de afgelopen periode is de toerit en de tunnel onder de Vredenburgknoop naar het 

Muziekpaleis afgebouwd. Deze is inmiddels in gebruik.  

Op de Vredenburgknoop is Corio in samenwerking met de Projectorganisatie 

Stationsgebied bezig met tunnelbouw en brugopleggingen.  

2.6.3 2.6.3 2.6.3 2.6.3 Catharijnesingel middenCatharijnesingel middenCatharijnesingel middenCatharijnesingel midden    

In het 4e kwartaal 2013 is de nieuwe brug voorgebouwd in de Catharijnebak en vanaf 1 

januari is begonnen met de voorbereiding voor het daadwerkelijk op de plaats schuiven op 3 

en 4 maart. Hiervoor heeft het oude viaduct al plaats moeten maken. Vanaf medio maart is 

de nieuwe brug open voor alle verkeer. Ook is begin januari de rotonde aangelegd aan de 

zuidzijde van de oude Catharijnebak: een extra investering om het grote volume van 

bouwverkeer (POS en Corio) te kunnen verwerken met minimale impact op de 

verkeersdoorstroming. 

Naar aanleiding van een initiatief van het raadslid Oldenborg en op advies van de 
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Straatnamencommissie, heeft de brug de naam van Marga Klompé gekregen. Deze Minister 

heeft een belangrijke rol gespeeld bij het voorkomen van verdere demping van de singels en 

bij de totstandkoming van het gebied binnen de singels tot beschermd stadsgezicht. 

 

Het meest zuidelijke deel van het diepriool voor het Moreelsepark langs, is ook gestart, 

samen met een heel pakket aan werk aan allerhande overige kabels en leidingen. Alle 

inspanning is er op gericht dit voor de Parade in juli 2014 gereed te hebben. De diverse 

verkeersfaseringen brengen voor alle betrokkenen voor een periode van gewenning met zich 

mee en vragen daarom de nodige aandacht.  

 

De ontwerpinspanningen voor de Rijnkade, inclusief de afstemming rond de mogelijke 

vastgoedopgave lopen in deze periode door. De werkzaamheden daar starten rond 

september 2014 als de verkeersinfrastructuur van de Rijnkade naar de Catharijnesingel is 

omgelegd. Voorafgaand wordt in de zomer 2014 een uitgebreid pakket aan conditionerende 

werkzaamheden uitgevoerd. 

    

2.6.2.6.2.6.2.6.4 Paardenveld4 Paardenveld4 Paardenveld4 Paardenveld    

De knip bij de Monicabrug staat gepland voor eind 2014. Momenteel vinden er volop 

werkzaamheden plaats op en rond Paardenveld, o.a. aan het diepriool (tot eind 2014). Zodra 

de werkzaamheden in de ondergrond klaar zijn, volgt de inrichting van de openbare ruimte 

in definitieve staat.  

Er vindt afstemming plaats met de bewoners rond de kop van de Amsterdamsestraatweg. 

Ook loopt het participatietraject voor de knips in Pijlsweerd en Ondiep. Voor de knips in 

Pijlsweerd is inmiddels overeenstemming met de verkeerswerkgroep van Pijlsweerd. De 

resultaten zijn vooruitlopend op het aanvragen van de verkeersbesluiten, huis aan huis 

verspreid met mogelijkheid tot reactie. 

Voor Ondiep wordt momenteel een verkeerscirculatie voorstel uitgewerkt voor bespreking in 

de verkeerswerkgroep. 

De Paardenveldbrug is besteksgereed. Aanbestedingsprocedure voor deze brug loopt. Na de 

zomer start de uitvoering. Zie verder 2.8.8 

2.6.5 Stationsplein oost2.6.5 Stationsplein oost2.6.5 Stationsplein oost2.6.5 Stationsplein oost 

Het afgelopen kwartaal zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Sloop taxiplatform en busstation Noord  

• Verlegging busbaan en aanpassing kruising Smakkelaarsveld 

• Realisatie 10 kilovolt leiding voor OVT  

• Realisatie fundering voor een van de grote kolommen voor het toekomstige hoge 

dak van Stationsplein oost 

• Realisatie fundering voor tweede deel van de constructieve plaat boven de 

buurtsporen 

 

Het bestek is opgesteld en gereviewd door partijen. Op basis hiervan is de inschrijvingsfase 

gestart. Er zijn aanbiedingen ontvangen. Deze aanbiedingen zijn gewogen op kwaliteit en 



 23

prijs en heeft de verificatie plaats gevonden. Het werk is gegund aan de BAM bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

 

 
 

In het komende kwartaal worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• Verbeteren looproutes busstation centrumzijde 

• Sloop kademuren Leidse Rijn 

• Realisatie blusriool tijdelijk riool 

• Opruimen civiele werken, onderzoek niet gesprongen explosieven 

Daarnaast wordt per 2 juni 2014 het doorgaand fietspad over het Stationsplein afgesloten. 

De fietsers worden omgeleid via de Catharijnesingel; de kwaliteit van deze route wordt 

geoptimaliseerd. 

 

1a 

Bouwdeel 1a: HOVbaan + bouwkuip 1b

Bouwdeel 1b: casco en afwerking fase 1 Stationsplein oost: noordelijke deel

Bouwdeel 2: casco en afwerking fase 2 Stationsplein oost: zuidelijke deel

Bouwdeel 1c: expeditietunnelOVT
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Tijdelijke fietsroute Stationsplein Oost/ Catharijnesingel vanaf 1 juni 2014. 

 

De komende 2 – 3 jaar zijn er in het gebied veel verschillende bouwers tegelijkertijd 

actief. Veiligheid, bereikbaarheid & ruimte zijn daarbij zeer belangrijke 

aandachtspunten. 

Een aantal zaken vragen de komende periode de aandacht en dat zijn: 

• Treinvrije periodes; zie 2.5 ; 

• Relatie met planning Paviljoen en HOV-viaduct. 

• De nog in beweging zijnde planning van Corio.  

• De omklap van de bussen van oost naar west per december 2015. 

    

2.6.2.6.2.6.2.6.6666    Openbare ruimte SmakkelaarsveldOpenbare ruimte SmakkelaarsveldOpenbare ruimte SmakkelaarsveldOpenbare ruimte Smakkelaarsveld    

Als gevolg van het raadsbesluit over een alternatieve locatie voor de bieb++ (zie hoofdstuk 

1) zijn studies in uitvoering naar: 

• Bepaling afsluiting Leidseveertunnel in kader van werkzaamheden aan zowel oost als 

westzijde 

• Realisatie HOV baan: planning en contractstrategie. 

• Mogelijkheden voor vastgoed ontwikkeling op Smakkelaarsveld: planning en aanpak 

(in combinatie met HOV banen). 

• Fasering bouwrijp maken voor HOV banen en eventueel toekomstige ontwikkelingen.  
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De inpassingsstudie voor de inpassing van de bestaande kunstwerken (David van den Kop) 

wordt herijkt als het toekomstbeeld van Smakkelaarsveld bekend is.  

 

2.7 Openbare ruimte & Infrastructuur Westzijde2.7 Openbare ruimte & Infrastructuur Westzijde2.7 Openbare ruimte & Infrastructuur Westzijde2.7 Openbare ruimte & Infrastructuur Westzijde    

    

2.7.1 2.7.1 2.7.1 2.7.1 StaStaStaStationsplein westtionsplein westtionsplein westtionsplein west    

    

Op 13 maart 2014 zijn de trappen opgeleverd. De ingebruikname van de fietsenstalling vindt 

plaats op 19 mei. Als de stalling open is, start de handhaving op geparkeerde fietsen op 

maaiveld .  

Het plein wordt aangestraat voor de komst van de Tour de France in juli 2015. Daarna gaat 

het plein op de schop voor de bouw van het Jaarbeurspleingebouw en eventueel de 

ondergrondse parkeergarage (zie ook 2.8.1). Het gebouw waar het restaurant Diner was 

gevestigd is gesloopt.    

2.7.2 2.7.2 2.7.2 2.7.2 Jaarbeursplein en WJaarbeursplein en WJaarbeursplein en WJaarbeursplein en WTCTCTCTC 

De inzet is om het ontwerp bestemmingsplan voor de parkeergarage, Jaarbeursplein, 

Jaarbeursplein gebouw en WTC (Leeuwensteyn) nog vóór de zomer ter inzage te leggen. 

Kritische stappen voor de uitvoering zijn de contractvorming met marktpartijen voor 

Jaarbeursplein gebouw en de consequenties (kansen en bedreigingen) van start Tour de 

France op Jaarbeursplein. 

 

2.7.3 2.7.3 2.7.3 2.7.3 Openbare ruimte zuidzijde Leidsche Rijn inclusief HOVOpenbare ruimte zuidzijde Leidsche Rijn inclusief HOVOpenbare ruimte zuidzijde Leidsche Rijn inclusief HOVOpenbare ruimte zuidzijde Leidsche Rijn inclusief HOV----ViaductViaductViaductViaduct    

De aanbesteding van het HOV viaduct is medio november 2013 op de markt gegaan. 

Daarna is het teruggetrokken omdat i.o.m. NS een aanpassing is gedaan aan de 

constructie van het viaduct. Om planningsredenen is de aanbesteding nu in 2 delen geknipt: 

1. de aanbesteding van de conditionering en  

2. de aanbesteding van het HOV viaduct.  

Hierdoor is de oplevering eind 2015 nog te halen en loopt de omklap van de bussen geen 

gevaar. Dit onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State over het ontwerp-

bestemmingsplan. Wij informeerden u hierover bij brief van 25 maart 2014. 

In verband met de ontsluiting voor nood- en hulpdiensten, de fietsontsluiting voor het 

Stadskantoor en de aanleg van het HOV-viaduct, zijn er vier panden gesloopt.  

