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1. Algemeen 
 
1.1. Inleiding 
Voor u ligt de vijfde bestuursrapportage Stationsgebied1. Deze vijfde rapportage beslaat een kortere 
periode dan de vorige rapportages. Dat heeft te maken met het besluit om de bestuursrapportage 
vanaf dit jaar te koppelen aan de voorjaarsnota in plaats van aan de programmabegroting. 
In september 2009 volgt de programmabegroting voor 2010.  
In verband met de nieuwe opzet, verschijnt de nieuwe voortgangsrapportage voortaan in januari/ 
februari. 
 
In de bestuursrapportage (BERAP) komen de gebruikelijke onderwerpen aan de orde. Zie daarvoor de 
inhoudsopgave. Een samenvatting met de belangrijkste opmerkingen die in deze BERAP worden 
gedaan, is als bijlage 1 toegevoegd. De bestuursrapportage blijkt een veel gelezen document. Om de 
attractiviteit te verhogen voegen we illustraties toe. 
Gelet op de aanstelling van Ingmar Heytze als stadsdichter in 2009, vonden wij het gepast dit jaar als 
illustraties mede "gedichten en dichtregels" te kiezen. 
 
1.2. Algemeen 
Afgelopen periode (september 2008 tot heden), is een roerige periode in de ontwikkeling voor het 
Stationsgebied. 
We noemen de volgende oorzaken: 
 
a. economische crisis; 
De economische crisis heeft voor het Stationsgebied kansen en bedreigingen.  
In tegenstelling tot vele andere vastgoedprojecten, is de financiering van een aantal projecten in het 
Stationsgebied in fase van afronding of al geheel rond. Woonwinkelgebouw De Vredenburg, het 
Muziekpaleis, de Catharijnesingel, OV-terminal, Stadskantoor zijn zekere projecten. Als gevolg van de 
lopende procedures, komen deze projecten evenwel nog steeds niet tot uitvoering. De nieuwe 
indicatieve uitvoeringsplanning laat in zijn algemeenheid een vertraging zien van één jaar ten opzichte 
van de vorige planning. 
En dat terwijl deze projecten in uitvoering zouden komen, deze een substantiële bijdrage leveren aan 
de instandhouding van de bouwsector en het voorkomen van massawerkloosheid in de bouw. 
Wij hebben de regering hier aandacht voor gevraagd. Thans vinden er in opdracht van het Kabinet  
onderzoeken plaats of een aantal gebieden, waaronder het Stationsgebied tot regelvrije- of regelarme 
zone kan worden verklaard. 
 
Hoewel het Stationsgebied qua belangstelling van investeerders en gebruikers niet te lijden heeft, loopt 
als gevolg van de crisis een project wel vertraging op. Econcern heeft zich teruggetrokken als afnemer 
van het prestigieuze plan Aurora (naast het Stadskantoor). Gelet op de contractuele afspraken van 70% 
voorverhuur, is NS Poort aan zet om voor nieuwe huurders te zorgen. 
Vooralsnog leveren de overige projecten geen vertraging op. 
 
b. collegewisseling en het actieplan luchtkwaliteit; 
Vanwege uitstel in de besluitvorming over het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 is de planvorming 
voor de definitieve verkeersstructuur Stationsgebied opnieuw vertraagd. In afwachting van de 
uitkomst van het onderzoek naar de knips, is het overigens wel mogelijk het definitief technisch 
ontwerp voor de Catharijnesingel af te ronden. 
 
c. toevoegen van de doelstelling duurzaamheid; 
zie daarvoor tekst onder 1.5. 
 
d. rechterlijke procedures. Verschillende procedures zijn "onder de rechter". Afhankelijk van de 
uitspraken van de Rechtbank Utrecht of de Raad van State, komen de eerste grote bouwwerken dit jaar 
tot uitvoering. Zie ook 6.2. 
Er werden in de periode een aantal belangrijke raads- en collegebesluiten genomen, waarvan de 
belangrijkste zijn, de besluiten over het tramtracé en de daarmee verband houdende aankoop van 
                                                      
1 De vierde bestuursrapportage Stationsgebied is vastgesteld in de gemeenteraad van 6 november 2008. 
2 De laatste voortgangsrapportage werd 15 april 2009 aan de raadscommissie Stad en Ruimte. 
aangeboden 
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Cranenborch. 
Wij hebben een overzicht (bijlage 2) toegevoegd van de genomen collegebesluiten in de afgelopen 
periode. 
 
1.3. Moties / toezeggingen 
Hieronder vermelden wij de moties en toezeggingen van het college aan de raad die aan de orde waren 
in de periode september 2008 tot mei 2009. In deze periode zijn geen amendementen over het 
Stationsgebied aangenomen.2. 
 
a. toezeggingen tijdens raadsdebat d.d. 11 september 2008 inzake de nieuwe bibliotheek ++  
- het college zal de raad in bestuursrapportages of in verantwoordingen informeren als er extra 
kosten worden gemaakt (is onderdeel reguliere informatieplicht college). 
- na collegevaststelling van de voorlopige en definitieve ontwerpen, de gemeenteraad daarover 
informeren, zodat de raad voordat er daadwerkelijk wordt gebouwd kan beoordelen of de ook 
door de jury al benoemde knelpunten in voldoende mate zijn opgelost (is standaard werkwijze 
plannen Stationsgebied). 
 
b. toezegging d.d. 9 oktober 2008 "verbetering verlichting omleidingsroute Stationsgebied" 
Reactie: De verlichting is hersteld met een soort armatuur dat beter vandalismebestendig is. 
 
c. Motie Realiseer in 2009 extra fietsparkeerplekken in de binnenstad (raadsvergadering 6 
november. 2008, M061) 
Draagt het college op: 
Om naast de structurele plannen voor de lange termijn, ook op korte termijn de winst te pakken 
die mogelijk is. Dit door te onderzoeken op welke plekken in de binnenstad in 2009 nieuwe 
fietsparkeerplekken gemaakt kunnen worden, structureel of tijdelijk; 
Waarbij de aangedragen opties (Catharijnebak, Mariaplaats, Neude, onder Stadhuis, Janskerkhof, 
pand Paardenveld, postkantoor Neude) worden meegenomen en tevens wordt gekeken naar de 
bewegwijzering van de fietsparkeerplaatsen; 
Om in 2009 daadwerkelijk een substantieel aantal nieuwe plaatsen te realiseren, naast de winst 
die al geboekt wordt op het Smakkelaarsveld; 
Deze extra fietsparkeerplaatsen te bekostigen uit de middelen voor voldoende 
stallingsvoorzieningen en zonodig een aanspraak te doen op de reserve fietsparkeren. 
 
reactie: wij geven aan de motie voor wat betreft het Stationsgebied op verschillende manieren 
invulling. Naast de tijdelijke fietsenstalling op het Smakkelaarsveld, is er inmiddels onder Van 
Haren aan het Vredenburg (ingang Lange Koestraat) een bewaakte fietsenstalling gerealiseerd. 
Zie verder hoofdstuk 5.2 fiets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld

                                                      
2 Motie 2009/M001: Houdt Vredenburg in ere is onderdeel van de portefeuille cultuur en wordt om die 
reden in deze bestuursrapportage buiten beschouwing gelaten. 
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d. Motie "knopen doorhakken onderdeel continuering Projectorganisatie Stationsgebied 
(raadsvergadering 10 december 2008, M73). 
Draagt het college op: 
Om voor 1 maart 2009 een voorstel over de organisatie van de begeleiding van de aanpak 
Stationsgebied in de toekomst, inclusief de financiële consequenties en de 
bevoegdheidsverdeling, ter bespreking aan de raad voor te leggen. 
 