De zinker onder de Leidsche Rijn wordt momenteel aangelegd en vanaf 24 februari zijn de 

nutsbedrijven daar aan de slag. Het protocol Social return van toepassing. 

Tijdens de werkzaamheden is de doorstroming van voetgangers en fietsers in dit gebied 

cruciaal. De nieuwe looproutes voldoen aan de eisen van Agenda 22. Er is veel aandacht voor 

omgevingsmanagement en de communicatie naar de bewoners van de Van Sijpesteijnkade 

en de omliggende bedrijven. Zie ook 2.8.5. 
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2.7.4 2.7.4 2.7.4 2.7.4 Knoopkazerne/Kruisvaart Knoopkazerne/Kruisvaart Knoopkazerne/Kruisvaart Knoopkazerne/Kruisvaart  

In dit gebied komt een aantal projecten samen. De aanlanding van de Rabobrug, de 

fietsenstalling onder het Forum, het Forum zelf, de definitieve inrichting van het busstation, 

de vastgoedontwikkelingen van NS en de Rijksgebouwendienst en de demping van de 

Kruisvaart. 

Momenteel worden de projecten& werkzaamheden van alle partijen + de raakvlakken en 

knelpunten in beeld gebracht.  

Dit jaar wordt begonnen met de demping van de Kruisvaart. Aansluitend start de bouw van 

de openbare fietsenstalling (voorlopig ontwerp in voorbereiding) en de aanlanding van de 

Rabobrug. Zie ook 2.8.3. 

 

2.7.5 2.7.5 2.7.5 2.7.5 Mineurslaan/ ForumMineurslaan/ ForumMineurslaan/ ForumMineurslaan/ Forum    

De Mineurslaan wordt heringericht tot HOV-baan en expeditiestraat. De uitvoering start in 

juni 2014. Het ontwerp van het bovengelegen Forum wordt nu getoetst en besproken met 

diverse stakeholders en belangenorganisaties (Agenda 22), waarna besluitvorming 

plaatsvindt. 
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2.82.82.82.8....    VastgoedVastgoedVastgoedVastgoed    

    

2.8.1 2.8.1 2.8.1 2.8.1 JaarbeurspleingebouwJaarbeurspleingebouwJaarbeurspleingebouwJaarbeurspleingebouw 

Begin maart 2014 is overeenstemming bereikt met OVG en een gebruiker over de grondprijs 

voor fase 1 van het Jaarbeurspleingebouw. In beginsel is afgesproken om voor gebruik te 

maken van canonbetalingen. De ontwikkeling betreft in totaal ca. 18.800 m2 b.v.o. In de 

komende periode maanden wordt  

- de bilaterale ontwikkelovereenkomst opgesteld (bestuurlijke besluitvorming naar 

verwachting in derde kwartaal 2014),  

- het plan voor fase 1 uitgewerkt (DO gereed voor het einde van het jaar),  

- het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

 

Jaarbeurspleinparkeergarage 

Er heeft begin maart een beknopte marktconsultatie plaatsgevonden. Ook vindt herijking  

van de financiële uitgangspunten plaats.  

Gelijktijdig is door Jaarbeurs de haalbaarheid verkend om een deel van het Beatrixgebouw te 

transformeren tot parkeervoorziening (variant 300 plaatsen, conform het Afsprakenkader 

met de Jaarbeurs). Daarbij wordt ook een variant onderzocht waarbij de capaciteit van de 

beoogde Jaarbeursplein parkeergarage in het Beatrixgebouw komt als alternatief voor de 

ondergrondse Jaarbeursplein garage. Hierover is de gemeente momenteel in gesprek met de 

Jaarbeurs. 

Mede in relatie tot de ontwikkeling van de eerste fase van het Jaarbeurspleingebouw wordt 

een contracteringsstrategie uitgewerkt, die na de zomer 2014 naar u toekomt met een 

afweging tussen een ondergrondse Jaarbeursplein garage en het Beatrixgebouw. 
 

2.8.2 2.8.2 2.8.2 2.8.2 LeeuwensteijnLeeuwensteijnLeeuwensteijnLeeuwensteijn    

De eigenaar van Leeuwensteijn, CBRE werkt aan een eigen businesscase voor een WTC 

kantoor. In afwachting van de ontwikkelingen, is het pand onverhuurd. 

2.8.3 2.8.3 2.8.3 2.8.3 KnoopkazerneKnoopkazerneKnoopkazerneKnoopkazerne    

De aanbesteding voor de Knoopkazerne loopt (zie ook 2.7.4). Planning is er op gericht in de 

loop van 2015 te starten met de bouw; de oplevering en in gebruik name is gepland in 2017. 

Het bestemmingsplan Westflank zuid, waarvan de Knoopkazerne onderdeel uitmaakt, is in 

procedure gebracht. Er zijn enkele zienswijzen ingediend, onder meer door de Rabobank 

inzake windhinder.  

Het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Westflank zuid is gepland voor 

de tweede helft van 2014. 

 

2.8.4 2.8.4 2.8.4 2.8.4 BBBBioscoopioscoopioscoopioscoop    kop Jaarbeurskop Jaarbeurskop Jaarbeurskop Jaarbeurs        

    

Na jaren van uitstel, maakt de Jaarbeurs nu vaart met de realisering van de bioscoop met 14 

zalen en 3.300 stoelen. 

Het bestemmingsplan ligt tot half mei 2014 ter inzage. Afhankelijk van eventuele bezwaren 
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en beroepen, is het in de meest gunstige planning mogelijk om met de bouw te starten in 

het derde kwartaal van 2014 en een jaar later in gebruik te nemen. 

 

2.8.5 2.8.5 2.8.5 2.8.5 WestflankWestflankWestflankWestflank----NoordNoordNoordNoord    

NS streeft er naar om de bouwontwikkelingen aansluitend op het Stadskantoor te 

continueren. 

Op basis van het stedenbouwkundig-  en beeldkwaliteitsplan en het door de 

gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan voor Westflank noord, is de NS bezig 

huurders te vinden voor haar toekomstige ontwikkelingen.  

De NS heeft een schetsplan laten maken voor de kantoorlocatie direct naast het 

Stadskantoor. Zie hiervoor de website www.dehogedame.nl.  

Conform afspraak houdt NS de te slopen panden aan de Van Sijpesteijnkade in stand en 

gebruik tot de plannen zijn uitgekristalliseerd. Het beschermde monument Van 

Sijpesteijnkade 25 maakt onderdeel uit van de plannen. 

2.8.6 2.8.6 2.8.6 2.8.6 NoordgebouwNoordgebouwNoordgebouwNoordgebouw    

Kortheidshalve verwijzen wij u naar onze brief aan de raadscommissie Stad en Ruimte van 14 

maart 2014 met bijbehorende notitie. 

 

2.8.7 2.8.7 2.8.7 2.8.7 ZuidgebouwZuidgebouwZuidgebouwZuidgebouw    

NS heeft inmiddels per brief laten weten af te zien van ontwikkeling van het 

Zuidgebouw.  

Er vindt nu een marktconsultatie plaats om de interesse voor deze locatie te peilen. 

Deze interesse zullen wij toetsen aan de planningstechnische13, programmatische en 

financiële uitgangspunten. 

Daarna wordt een contracteringsstrategie opgesteld. Wij zullen u van de ontwikkelingen 

op de hoogte houden. In het proces van planontwikkeling zullen wij de bewoners van 

HC betrekken. 

2.8.8 2.8.8 2.8.8 2.8.8 Oude Daalstraat/PaardenveldOude Daalstraat/PaardenveldOude Daalstraat/PaardenveldOude Daalstraat/Paardenveld    (zie ook hoofdstuk 2.6.4).  

 

Wij nemen in het derde kwartaal een besluit over het stedenbouwkundig programma van 

eisen (SPvE) en zullen u daarover informeren.  

Zoals bekend heeft zich een consortium gemeld voor de ontwikkeling van een bioscoop op 

de locatie Paardenveld. Wij laten dit voorstel verkennen en meenemen in de uitwerking van 

het SPvE.  

Daarnaast zullen wij de deellocatie Oude Daalstraat nauw afstemmen op de ontwikkelingen 

die spelen rond de Amsterdamse Straatweg. Hierover vindt overleg plaats met de wijk 

Noordwest. 

                                                      
13 dat heeft te maken met het meenemen van de constructieve plaat voor de vastgoedontwikkeling in de 
aanbesteding voor het bus-/tramstation  



 29

Het Utrechtse Vastgoed Bedrijf heeft onlangs Oude Daalstraat nr. 6 bis aangekocht. 

De panden 6 t/m 10 verdwijnen als gevolg van de herontwikkeling. 

Nr. 6 is zo slecht dat dit pand op korte termijn wordt gesloopt. De technische staat van de 

nrs. 8 en 10 laat het toe om deze in afwachting van de plannen voorlopig nog te handhaven 

en te gebruiken. 

2.8.2.8.2.8.2.8.9999    Voorzetgebouw V&D/RijnkadeVoorzetgebouw V&D/RijnkadeVoorzetgebouw V&D/RijnkadeVoorzetgebouw V&D/Rijnkade    

Voor wat betreft de herontwikkeling van de V&D lopen op dit moment geen concrete 

gesprekken met de eigenaar.  

Wel hebben zich twee partijen concreet gemeld voor de ontwikkeling van een woongebouw 

(50 tot 75 woningen) voor de Rijnkade parkeergarage. 

 

2.92.92.92.9    PlanningPlanningPlanningPlanning                                    

2222.9.1 .9.1 .9.1 .9.1 AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

Om in een zeer intensief gebruikte omgeving als het Stationsgebied de bouwprojecten te 

kunnen realiseren is het van vitaal belang om de planning van de werkzaamheden op elkaar 

af te stemmen. Het belang van afstemmen en monitoren van de planning wordt groter 

naarmate de bouwintensiteit in het gebied toeneemt. Immers, veranderingen in de planning 

van één onderdeel kunnen grote gevolgen hebben voor andere projecten met alle gevolgen 

van dien. 

 

De planningen van alle projecten komen bijeen in de integrale Uitvoeringsplanning. Deze 

wordt 2 x per jaar geactualiseerd door de Projectorganisatie Stationsgebied en in het 

periodieke overleg tussen de directeuren van de ontwikkelende partners (APS) behandeld.  

2.9.22.9.22.9.22.9.2    Planning op hoofdlijnenPlanning op hoofdlijnenPlanning op hoofdlijnenPlanning op hoofdlijnen    

De planning op hoofdlijnen geeft een overzicht van de uitvoering van de belangrijkste 

projecten in het Stationsgebied.  

In 2014 zijn de oplevering (mei) en de ingebruikname (oktober) van het Stadskantoor 

belangrijke mijlpalen aan de westkant van het Stationsgebied. Niet alleen omdat het een van 

de grootste bouwprojecten is, maar ook vanwege de impact op de omgeving: de 

publieksentree via het Stationsplein West moet gereed zijn, evenals de expeditieroute via de 

Mineurslaan én de route naar de personeelsentrees voor auto's en fietsers aan de spoorse 

zijde. Deze ontsluitingsroutes worden in de zomermaanden uitgevoerd en zijn gereed voor 

de ingebruikname in oktober. 

 

De actuele planning is afgezet tegen de planning van maart 2013. 

De planning voor de komende jaren is over het algemeen grotendeels in tact gebleven, al 

levert het wegvallen van de Bibliotheek++ nieuwe planningsvraagstukken op. De 

voornaamste aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn de Catharijnesingel midden, 

het Stationsplein Oost en het Jaarbeursplein. 
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De grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige planning (BERAP 2013) zijn de volgende: 

 

- De herinrichting van het Vredenburgplein is gekoppeld aan de oplevering van het Entree-

/Poortgebouw van Corio. Begin 2017 wordt de 1e fase van het Entreegebouw opgeleverd 

waarna de openbare ruimte tijdelijk wordt ingericht. Het Vredenburgplein zal na 

oplevering gehele Entree-/Poortgebouw definitief worden ingericht. 

 

- De onderlinge afhankelijkheden en complexiteit van de realisatie van de 

Vredenburgknoop en aangrenzende projecten (inrit, parkeergarage, bruggen en 

noordplint Hoog Catharijne) leiden ertoe dat de oplevering van de Vredenburgknoop 

vertraagt tot medio 2015.  

 

- De ingebruikname van het eerste gedeelte van de fietsenstalling onder het 

Stationsplein oost vindt begin 2016 plaats. De loopstromen vanaf het Centraal 

Station worden eind 2016 over het nieuwe Stationsplein verlegd als het vastgoed op 

het plein gereed is. Vervolgens wordt de huidige traverse gesloopt en vindt vanaf 

2017 de realisatie plaats van het zuidelijke deel van Stationsplein oost (inclusief 

fietsenstalling). 
 

- Als gevolg van het raadsbesluit over de Bieb++, is het op dit moment onduidelijk of en 

wanneer er vastgoed wordt gerealiseerd op het Smakkelaarsveld.  In ieder geval is 

duidelijk dat de vastgoedontwikkeling zich moet voegen naar de volgende keten. 

- aanleg van de HOV-baan vanuit de Leidseveertunnel richting Stationsplein oost  vóór 

januari 2017 

- aanleg van de HOV-baan richting de Vredenburgknoop na verwijdering van de 

fietsenloods op Smakkelaarsveld; dat gebeurt na in gebruik name van de fietsenstalling 

op Stationsplein oost begin 2016. 

 

- De planning van de Rabobrug is uitgehard (onder meer de benodigde trein vrije periodes 

zijn bekend) en start de uitvoering van de Rabobrug begin 2015. De Oplevering blijft 

gepland in 2016.  

 

- De planning van de OV-terminal is in de tabel gesplitst naar een oostelijk en westelijk 

deel. De planning voor het westelijk deel van de hal én de planning van het definitief 

busstation west zijn van cruciaal belang in de totale planning in het Stationsgebied en 

worden derhalve apart benoemd. Ingebruikname van het definitieve busstation west, 

deels onder de hal, is namelijk nodig voor het kunnen huisvesten van de (o.a. 

dubbelgelede) bussen die in december 2015 van de oostzijde naar de westzijde verhuisd 

moeten worden om aan de oostzijde ruimte te bieden aan diverse ontwikkelingen.  
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3. Grondexploitatie        
    

3.13.13.13.1    ActualisatieActualisatieActualisatieActualisatie    

    

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de financiële actualisatie van de 

grondexploitatie Stationsgebied. Er wordt ingegaan op de gehanteerde 

rekenparameters, de belangrijkste financiële bijstellingen, het cashflow overzicht en de 

risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen. 

In de bestuursrapportage 2013 hebben wij een verwacht tekort gepresenteerd van 

9,31 miljoen euro (netto contante waarde 01-01-2013). Om vast te houden aan het 

uitgangspunt van een sluitende grondexploitatie Stationsgebied heeft de Raad bij de 

Voorjaarsnota 2013 besloten om een deel van het positieve gemeentebrede 

rekeningresultaat 2012 in te zetten om het tekort af te dekken. De 9,31 miljoen euro is 

toegevoegd aan de voorziening grondexploitatie Stationsgebied.  

 

Bij de Voorjaarsnota 2013 zijn nog drie besluiten genomen met financiële 

consequenties voor de grondexploitatie Stationsgebied: 

3,0 miljoen euro bestemmen voor het oplossen van de knelpunten 

verkeersinfrastructuur aan de westzijde 

1,6 miljoen euro te bestemmen voor de aanleg van de Catharijnesingel zuid (= fase 2 

Stationsgebied) 

4,075 miljoen euro bestemmen in verband met de storting van dit bedrag bij de 

Resultaatsbestemming 2013 in de reserve taakstelling inkoop Stationsgebied,  

 

Bovenstaande besluiten zijn verwerkt bij de huidige actualisatie van de 

grondexploitatie. 

 

Actueel financieel beeld grondexploitatie StationsgebiedActueel financieel beeld grondexploitatie StationsgebiedActueel financieel beeld grondexploitatie StationsgebiedActueel financieel beeld grondexploitatie Stationsgebied    

 

Na de actualisatie van de grondexploitatie ontstaat er een geprognosticeerd negatief 

saldo van 9,71 miljoen euro (netto contante waarde 01-01-2014) bij afronding van het 

project in 2022. 

 
Berap 2013 Besluit Berap 2014

Voorjaarsnota 2013

Kosten 506,33 511,43 578,89

Opbrengsten 396,42 396,42 457,22

Gemeentelijke bijdrage 107,74 107,74 121,10

Saldo -/- 2,17 -/- 7,27 -0,57

Aanvullende gemeentelijke bijdrage nvt 17,99 nvt

Saldo nominaal -/- 2,17 10,72 -0,57

Rente en inflatie-invloeden -/- 7,14 -/- 9,14

Saldo Netto Contante Waarde -/- 9,31 -/- 9,71
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de totale kosten en opbrengsten van de 

grondexploitatie zijn toegenomen. Dit is vooral ontstaan door wijzigingen in de 

projectontwerpen en de financiële doorrekening daarvan. Dit wordt toegelicht in 3.3. 

- Het negatief saldo wordt met name veroorzaakt door bijgestelde prognoses rondom 

de Catharijnesingel en de complexiteit van het project Stationsgebied. Zie voor deze 

verschillenanalyse de toelichting in 3.4. 

3.2 Rekenparameters actualisatie grondexploitatie3.2 Rekenparameters actualisatie grondexploitatie3.2 Rekenparameters actualisatie grondexploitatie3.2 Rekenparameters actualisatie grondexploitatie    

    

Bij de actualisatie van de grondexploitatie is rekening gehouden met de volgende 

uitgangspunten en rekenparameters: 

 
Rekenparameters Grondexploitatie StationsgebiedRekenparameters Grondexploitatie StationsgebiedRekenparameters Grondexploitatie StationsgebiedRekenparameters Grondexploitatie Stationsgebied

Eindwaarde 1-1-2024

Contante waarde 1-1-2014

Rente 4%
Indexering kosten 2013 naar 2014 2%

Indexering kosten 2014 en verder 2%
Indexering opbrengsten 2013-2014 0%

Indexering opbrengsten 2014 en verder 1%  

 

De rekenparameters zijn in vergelijking met de actualisatie 2013 niet gewijzigd. Uit 

behoedzaamheid en gelet op de situatie van de vastgoedmarkt zijn de 

vastgoedopbrengsten bij de actualisatie van de grondprijzen naar 2014 niet 

geïndexeerd. Indien er contractuele afspraken zijn gemaakt over een jaarlijkse index 

dan geldt deze nullijn niet. Voor 2014 en verder gaan we uit van een gematigde 

indexering van 1% van de grondprijzen. 

3.3 3.3 3.3 3.3 Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde Bijgestelde business casesbusiness casesbusiness casesbusiness cases    

    

Het afgelopen jaar is er een aantal business cases in de grondexploitatie Stationsgebied 

gewijzigd, afgesloten of toegevoegd. Dit heeft effect op het totale kosten- en 

opbrengstenniveau van de grondexploitatie en in enkele gevallen op het eindsaldo.  