Reactie: in het kader van de voorjaarsnota hebben wij – na raadpleging tijdens de 
raadsinformatieavond op 12 maart 2009 - de volgende besluiten genomen: 
Wij hebben – met u - geconcludeerd dat de geplande ingrepen in het Stationsgebied een stevige 
ambtelijke centrale regie vragen. Gezien het feit dat de Projectorganisatie Stationsgebied zicht heeft op 
de integrale ontwikkelingen, een sterke relatie heeft met de bouwende partners en een resultaat 
gerichte rolopvatting heeft, hebben wij ervoor gekozen de projectorganisatie te ontwikkelen van een 
organisatie met een eenduidige opgave gericht op planvorming en contractering, naar een organisatie 
met meerdere opgaven voor projecten in diverse fasen. 
Naast het ontwikkelen van projectbeheersingsinstrumenten (projectkaarten, voortgangsrapportages, 
financiële bevoegdheden), zijn ook nieuwe functies voor de regie op de uitvoering nodig. Het meest 
zichtbaar zullen zijn de managers uitvoering en omgevingsbeheer. 
Dit besluit doet naar onze mening recht aan de door de raad en ons college overgenomen motie. 
Wij willen voor de continuering tot en met 2012 de komende jaren 17 miljoen euro extra voor 
organisatiekosten in de grondexploitatie opnemen. Deze kosten worden gedekt uit de financiële 
ruimte die de komende jaren gefaseerd (in vier jaar ) vrijvalt door de verwachte afname van de 
risico's in verband met de bouw Muziekpaleis (deze daalt van 17 naar 5 miljoen euro) en het 
risico plankosten Stationsgebied (deze daalt van 5 miljoen euro naar 0). In de 
Programmabegroting 2010 zullen wij in relatie tot de actuele inventarisatie van de 
gemeentebrede risico's voor de berekening van het gemeentebrede weerstandsvermogen, dit 
voorstel uitwerken. 
 
e. Motie "knopen doorhakken onderdeel tijdelijke eindhalte tramtracé raadsvergadering 10 december 
2008, M73). 
Draagt het college op: 
Om voor 1 maart 2009 een voorstel met betrekking tot de plaats van een tijdelijke eindhalte 
voor de tramlijn aan de westzijde van Utrecht Centraal aan de raad ter bespreking voor te 
leggen. 
Reactie: Inmiddels heeft hierover besluitvorming plaatsgevonden. Zie daarvoor hoofdstuk 3.2.1 
 
f. toezegging dd. 22 januari 2009: "salderingsboekhouding luchtkwaliteit Stationsgebied" 
Reactie: De commissie Stad en Ruimte heeft de informatie op 27 januari 2009 ontvangen. 
 
g. Motie 2009/M013: Houdt verlenen van sloopvergunning Van Sijpesteijnkade aan 
(raadsvergadering 9 april 2009) 
Draagt het college op: 
In afwachting van de uitkomsten van de bespreking van de visie op de toekomstige ontwikkeling 
van de Van Sijpesteijnkade en de conclusies die de gemeenteraad daaraan eventueel verbindt, de 
vergunningen voor de sloop van de genoemde panden aan te houden. 
 
Reactie: bij brief van 8 mei 2009 heeft de wethouder Stationsgebied de vragen van 
raadscommissie Stad en Ruimte beantwoord. Op 12 mei 2009 vond in de raadscommissie een 
discussie plaats over de mogelijkheden om de motie uit te voeren. 
De wethouder Stationsgebied heeft daarbij aangegeven dat het om een aantal redenen niet 
realistisch is te verwachten dat de motie kan worden uitgevoerd. We blijven overigens wel in 
overleg met de eigenaar/ initiatiefnemer (NS Poort) om de mogelijkheden te bezien. 
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1.4. Onderzoek Rekenkamer 
In de periode februari tot december 2008 heeft de Rekenkamer een onderzoek ingesteld naar het 
Stationsgebied, met als centrale vraag of de informatievoorziening aan de raad voldoende is (vanuit de 
gedachte dat de raad over alle relevante informatie moet beschikken om zijn kaderstellende en 
controlerende rol optimaal te kunnen vervullen). 
Het concept rapport is in januari 2009 eerst voor ambtelijke wederhoor voorgelegd voor een controle 
op de feitelijke juistheid. Dat heeft geleid tot een aangepaste versie. 
Daarna heeft de Rekenkamer aan ons college om een bestuurlijke reactie gevraagd. Deze reactie 
hebben wij per brief van 12 mei 2009 verstrekt  De behandeling van het rapport en het voorstel vindt 
plaats in de commissie Stad en Ruimte op 30 juni 2009  en in de gemeenteraad  op 7 juli 2009.  
Los van de behandeling, hebben wij in onze brief aangegeven - na de raadsverkiezingen een 
informatiemap te zullen maken met daarin overzichtelijke informatie (op hoofdlijn) van de 
besluiten tot dan toe. Daarin zullen wij ook aandacht besteden aan fase 2 van het project. 
 