 
Business caseBusiness caseBusiness caseBusiness case GrexGrexGrexGrex

Stationsplein oost (Definitief ontwerp) gewijzigd 

HOV viaduct Sijpesteijnkade (Definitief ontwerp) gewijzigd 

Rabobrug (Definitief ontwerp) gewijzigd 

Valeriusbaan gewijzigd 
Zuidgebouw gewijzigd 

Kop Jaarbeurs gewijzigd 

Vastgoed Oude Daalstraat gewijzigd 
Smakkelaarsveld (besluit geen bieb ++) afgesloten

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld toegevoegd

Knoopkazerne (TPO herontwikkeling) toegevoegd  
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Stationsplein oost 

Bij de actualisatie van de grondexploitatie zijn financiële gegevens behorende bij het 

vastgestelde definitief ontwerp (collegebesluit 18 juni 2013) verwerkt. Deze actualisatie 

heeft geen effect gehad op het eindsaldo van de grondexploitatie. Zowel de kosten als 

opbrengsten zijn met een gelijk bedrag bijgesteld. 

 

HOV viaduct Sijpesteijnkade 

Over de Leidsche Rijn moet een tweetal HOV-bruggen worden gerealiseerd (ter hoogte 

van het Smakkelaarsveld en de Van Sijpesteijnkade). Van de HOV-brug ter hoogte van 

de Van Sijpesteijnkade is het definitief ontwerp het afgelopen jaar afgerond. De raming 

inclusief dekking is verwerkt bij de actualisatie van de grondexploitatie (budgettair 

neutraal). 

 

Rabobrug 

Voor het project Rabobrug is een definitief ontwerp gemaakt inclusief bijbehorende 

business case (collegebesluit 2 juli 2013). Het definitief ontwerp heeft geleid tot een 

toename van de kosten, maar door aanvullende bijdragen is er net als vorig jaar sprake 

van een sluitende business case.  

 

Valeriusbaan 

Voor de realisatie van de busbaan over de Valeriusbaan (=Verlengde Van Zijstweg) is 

met de Rabobank overeengekomen dat de gemeente een vergoeding voor het 

opstalrecht betaalt van 3,5 miljoen euro. Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2013 

heeft de gemeenteraad hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.  

De resterende 500.000 euro wordt voor de helft gedekt ten laste van de 

grondexploitatie Stationsgebied en voor de helft binnen het meerjarenprogramma 

Bereikbaarheid.  

 

Zuidgebouw 

In de grondexploitatie was tot op heden voor dit project alleen het positieve saldo van 

de ontwikkeling verwerkt. Nu meer details helder zijn is er bij de actualisatie van de 

grondexploitatie voor gekozen om zowel de kosten als de opbrengsten op te nemen. 

 

Kop Jaarbeurs 

In het Afsprakenkader (zie commissiebrief Afsprakenkader Jaarbeurs 8 april 2014) 

tussen de gemeente en de Jaarbeurs zijn partijen overeengekomen dat de Kop 

Jaarbeurs met uitzondering van de megabioscoop actief door de gemeente wordt 

ontwikkeld. De kosten en opbrengsten van de ontwikkeling van de plots casino en hotel 

zijn in de grondexploitatie verwerkt. Dit heeft een licht positief effect op het 

geprognosticeerd eindsaldo van de grondexploitatie. 

Voorheen werd uitgegaan van een passieve rol van de gemeente waarbij de Jaarbeurs 

per vastgoedontwikkeling een bijdrage aan de gemeentelijke grondexploitatie zou 

afdragen.  

 

 



 35

Vastgoed Oude Daalstraat 

Dit project is afgelopen jaar financieel nader onderbouwd. Zowel de kosten als de 

opbrengsten zijn verwerkt in de grondexploitatie. Voorheen was alleen het positieve 

saldo opgenomen. 

 

Smakkelaarsveld 

Met het besluit (13-01-2014) de Bieb ++ niet te bouwen is de grondexploitatie 

Smakkelaarsveld met uitzondering van de HOV-baan Smakkelaarsveld afgesloten. Zie 

verder Voorjaarsnota 2014. 

 

Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld 

Om te voorkomen dat er aan de oostzijde van het station tijdelijk een groot tekort 

ontstaat aan fietsparkeerplekken wordt er een tijdelijke fietsenstalling op het 

Smakkelaarsveld gerealiseerd. De investeringskosten zijn opgenomen in de 

grondexploitatie en worden gedekt door bijdragen vanuit het meerjarenprogramma 

Bereikbaarheid en een subsidie Beter Benutten. 

 

Knoopkazerne 

In 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend (collegebesluit 24 september 

2013) met de RGD voor de herontwikkeling van de Knoopkazerne. De financiële 

verplichtingen en opbrengsten die uit de overeenkomst voortvloeien zijn verwerkt in de 

geactualiseerde grondexploitatie. Er is sprake van een sluitende business case. 

 

3.4 Verschillenanalys3.4 Verschillenanalys3.4 Verschillenanalys3.4 Verschillenanalyse op hoofdlijnene op hoofdlijnene op hoofdlijnene op hoofdlijnen    

    

Naast de wijzigingen in de business cases als gevolg van planontwikkeling, lichten wij 

hieronder de belangrijkste financiële wijzigingen die het geprognosticeerd eindsaldo 

verklaren. 

 

Minnen:Minnen:Minnen:Minnen: € (x mio)

Uitvoering Catharijnesingel en omgeving 8,5

Regie uitvoering / tijdelijke maatregelen / faseringen 6,5
Extra kosten aanleg diepriolen (Catharijnesingel noord en midden) 2,0

Organisatiekosten / onderhandelingen 5,0

Inzetten onvoorzien grondexploitatie POS -4,9

Totaal minnen: 17,1

Plussen:Plussen:Plussen:Plussen:

Hogere opbrengsten Vastgoed 5,0

Overige bijstellingen / rente- en inflatieinvloeden 2,4
Totaal plussen: 7,4

Effect saldo grondexploitatieEffect saldo grondexploitatieEffect saldo grondexploitatieEffect saldo grondexploitatie -9,7-9,7-9,7-9,7  
 

Catharijnesingel midden en omgeving 

Het totale budget voor de Catharijnesingel is verhoogd op basis van geactualiseerde 

ramingen. Het betreft onder andere het aanbrengen van een extra kleilaag bij de aanleg 
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van het noordelijk deel van de Catharijnesingel ter voorkoming van lekkages zoals bij 

de Weerdsingel, hogere funderingskosten plaatbruggen Poortgebouw gebaseerd op 

actuele gegevens van de parkeergarage onder de singel en extra engineeringkosten. 

 

Regie uitvoering / tijdelijke maatregelen / faseringen 

De ervaringen in het afgelopen jaar met de uitvoering van de conditionering en de 

aanleg van de Catharijnesingel tonen aan dat in dit complexe gebied veel meer 

inspanningen moeten worden verricht dan aanvankelijk is aangenomen en gecalculeerd. 

De bereikbaarheid van bedrijven, bezoekers en bewoners moet worden gegarandeerd. 

De omvangrijke vervoerstromen (bussen, voetgangers en fietsers) moet nagenoeg 

ongestoord en veilig doorgang vinden. Dit betekent veel omleidingen en veel meer 

toezicht dan aanvankelijk werd aangenomen.  

 

Extra kosten aanleg diepriolen 

Zorgvuldige en daardoor dure en duurzaam verantwoorde bouwmethodes bij de aanleg 

van diepriolen langs de gehele nieuwe singel (diepwanden en waterglas) werkt sterk 

kosten verhogend.  

 

Organisatie en onderhandelingen  

Mede als gevolg van de intensiever en langer durende onderhandelingen verloopt de 

afbouw van de organisatie minder snel. Het uitonderhandelen met een goede 

prijsstelling en het verder uitwerken in een voor beide partijen gedragen contract vergt 

aanzienlijk meer tijd dan tot nu werd aangenomen. Voor bijvoorbeeld de 

vastgoedlocatie Jaarbeursplein geldt dat de plot in twee fasen is geknipt om te kunnen 

voldoen aan de vraag van de markt. Dit betekent dat er twee keer een 

onderhandelingstraject moet worden doorlopen.  

In het kader van de integratie ruimtelijke keten zal de projectorganisatie Stationsgebied 

op termijn (vanaf 2017) ophouden te bestaan en opgaan in een groter geheel.  

 

Inzetten onvoorzien grondexploitatie 

De financiële sturing blijft gericht op een op nul sluitende grex aan het einde van het 

project met inbegrip van de gemeentelijke bijdrage. Door het inzetten van een deel van 

de in de grondexploitatie aanwezige buffers voor tegenvallers in de uitvoering kan het 

geprognosticeerd tekort einde project beperkt blijven tot het boven vermeld bedrag. 

 

Hogere opbrengsten vastgoed 

De intensievere trajecten die doorlopen worden voor de vastgoedprojecten resulteren in 

hogere grondwaarden waarmee in de grondexploitatie rekening werd gehouden.  

 

Overige bijstellingen / rente- en inflatie-invloeden 

Er zijn diverse kleine bijstellingen verwerkt in de grondexploitatie die per saldo tot een 

positief resultaat leiden. Onder andere wordt dit veroorzaakt door het rente-effect van 

de positieve boekwaarde. 
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3.5 Grondexploitatie op hoofdlijnen en cashflow3.5 Grondexploitatie op hoofdlijnen en cashflow3.5 Grondexploitatie op hoofdlijnen en cashflow3.5 Grondexploitatie op hoofdlijnen en cashflow    

    

In het volgende overzicht wordt de grondexploitatie op hoofdlijnen weergegeven. Er 

wordt inzicht gegeven in de gerealiseerde kosten en opbrengsten (=boekwaarde) en de 

geraamde kosten en opbrengsten. Voor zowel de uitgaven als de opbrengsten geldt dat 

circa 50% is gerealiseerd. Inclusief de gemeentelijke bijdrage bedraagt per 1-1-2014 

de boekwaarde 34 miljoen euro positief. 

 
Grondexploitatie op hoofdlijnenGrondexploitatie op hoofdlijnenGrondexploitatie op hoofdlijnenGrondexploitatie op hoofdlijnen
(nominale bedragen in € mio, prijspeil 01-01-2014)

KostenKostenKostenKosten GerealiseerdGerealiseerdGerealiseerdGerealiseerd RamingRamingRamingRaming TotaalTotaalTotaalTotaal

Algemeen 170,4 66,3 236,7

- plankosten
- diverse bijdragen

- verwerving
- condities

IOR Oostzijde 65,4 152,5 217,9

- Catharijnesingel
- Smakkelaarsveld

- Stationsplein oost
- Nieuwe Stationsstraat

IOR Westzijde 37,2 87,2 124,4

- Jaarbeursplein / Croeselaan
- Stationsplein west
- Mineurslaan en omgeving

- Rabobrug
- Westplein en omgeving

Totaal kosten 273 306 579
47% 53% 100%

OpbrengstenOpbrengstenOpbrengstenOpbrengsten GerealiseerdGerealiseerdGerealiseerdGerealiseerd RamingRamingRamingRaming TotaalTotaalTotaalTotaal

Bijdragen/subsidies 134,3 101 235,3

- Bijdragen ProRail 
- Bijdragen Rabobrug
- Bijdragen Stationsplein oost

- Bijdragen Stationsplein west

Vastgoed Oostzijde 34 74,5 108,5
- Corio

- Noordgebouw
- Zuidgebouw

- Smakkelaarsveld

Vastgoed Westzijde 17,7 95,5 113,2
- Jaarbeurspleingebouw

- Kop Jaarbeurs
- Leeuwensteijn

- Westflank noord en zuid

Gemeentelijke bijdrage 121 0 121

Totaal opbrengsten 307 271 578
53% 47% 100%

saldo boekwaarde saldo raming saldo grex

Resultaat nominaal (afgerond)Resultaat nominaal (afgerond)Resultaat nominaal (afgerond)Resultaat nominaal (afgerond) 34343434 -35-35-35-35 -1-1-1-1

Rente en inflatie-invloeden -8,7

Resultaat Netto Contante Waarde 01-01-2014Resultaat Netto Contante Waarde 01-01-2014Resultaat Netto Contante Waarde 01-01-2014Resultaat Netto Contante Waarde 01-01-2014 -9,7-9,7-9,7-9,7

Kosten grex Stationsgebied

Gerealiseerd; 47%
Raming; 53%

Opbrengsten grex Stationsgebied

Gerealiseerd    53%Raming; 47%

 

 

Cashflow 

In de volgende grafiek is de cashflow van de grondexploitatie Stationsgebied 

weergegeven. De komende jaren zien we dat er fors geïnvesteerd gaat worden in de 

projecten Rabobrug, Stationsplein oost en de Catharijnesingel. Het niveau van de 

inkomende geldstromen ligt de komende jaren lager waardoor de boekwaarde (= saldo 

van gerealiseerde opbrengsten minus gemaakte kosten) van het project tot en met 

2016 een dalende trend vertoond. Vanaf 2016 zien we weer een positieve ontwikkeling 
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van de boekwaarde vanwege enkele gronduitgiften en bijdragen. 

 

3.6 Risicoanalyse en beheersmaatregelen3.6 Risicoanalyse en beheersmaatregelen3.6 Risicoanalyse en beheersmaatregelen3.6 Risicoanalyse en beheersmaatregelen    

    

Conform de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2011-2014 hebben wij de 

risicoanalyse Stationsgebied opgesteld. De omvang van het benodigde 

weerstandsvermogen voor het project Stationsgebied blijft uit behoedzaamheid 

ongewijzigd en bedraagt evenals vorig jaar 31,8 miljoen euro.  

Het Stationsgebied blijft een complex en daardoor risicovol project. Het project zit nog 

volop in de uitvoering. In de komende jaren wordt nog circa 300 miljoen euro in het 

gebied geïnvesteerd en moet nog circa 270 miljoen euro aan opbrengsten gerealiseerd 

worden. Daarnaast is bij de actualisatie van de grondexploitatie 4,9 miljoen euro uit de 

gereserveerde budgetten voor onvoorzien onttrokken als dekking voor de hogere 

kosten. Dit betekent dat er binnen de grondexploitatie minder buffer aanwezig is om 

tegenvallers op te vangen. 

 

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 gehandhaafd. 

Beheersmaatregel: Toepassen van slimme ontwikkelstrategieën, actieve marketing 

vastgoedprojecten, projecten opknippen in meerdere fasen. 

 

→ Ondanks diverse vooronderzoeken wordt op het moment dat de uitvoering start 

echt duidelijk welke zaken zich in de ondergrond bevinden (bodemvervuiling, 

archeologie en kabels en leidingen). Dit kan leiden tot extra kosten die onvoldoende 

voorzien zijn in de grondexploitatie. 

Beheersmaatregel: Voor het starten van de uitvoering van projecten wordt de bodem 

uitgebreider onderzocht. 

 

→ 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 
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eisen (onder andere Uithoflijn) is de kans groot dat deze budgetten niet toereikend 

zijn. Dit geldt onder andere voor de HOV-viaducten over de Leidsche Rijn. 

Beheersmaatregel: Met POUHL wordt momenteel gesproken over de financiële 

dekking van de inpassingskosten van de Uithoflijn in het Stationsgebied. Voor het 

HOV-viaduct Smakkelaarsveld is inmiddels met POUHL overeenstemming over een 

extra bijdrage uit het inpassingsbudget Uithoflijn Stationsgebied. 

 

→ Door de complexiteit van het project (langere doorlooptijden, meer toezicht, 

inefficiënt ontwerpproces) is er een risico dat de budgetten voor de VAT-kosten 

ontoereikend zijn.  

Beheersmaatregel: Sturing op beschikbare budgetten VAT en organiseren van 

externe concurrentie voor VAT werkzaamheden. 

 

→ Om het gebied bereikbaar en veilig te houden tijdens de uitvoering zijn veel 

tijdelijke maatregelen noodzakelijk. De kosten hiervan zijn aan de voorkant lastig te 

ramen, omdat maatregelen in de praktijk onvoldoende werken en/of planningen 

uitlopen waardoor aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden.  

Beheersmaatregel: Overall aansturing van tijdelijke maatregelen door een 

uitvoeringsmanager, afstemming met partijen, zorgen voor voldoende toezicht en 

handhaving 

 

→ In de contracten met de partners (BIO en BOO’s) zijn de hoofdlijnen verwerkt. Bij de 

verdere uitwerking tot projectovereenkomsten of uitgiftecontracten bestaat het 

risico dat er kosten voor rekening komen van de gemeente die niet voorzien zijn in 

de grondexploitatie. 

Beheersmaatregel: Inzetten van een deskundig onderhandelingsteam en gebruik 

maken van een juridische klankbordgroep 

 

→ 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 moeten zijn. Het is echter nog niet zeker dat de 

trappen op dat moment gerealiseerd zijn. 

Beheersmaatregel: Onderhandelen / lobby met subsidieverstrekkers 
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4. Communicatie            
 

In dit hoofdstuk ligt de focus op de communicatieactiviteiten in 2014. Voor een terugblik op 

2013, zie de Voortgangsrapportage van december 2013 en de nieuwe Stationsgebiedmonitor 

met de belangrijkste feiten en cijfers (bijlage 1) 

 

Het jaar 2014 is enerzijds het jaar van de opleveringen. Dan gaat het natuurlijk om 

TivoliVredenburg, Stationsplein West en het Stadskantoor. Maar ook om de herinrichting van 

Vredenburg Noord; het eerste deel van Stationsgebied dat echt wordt teruggegeven aan de 

stad. Anderzijds blijft het ook in 2014 draaien om de vele werkzaamheden die nog gaande 

zijn. Ook 2014 staat om die reden in het teken van de uitvoeringscommunicatie; een 

essentieel onderdeel van de communicatie over de grootste binnenstedelijke bouwopgave 

van het land. Naast het feitelijk informeren over de werkzaamheden aan de verscheidenheid 

van doelgroepen is het tonen van de technische hoogstandjes, de complexe planningen en 

de voortgang van de verschillende projecten aan de orde van de dag.  

 

De investering die partners en gemeente doen in de stad is essentieel voor Utrecht. Dit blijft 

belangrijk om te vertellen. Juist ook tijdens de uitvoering. We bouwen aan een hart dat klaar 

is voor de toekomst, een hart waar de stad trots op mag zijn. Die trots van het werken aan 

de ingewikkelde operatie, de trots van de unieke opgave en de trots op het steeds zichtbaar 

wordende eindresultaat mag meer gedeeld en gevoeld worden.  

 

Het informeren over de uitvoering en het werken aan de trots zijn de belangrijkste 

doelstellingen voor 2014 van de gezamenlijke gebiedscommunicatie. Dit jaar is ook 

Bestuursregio Utrecht, naast de partners Corio, ProRail, NS en Jaarbeurs, officieel 

toegetreden als meebetalende partij in deze gezamenlijke gebiedscommunicatie. Momenteel 

wordt onderzocht in welke vorm deze samenwerking zichtbaar wordt.  