1.5. Duurzaamheid 
Conform het verzoek van de raadscommissie Stad en Ruimte, hebben wij afgelopen jaar 
onderzocht in hoeverre "duurzaamheid" aan de doelstellingen van het Stationsgebied kan 
worden toegevoegd. 
Op 13 mei 2009 vond de ondertekening plaats tussen verschillende overheidspartijen en private 
partners van de intentieverklaring "duurzaam Stationsgebied". Deze intentieverklaring is te 
beschouwen als de parapluverklaring. In de bijbehorende catalogus "het Utrechtse 
Stationsgebied geeft duurzame energie", staan een 25-tal projecten en projectvoorstellen 
beschreven die onderzocht zijn of worden naar de realiseringsmogelijkheden ervan. Drie 
daarvan zijn inmiddels uitgewerkt, te weten: 
1. het rapport "groene daken & groene gevels", een studie in opdracht van de provincie en de 
gemeente Utrecht naar vergroeningsmogelijkheden in het Stationsgebied.  
2. de eveneens op 13 mei 2009 ondertekende intentieverklaring "bodem, wko en 
biowasmachine" (zie hoofdstuk 5.7) 
3. een gemeentelijke stedenbouwkundige visie over het Jaarbeurskwartier.  
Dit project is aangemeld bij de Minister van VROM als nieuw NSP project. 
Wij informeerden de raadscommissie Stad en Ruimte over deze ontwikkelingen bij brief van 28 
mei 2009. 
 

 
Referentiebeeld gevelgroen, museum du quai Branly in Parijs
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2. Programma 
 
2.1. Algemene ontwikkelingen 
Zoals onder 1.2 is vermeld, zijn de gevolgen van de kredietcrisis in het Utrechtse Stationsgebied 
in mindere mate aan de orde dan elders. Voor een groot deel van de ontwikkelingen zijn de 
contracten gesloten en zijn financiële middelen gereserveerd voor de realisatie. Verder biedt de 
huidige marktsituatie de gemeente een gunstiger uitgangspositie in het kader van 
aanbestedingstrajecten voor gemeentelijke projecten. Voor locaties waar nog geen contracten 
zijn gesloten, zoals het Van Sijpesteijnkwartier, moet de komende periode blijken in welke mate 
de kredietcrisis consequenties heeft voor de financiële haalbaarheid en/of fasering van deze 
vastgoedontwikkelingen. 
Uit contacten met marktpartijen is in ieder geval duidelijk dat het Stationsgebied, ook in de 
huidige marktsituatie, als een toplocatie wordt beschouwd, waarvoor vanuit eindgebruikers en 
beleggers een grote vraag bestaat. Dit wordt ondermeer bevestigd in de Vastgoedmonitor 2008. 
De centrale ligging (op landelijk, regionaal en lokaal niveau), het hoge voorzieningenniveau en 
de beoogde revitalisering liggen aan dit vertrouwen vanuit de markt ten grondslag. 
 
Een actualisatie van de Economische Effectrapportage (EER) Stationsgebied (februari 2009) 
bevestigt het economische belang van de ontwikkeling van het Stationsgebied: 
 
Economische Effect Rapportage 2003 2008 
- voltijd arbeidsplaatsen in Stationsgebied  6.100 – 6.500 10.840 – 11.740 
- voltijd arbeidsplaatsen in de regio 1.800 – 2.220 2.280 – 2.510 
- directe economische effecten3 € 285 miljoen € 290 miljoen 
- meeropbrengst OZB (bruto toevoeging) € 2 miljoen  € 4,8 tot 5,4 miljoen4

 
 
2.2. Gecontracteerd programma 
 
Programma vastgelegd in contracten marktpartijen 
  GU NSV RGD OVT HC BV Jaar-

beurs
ING Totaal Nog te 

          Gecontrac-
teerd 

Contrac-
teren

Woningen (st.)  330   165 302             797  1.332
Kantoren (m² bvo) - 1.228 150.000 50.000  - 1.284 10.000 7.000     214.488  37.226
Retail (m² vvo) - 1.289    3.546 36.729         38.986 6.014
Leisure (m² bvo)      24.169 45.831        70.000  -
Cultuur (m² bvo) 14.567              14.567  22.933
Hotel (m² bvo)       15.800        15.800  5.827
Horeca (m² bvo)  950     - 878 8.800          8.872  2.643

 
De wijziging ten opzichte van de Bestuursrapportage 2008 is het gevolg van de besluitvorming 
inzake de afspraken die met ING REIM zijn overeengekomen in het kader van het tracébesluit 
inzake de verwerving van Cranenborch en de herontwikkeling van Leeuwensteyn. 
 