 

De twee genoemde doelstellingen hebben we doorvertaald in prioriteiten op drie niveaus: 

• Strategisch niveau: trots, menselijke maat, verwachtingenmanagement, het vieren en 

benutten van de mijlpalen in 2014 

• Organisatie niveau: effectiever communiceren, een omgevingsbewuste organisatie 

• Middelen niveau: persoonlijk, digitaal, beeldend, uitstraling op straat 

 

Strategisch niveau: trots, menselijke maStrategisch niveau: trots, menselijke maStrategisch niveau: trots, menselijke maStrategisch niveau: trots, menselijke maat en verwachtingenmanagementat en verwachtingenmanagementat en verwachtingenmanagementat en verwachtingenmanagement    

 

Trots 

Bij de afgelopen effectmeting in september gaf tweederde van de Utrechtse bezoekers 

van het Stationsgebied aan dat ze trots zijn op dit grote bouwproject. De uitdaging 

voor 2014 is om die trots nog meer te voeden. Deze trots wordt op verschillende 

terreinen opgepakt; de enorme ingreep op een klein oppervlak, de architectonische 

waarde van de gebouwen, het vakmanschap van de bouwvakkers die zorgen dat het 
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voor elkaar komt. Iemand die trots is, accepteert makkelijker de overlast die met de 

werkzaamheden gepaard gaat.  

 

Om die trots meer te voeden gaan we o.a. aan de slag met het aantrekkelijker presenteren 

van bouwinformatie op en rondom de bouwplaatsen om mensen te vertellen wat we er doen 

en wanneer het klaar is/wat het voor hen oplevert, door successen te vieren, een pro-

actievere persbenadering (internationaal, nationaal en lokaal) en een actieve samenwerking 

met Toerisme Utrecht, de Tour organisatie en andere Gastvrijheidpartners in de stad.  

 

Menselijke maat 

Zo'n enorm en complex project terugbrengen naar de menselijke maat, naar wat het 

betekent voor een individu, is een uitdaging. Maar wel erg belangrijk voor het begrip 

van mensen. De inzet van de filmpjes 'Achter de schutting' waarbij bouwvakkers 

antwoord geven op de simpele vraag 'Wat zijn jullie hier aan het doen?' wordt 

voortgezet. Het persoonlijk contact via de voorlichters en in kleinschalige 

bijeenkomsten met o.a. de bewoners van de woontorens Hoog Catharijne en 

ondernemers Vredenburg noord, de structurele overleggen met wijkraden, 

Centrummanagement en de belangengroepen blijven ook in 2014 van kracht.  

 

Verder is eind 2013 een oproep gedaan voor 'filmpjesmakers' die wekelijks een kort 

filmpje van 1 minuut maken met een vraag die gebruikers van het Stationsgebied 

kunnen hebben over de werkzaamheden met een uitleg daarbij. De eerste filmpjes 

hiervan zijn online, worden veel bekeken en geretweet. 

 

Verwachtingenmanagement 

Hoe lang duurt het nog? Dat is een veel gestelde vraag. Het jaartal 2030 blijft de 

associatie houden met de gedachte dat het Stationsgebied tot 2030 één grote bouwput 

is. De tussentijdse mijlpalen (Muziekpaleis, CU2013 / Stadskantoor CU2014 etc.) die 

het getal 2030 in perspectief hadden moeten zetten, wordt al een aantal jaren 

nauwelijks gecommuniceerd vanwege de schuivende planningen. Maar: het 

Stationsgebied is inmiddels in een andere fase. Veel projecten zijn al zover in aanbouw 

dat de opleverdatum veel zekerder geworden is. Reden om de tussentijdse mijlpalen 

veel prominenter te communiceren. 

 

 

In 2014 zijn er een aantal belangrijke mijlpalen: de opening van Stationsplein west als 

nieuwe stationsentree en de opening van de eerste nieuwe fietsenstalling daaronder, de 

officiële opening van het Muziekpaleis (zomer), oplevering en in gebruikname van het 

Stadskantoor, de buurtsporen (najaar), de Moreelsebrug en de Paardenveldbrug. We kiezen 

ervoor om dit in 2014 nadrukkelijk te vieren onder de noemer 'CU2014' en hiermee duidelijk 

te maken dat er in 2014 al een aantal mijlpalen worden behaald. Daarnaast zullen we ook 

zoveel mogelijk tussenmijlpalen van de verschillende projecten benutten. Ook gaan we meer 

werken met bouwstappen zoals ook bij de OV-terminal succesvol wordt ingezet. Door de 
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kleine stapjes breng je de ontwikkelingen terug naar een maat die voor mensen te behappen 

is. En maakt het misschien wel weer makkelijker om trots te zijn op wat er al bereikt is! 

 

Kijkend naar de komende jaren kan 2015 het jaar worden waarin het eerste deel van het 

water terugkomt in de singel en is 2016 het jaar van de OV- terminal. 

 

Organisatieniveau: omgevingsbewuste organisaties 

Hoe minder overlast de gebruikers van het Stationsgebied ervaren, des te hoger het 

draagvlak voor de uitvoering van de plannen en de reputatie van het gebied. Op 

organisatieniveau ligt de prioriteit op het leveren van een bijdrage aan deze 

omgevingsbewuste organisatie. Bijvoorbeeld door in het voortraject bij de planvorming 

kritisch mee te kijken, actieve inbreng en bijdrage in de uitvoeringsoverleggen, mee te 

kijken bij voorgestelde omleidingsroutes en bebordingen. Als één van de toetsers van 

de BLVC plannen. Maar zeker ook bij projecten in uitvoering zelf alert te zijn op 

signalen, meldingen die binnenkomen doorgeven en acties (laten) ondernemen.  

 

In een omgevingsbewuste organisaties staat het effect van de werkzaamheden op de 

omgeving altijd op het netvlies. In de uitvoering wordt maximaal rekening gehouden 

met het beperken van bouwhinder. Om dit te bereiken wordt uiteraard nauw 

samengewerkt met het programma Infrastructuur en Openbare Ruimte. Zie ook 

hoofdstuk 2.4.4 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) 

 

Vanuit communicatie worden of zijn op dit vlak o.a. de volgende acties geïnitieerd: 

• Regie op bewonerscommunicatie en de effectieve inzet van middelen. Voorbeeld 

hiervan is de in oktober gestarte gezamenlijke bewonersnieuwsbrief voor woontorens 

HC. 

• Introductiefilmpje over het werken in het Stationsgebied voor o.a. bouwvakkers en 

toezichthouders en één voor verkeersregelaars  

• actief meedenken en -werken aan het stadsbrede project vindbaarheid om daarmee 

de signing voor zowel, auto, fiets als voetgangers te verbeteren en daar waar 

mogelijk in het Stationsgebied direct mee te nemen. Als het aan POS ligt hoort daar 

ook het beleggen van beheer en onderhoud van de stadsplattegronden bij.  

 

Middelenniveau: persoonlijk, digitaal, beeldend, uitstraling op straatMiddelenniveau: persoonlijk, digitaal, beeldend, uitstraling op straatMiddelenniveau: persoonlijk, digitaal, beeldend, uitstraling op straatMiddelenniveau: persoonlijk, digitaal, beeldend, uitstraling op straat    

    

De inzet van de huidige middelenmix, mede naar aanleiding van de gehouden 6-meting, 

wordt gecontinueerd. Kernwoorden hierbij: persoonlijk, digitaal en beeldend. Over het 

persoonlijke en beeldende is in het voorgaande al veel gezegd onder de noemer 'menselijke 

maat'. Maar ook de uitstraling op straat is hierbij van belang. In 2014 zetten we nog sterker 

in op het aankleden van bouwhekken met duidelijke bewegwijzering, visuals van de 

toekomst en de bouwstappen. Waar mogelijk bekijken we of we samenwerking in de 

aankleding kunnen vinden zoals bijvoorbeeld rondom het Jaarbeursplein als opmaat naar de 

Tour de France en onderzoeken we mogelijkheden met Toerisme Utrecht. 

 

Persoonlijke communicatie  
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Het infocentrum is een centrale ontmoetingsplek in het Stationsgebied waar alle 

informatie te vinden is over de uitvoering en de plannen van het Stationsgebied en 

mensen persoonlijk te woord worden gestaan m.b.t. alle soorten vragen en meldingen. 

Dit blijft van groot belang, ook in 2014. Alleen de locatie waar dit allemaal plaatsvindt, 

verandert in het najaar van 2014. Dan opent het Stadskantoor en verhuist zowel de 

back- als frontoffice van de POS. Zodra de plannen voor de publieksfunctie in het 

Stadskantoor helder zijn, maakt POS communicatie een plan voor de inrichting van het 

gedeelte voor de informatie over het Stationsgebied.  

 

Digitaal: social media en website 

Er wordt gewerkt aan een verbetering van het kaartmateriaal en de zichtbaarheid van 

de werkzaamheden op de website. 

 

Op social mediavlak blijven we actief. Het 

twitteraccount @cu2030 heeft het grootste aantal 

volgers van alle grote bouwprojecten in Nederland. 

De online fora worden actiever in de gaten 

gehouden en indien noodzakelijk wordt hier tijdig 

op ingespeeld. Daarnaast is een eigen 

Facebookpagina geopend om op deze manier een 

extra doelgroep aan te boren. Hierbij wordt 

aangesloten bij de Facebookaccounts van de 

gemeente Utrecht, Hoog Catharijne etc. Alle 

gepubliceerde filmpjes zijn ook terug te vinden op 

ons Youtubekanaal.  

 

Aantal volgers twitter (1 maart 2014) 

CU2030CU2030CU2030CU2030    5096509650965096    

Rotterdam Centraal 4940 

Noordzuidlijn 3321 

Den Haag Nieuw Centraal 2403 

Arnhem Centraal 1477 

Breda Centraal 1427 

 
Dit twitterbericht vonden 39 mensen de moeite 
waard om aan al hun contacten te tweeten.  
Hiermee is een enorm aantal mensen bereikt. 



BijlageBijlageBijlageBijlage    1 : 1 : 1 : 1 : StationsgebiedmonitoStationsgebiedmonitoStationsgebiedmonitoStationsgebiedmonitorrrr    ––––    tot 1 maart 2014tot 1 maart 2014tot 1 maart 2014tot 1 maart 2014    

    

Feiten & cijfers van de bezoekerscijfers van de belangrijkste communicatieplatforms van CU2030Feiten & cijfers van de bezoekerscijfers van de belangrijkste communicatieplatforms van CU2030Feiten & cijfers van de bezoekerscijfers van de belangrijkste communicatieplatforms van CU2030Feiten & cijfers van de bezoekerscijfers van de belangrijkste communicatieplatforms van CU2030    

 

    2014201420142014    

t/m 1 maartt/m 1 maartt/m 1 maartt/m 1 maart    

2013201320132013    2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    2009200920092009    

Gemiddeld aantal unieke bezoekers website 

per maand* 

13.346 12.783 

 
8527 8302 7300 5000 

Abonnees digitale nieuwsbrief 

  

2041 

 

2021 

 

1954 

 

1852 

 

1770 1500 

Volgers Twitter @cu2030 

(peildata: 31 december 2009-2012, 1 mei 

2013)) 

5096 

(aantal 

verstuurde 

tweets: 4180) 

4873 

(aantal 

verstuurde 

tweets: 3855) 

2857 

(aantal 

verstuurde 

tweets: 2400) 

1550 251 Geen Twitter 

Facebook pagina  70 (binnen 

een week) 

Geen  Geen Geen Geen Geen 

Gemiddeld aantal bezoekers infocentrum 

per maand (groepen meegeteld) 

1260 1233 1573 1790 1500 330 

Gemiddeld aantal groepen per maand 14 16 20 18 14 9 

% groepen uit Utrecht,  

% groepen buiten Utrecht 

% bezoekers buiten Ned. 

 43% 

41% 

16% 

47% 

45% 

8%% 

35% 

56% 

9% 

58% 

42% 

9% 

Niet bekend 

Gemiddeld aantal bezoekers 2-maandelijkse 

Schouw 

1e schouw is 

op 18 maart 

75 120 70 50 Niet bekend 

Gemiddeld aantal mailtjes algemeen 

mailadres infocentrum per maand 

Ca.600  Ca.600 Ca. 550 Ca. 500 Ca. 400 Ca. 400 

Gemiddeld aantal meldingen per maand Ca. 25  Ca. 32 Ca. 30 Ca. 15 Ca. 15 

 

Ca. 15 
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IIIInfocentrumnfocentrumnfocentrumnfocentrum    

Door de werkzaamheden rondom het Infocentrum is er in 2013 een afname in individuele bezoekers geweest.  

Sinds de omleiding (via de Willemstraat en Korte Koestraat) in Wijk C er niet meer en de fietsers en voetgangers weer langs het pand gaan stijgt ook 

het aantal individuele bezoekers weer langzaam.  

 

TTTTopopopop----3 3 3 3 VeelVeelVeelVeel    gestelde vragen in het Infocentrum gestelde vragen in het Infocentrum gestelde vragen in het Infocentrum gestelde vragen in het Infocentrum van bezoekers:van bezoekers:van bezoekers:van bezoekers:    

    

1) Niet positief klinkend (cynisch): "dus in 2030203020302030 is alles pas klaar"? Het getal 2030 moeten voorlichters veel toelichten 

2) Wanneer stroomt er weer waterwaterwaterwater in de CatharijnesingelCatharijnesingelCatharijnesingelCatharijnesingel? 

3) Wordt de gevel van Hoog CatharijneHoog CatharijneHoog CatharijneHoog Catharijne aangepast (en daarmee bedoelen ze het gehele blok)? Of wordt heel Hoog Catharijne gesloopt? (waarbij ook de 

hoop dat het aanzicht verandert.) 

 

Meldingen over 2013Meldingen over 2013Meldingen over 2013Meldingen over 2013    

    

Totaal aantal meldingen: 386 waarvan: 

273 >  Oostzijde 

104 >  Westzijde 

8 >  Oost & West 

1 >   geen van beide (website) 

 

Aard van de meldingen 

- 179 meldingen richten zich op bereikbaarheid: Zoals onjuiste of ontbrekende bebording en blindengeleidestroken, vrachtwagens, busjes, auto's die 

routes blokkeren, te druk door omleidingen, onnodige versperringen. 

- 88 meldingen richten zich op hinder algemeen: Zoals het (niet) adequaat functioneren van verkeersregelaars, niet ophalen van huisvuil, omgevallen 

bouwhekken, weinig fietsparkeerplekken of handhaven daarop, verzakkingen of slechte bestrating, ontbreken verlichting, roltrap staat stil, uitloop 

werkzaamheden ed.  

- 34 meldingen richten zich op geluid –en stankoverlast. 

- 55 meldingen richten zich op overlast vanwege nachtwerkzaamheden: Zoals overlast geluid, licht, trillingen, voor 7 uur beginnen, te luide 

omroepinstallatie perron CS.. 

- 16 meldingen waren schadeverzoeken: 

Planschade, inkomstenderving, schade door werkzaamheden aan panden, bezittingen of letsel bv. omvallen bouwhek ed. 

 



 3

Opvallendheden (lees: waar zijn relatief veel meldingen over binnengekomen) m.b.t meldingen in 2013): 

� Daalsetunnel: pijlen die op de rijstroken staan, kloppen niet. 

� Onvriendelijke bejegening van een verkeersregelaar. 

� Demontage van de torenkraan MP zorgde 's nachts voor veel overlast in meerdere straten in Wijk C. 

� Overlast (niet kunnen slapen) vanwege nachtwerkzaamheden. Onaangekondigde nachtwerkzaamheden. Omroepinstallatie Utrecht CS die ver 

doorklinkt (tot in de wijk Lombok). Aggregaat die bromt ’s nachts.  

� Fietsroutes Van Zijstweg – Croeselaan – Westplein onduidelijk/ gevaarlijk/ onhandig. 

� Fietssituatie Smakkelaarsveld + oversteek Catharijnesingel ervaart men als te krap en gevaarlijk. 

� Auto-opstoppingen Catharijnesingel, rond Moreelsepark, Stationsstraat. 

� Door knip Croeselaan veelvuldig oneigenlijk kerende auto's in de Rabostraat (Rabobank). 

� Meldingen over fiets: fiets weg (waar naartoe? onduidelijk), geen plek om de fiets te stallen. 
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BijlageBijlageBijlageBijlage    2222: B&W besluiten Stationsgebied : B&W besluiten Stationsgebied : B&W besluiten Stationsgebied : B&W besluiten Stationsgebied junijunijunijuni    2012012012013 3 3 3 ––––    mei 2014mei 2014mei 2014mei 2014    
 

Naam adviesNaam adviesNaam adviesNaam advies    Datum besluitDatum besluitDatum besluitDatum besluit    BesluitBesluitBesluitBesluit    

Externe Veiligheid 

Stationsgebied 

11 juni 2013 1. De "Verantwoordingsnotitie groepsrisico Externe Veiligheid"  ten behoeve van ruimtelijke 

besluiten in het Stationsgebied vast te stellen, met als belangrijkste conclusies: 

- het groepsrisico externe veiligheid blijft ruim onder de oriëntatiewaarde,  

- er is geen veiligheidscontour 10-6 waarbinnen geen kwetsbare functies mogen voorkomen. 

2. Het restrisico als gevolg van goederenvervoer van gevaarlijke stoffen door het Stationsgebied te 

accepteren. 

3. Een risicocommunicatieplan te maken in samenwerking met alle gebiedspartners en VRU. 

4. de commissie M&S en S&R te informeren door middel van bijgevoegde brief. 

Aanpassing Masterplan, 

Definitief stedenbouwkundig 

plan Van Sijpesteijnkwartier VO 

Jaarbeursplein en garage 

 

18 juni 2013/  

13 oktober 2013 

 

 

 

 

 

Besloten wordt het volgende voor te leggen aan de raad: 

1. In te stemmen met de volgende aanpassing (optimalisatie) van het Masterplan en het 

Structuurplan Stationsgebied. 

- een uitbreiding aan de bouwenvelop Leeuwensteyn met 8 meter ten behoeve van een WTC 

kantoor. 

 

En vervolgens besluit het college van B&W 

2. Het stedenbouwkundigplan Van Sijpesteijnkwartier vast te stellen. 

3. Het integraal voorlopig ontwerp Jaarbeursplein en ondergrondse parkeergarage vast te stellen. 

Definitief ontwerp openbare 

ruimte Stationsplein Oost en 

omgeving 

18 juni 2013 1  Het Definitief Ontwerp Stationsplein oost en het Definitief Ontwerp HOV baan, inclusief de 

daarbij horende business case vast te stellen. 

2  De bouwfasering Stationsplein oost inclusief een knip voor fietsers gedurende de bouw van 

Stationsplein oost (2013-2018) en een omleidingsroute over de Catharijnesingel vast te stellen.   

3  Geheimhouding als bedoeld in artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet op bijlage 4 te leggen 

(businesscase) totdat de onderhandelingen zijn afgerond en de gemeentelijke aanbestedingen 

hebben plaatsgevonden.  

4  De IRM'ers Stationsgebied en Stadswerken op te dragen om gezamenlijk een financieel sluitende 

beheernota over het toekomstig beheer in het Stationsgebied op te stellen en deze in het najaar van 

2013 aan het college voor te leggen.   

Toetsbedragen uitvraag 25 juni 2013 1. De toetsbedragen voor de uit te vragen biedingen voor de vastgoedontwikkeling Bibliotheek++ 
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Bibliotheek++ en  vervolg 

aanbestedingsprocedure 

vast te stellen, als opgenomen in de actualisatie Investeringsanalyse gebouw- en 

gebiedsontwikkeling Bibliotheek van 10 juni 2013 (bijlage) 

2. De aanbestedingsprocedure voor Bibliotheek en HOV banen Smakkelaarsveld voort te zetten en 

de zeven geselecteerde marktpartijen vragen om biedingen uit te brengen. 

3. Geheimhouding met betrekking tot de bijlage Actualisatie Investeringsanalyse gebouw- en 

gebiedsontwikkeling Bibliotheek++ Smakkelaarsveld (van 10 juni 2013) op te leggen ex artikel 55 

lid 1 gemeentewet.  

Opstalovereenkomst 

Valeriusbaan 

2 juli 2013 1. de opstalovereenkomst tussen Rabobank Nederland en de gemeente Utrecht voor het houden van 

een HOV-baan op het perceel van de Rabobank (Valeriusbaan) vast te stellen. 

Stedenbouwkundig plan van 

eisen Westflank zuid 

2 juli 2013 1. het stedenbouwkundig plan Westflank zuid, inclusief het beeldkwaliteitsplan dat als basis voor 

het bestemmingsplan dient, vast te stellen. 

2. de commissie Stad en Ruimte te informeren. 

Definitief ontwerp Rabobrug 2 juli 2013 1. het definitief ontwerp Rabobrug vast te stellen 

2. de raadscommissie S&R te informeren 

3. de beantwoording van de wijkraad adviezen vast te stellen. 

4. de geheimhouding als bedoeld in artikel 55 lid 1 en artikel 86 lid 2 gemeentewet op te leggen 

aan de bijlage 5 (businesscase) totdat de onderhandelingen zijn afgerond en na realisatie van de 

brug. 

TPO Westflank Zuid 24 september 2013 Het college besluit: 

1. In principe in te stemmen met de tripartiete project overeenkomst Westflank zuid/ 

Knoopkazerne (TPO) tussen de Staat der Nederlanden; (Rijksgebouwendienst), NSVastgoed 

(NSV) en de gemeente Utrecht, inclusief de bilaterale afspraken per partij;  

2. Overeenkomstig artikel 160 lid 2 en 169 lid 1 van de Gemeentewet de Raad in de gelegenheid te 

stellen wensen en bedenkingen uit te brengen (voorhangprocedure);  

3. Nadat de raad in de gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen kenbaar te maken (dan 

wel heeft aangegeven hier geen gebruik van te maken), een definitief besluit te nemen over de TPO 

(i.v.m. geplande ondertekening op 16 oktober, uiterlijk 15 oktober definitief collegebesluit);  

4. Geheimhouding met betrekking tot bijlage 5 (Financien Westflank zuid/ Knoopkazerne) en de 

getallen in de bilaterale overeenkomsten ex artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet, 

tot het moment dat de onderhandelingen met de aannemers fase 1 zijn afgerond;  

5. De gemeentelijke beheerkosten voor de openbare ruimte, die voortvloeien uit deze 

overeenkomst, 
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te dekken binnen het totaal beschikbare en taakstellende beheerbudget voor het stationsgebied, 

inclusief het beschikbare extra budget van EUR 0,6 mln.; 

6. Wethouder Everhardt te machtigen om tekstuele aanpassingen in de documenten aan te brengen. 

 

Definitief besluit 

vastgoedontwikkeling 

Smakkelaarsveld 

29 oktober 2013 Besloten wordt het volgende voor te leggen aan de raad: 

1. Gezien het positieve aanbestedingsresultaat in lijn met eerdere besluitvorming definitief te 

besluiten tot het (laten) ontwikkelen en realiseren van de Bieb++ (inclusief woningen, parkeren en 

fietsenstalling) en HOV baan. 

2. Een krediet voor de Bieb++ van 61,9 miljoen euro vrij te geven. 

3. Het bedrag dat de gemeente ontvangt bij de ondertekening van de Ontwikkel- en 

Realisatieovereenkomst (0.833 miljoen euro) als vergoeding voor de kosten van het voorlopig 

ontwerp toe te voegen aan het binnen het project gereserveerde weerstandsvermogen. 

4. Voor de realisatie van de afbouw-, inbouw- en verhuiskosten van de bibliotheek taakstellend 

maximaal 16 miljoen euro te bestemmen. Als dekking hiervoor de tranches van jaarlijkse 

(geïndexeerde) stortingen van 1,785 miljoen euro in de reserve Nieuwbouw Centrale Bibliotheek in 

te zetten. Het totaalbedrag van 16 miljoen als taakstellend te bepalen voor de realisatie van de 

afbouw-, inbouw en verhuiskosten van de nieuwe Centrale Bibliotheek aan Smakkelaarsveld. 

5. In de periode van 2014 tot en met 2018 jaarlijks 0,06 miljoen te reserveren onder 

subdoelstelling programmering van het programma cultuur voor frictiekosten en hiervoor een 

reserve Artplex in te stellen. 

6. Geheimhouding als bedoeld in artikel 55, eerste lid en 25, tweede lid, Gemeentewet op te leggen 

aan de financiële bijlage 2,4 en 5 van dit concept raadsvoorstel. 

En vervolgens besluit B&W 

7. In te stemmen met het door de beoordelingscommissie gegeven gunningsadvies en stemt in met 

verzending van het voornemen tot gunning aan Vorm Holding bv in combinatie met Jebber bv. Dit 

onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring door de raad, de Alcalteltermijn (bezwaarperiode 

afgewezen partij) en dat de verificatiefase goed wordt doorlopen. 

8. De voorlopige bijdrage van 0,75 miljoen euro aan de grondexploitatie ten laste van de reserve 

nieuwbouw centrale bibliotheek te verlagen met 0,5 miljoen euro. Dit uit behoedzaamheid 

vervolgens toe te voegen aan de reserve nieuwbouw centrale bibliotheek. 

9.De POS de opdracht geven het contractbeheer van de vastgoedontwikkeling uit te voeren. 

10. Geheimhouding als bedoeld in artikel 55, eerste lid en 25, tweede lid, Gemeentewet op te 
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leggen aan de bijlage A "Gunningsadvies".  

Verkoopprocedure gunning 

Noordgebouw 

25 februari 2014 1. De verkoopprocedure Noordgebouw definitief te gunnen aan het consortium Dura Vermeer 

divisie Bouw & Vastgoed en NIC Commercieel  Vastgoed. 

2. De commissie Stad en Ruimte te informeren. 

Toekomstig beheer 

Stationsgebied 

1 april 2014 1. In afwijking op het in 2005 genomen besluit (om de openbare buitenruimte in het toekomstige 

Stationsgebied te beheren op niveau 8 in het verblijf- en transfergebied en niveau 7 in de rest van 

het Stationsgebied), het beheer en onderhoud van alle openbare buitenruimte in het Stationsgebied 

uit te voeren op kwaliteitsniveau 7 (conform de historische binnenstad). 

2. In te stemmen met de hoofdprincipes voor het toekomstig beheer met de Stationsgebiedpartners: 

A. Eenheid en integraal dagelijks beheer op lange termijn (vervangingsinvesteringen niet 

inbegrepen)  

B. Beheer van reguliere openbare ruimte door de gemeente (Stadswerken) 

C. Integraal beheer van het Station en het verhoogde maaiveld in de directe omgeving door NS 

Stations, Prorail en de gemeente. D Integraal beheer van het bus- en tramstation oost door het 

Bestuur Regio Utrecht. 

3. Het huidige budget van Stadswerken voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

Stationsgebied fase 1 na beëindiging van de POS (naar verwachting in 2017) structureel te verhogen 

met het hiervoor in 2005 bestemde bedrag van 0,6 miljoen euro, waarmee een taakstellend budget 

voor Stationsgebied fase 1 beschikbaar is van 3,1 miljoen euro. 

4. Stadswerken opdracht te geven de principeafspraken met de Stationsgebiedspartners over 

toekomstig beheer vast te leggen in een integrale beheer overeenkomst eigenaren (IBOE) en in een 

overeenkomst over de Uithoflijn. 

5. De commissie Stad en Ruimte schriftelijk te informeren doormiddel van bijgevoegde brief. 

Afsprakenkader Jaarbeurs 8 april 2014 1. in te stemmen met het afsprakenkader "hoofduitgangspunten herontwikkeling Jaarbeursgebied". 

2. Het afsprakenkader uit te werken tot: a) Een stedenbouwkundig kader op hoofdlijnen b)een 

nieuwe bilaterale ontwikkel overeenkomst (BOO) 

3. In te stemmen met de grondaankoop voor de herprofilering Van Zijstweg/dr. Van Tellegenweg 

en dit te dekken uit het HOV-budget, Meerjarenprogramma Bereikbaarheid. 

4. In te stemmen met het doorzetten van de financiële methodiek conform de BOO 2006, waarbij 

de omzetting van erfpachtrechten en grondeigendommen in samenhang wordt verrekend. 

5. De opbrengsten uit de verkoop Truus van Lierlaan en het positief saldo erfpachtconversie in lijn 

met de gemeentebrede spelregels vrij te laten vallen voor de algemene middelen. Dit positief 
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saldo te bestemmen bij de integrale afweging op een passend moment in de P en C cyclus en 

daarbij de kosten en risico’s voor extra maatregelen bereikbaarheid Stationsgebied- west (o.a. 

het gemeentelijke aandeel expeditiebrug en de scope uitbreidingen project van Zijstweg, zoals 

de eventuele aankoop van woningen) te betrekken. 

6. geheimhouding met betrekking tot bijlage 4 (financiële bijlage) op te leggen ex artikel 55 lid 1 

Gemeentewet 

7. de commissie Stad & Ruimte te informeren via bijgaande brief en voor te stellen een speciale 

commissievergadering te beleggen om het afsprakenkader te kunnen toelichten en bespreken 

8. Extra besluit: de besluiten 1 t/m 7 hebben de status van voorgenomen besluit tot het moment 

waarop de nieuwe commissie S&R in zijn vergadering kennis heeft kunnen nemen van de 

collegelijn (in verband met de demissionaire status van het college); 

 
 