                                                      
3 De directe economische effecten van de realisatie van het Masterplan bedragen 290 miljoen euro. Directe 
economische effecten zijn de effecten die voor exploitanten, beleggers/eigenaren van vastgoed (winkels, 
kantoren, woningen) en de overheid ontstaan door hogere huur- en waardestijging van het vastgoed. Alle 
toekomstige directe economische effecten zijn teruggerekend tot één totaalbedrag met prijspeil 2008. Dat 
het directe economische effect niet substantieel is toegenomen, wordt voornamelijk veroorzaakt door het 
feit dat voor kantoren van voorzichtige schattingen is uitgegaan, en dat een groter deel (dan waarmee in 
2003 is gerekend) non-profitkantoren betreffen in plaats van marktkantoren; 
 
4 op basis van tarieven uit 2008 
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2.3. Programmatabel 
 
Stationsgebied     

BERAP BERAP VerschilFunctie Eenheid 
2009 2008   

Wonen (*) aantal 2.229 2.279 -50
Kantoren  m2 b.v.o. 251.714 251.714 0
Retail** m2 v.v.o. 46.000 46.000 0
Leisure m2 b.v.o. 70.000 70.000 0
Cultuur m2 b.v.o. 37.500 37.500 0
Hotel m2 b.v.o. 21.627 16.700 4.927
Horeca m2 b.v.o. 11.515 11.515 0
(*) waarvan max. 1.000 tot 
2015 

 
   

(**) Inclusief 1.000 m² vvo 
dienstverlening    

 
Verklaring verschillen: 
- woningen: o.a. minder aantal woningen voorzetgebouw bij V&D. 
- hotel betreft een kleinschalige hotelontwikkeling bebouwing Nieuwe Stationsstraat noord 
(planvorming door NS Poort). Deze toevoeging past binnen het kader van het Structuurplan 
(max. 29.000 m² bvo hoteltoevoeging). 
 
In onderstaande grafiek wordt weergegeven wanneer het vastgoedprogramma op de markt komt. 

Oplevering vastgoedprogramma Stationsgebied fase 1
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Kantoren: 
2012: Stadskantoor 
2013: kantoren Mineurslaan Noord (Aurora) + Knoopkazerne e.o. 
2016: WTC en Mineurslaan Zuid 
 
Wonen:  
2011: De Vredenburg 
2013: Appartementen hotel Kop Jaarbeurs 
2014: Entreegebouw en Gildenkwartier 
2015: Mineurslaan Noord (Sijpesteijnkade) 
2017: Van Sijpesteijnkwartier fase 2 
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3. OV-terminal 
 
3.1. Algemeen 
3.1.1.Start aanbesteding 
Eind april 2009 is ProRail formeel gestart met de aannemersselectie voor de bouw van het 
nieuwe stationsgebouw. Het gaat om het grootste deelcontract binnen het OV-terminal project. 
Wanneer de aanbestedingsprocedure (en de ruimtelijke procedure) voorspoedig verlopen, wordt 
begin 2010 gestart met de bouw. De gehele realisatie van de OV-terminal zal ongeveer 5 jaar 
duren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichtregel in de Noordertunnel 
 
3.1.2 Procedures en vergunningen 
Naar aanleiding van de zienswijze van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft de gemeente extra 
(objectieve en handhaafbare) eisen gesteld aan het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor. De 
VRU heeft op basis daarvan haar zienswijze ingetrokken. De overige zienswijzen die zijn 
ingediend in het kader van de artikel-19 procedure voor de OV-t zijn ongegrond verklaard. De 
raadscommissie Stad en Ruimte heeft op 3 maart 2009 de zienswijzen en de collegestandpunt 
besproken. De vrijstelling ex artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt verleend 
nadat de provincie de vereiste verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. 
 
De rechterlijke uitspraken over de luchtkwaliteit van begin dit jaar hebben binnen de gemeente 
tot een interne herprioritering van de ruimtelijke procedures geleid. Onder andere het project 
OV-terminal heeft daardoor vertraging opgelopen. Het benodigde luchtkwaliteitonderzoek voor 
de OV-t is inmiddels gereed. De bouwvergunningaanvraag voor de OV-terminal kan nu op korte 
termijn door ProRail ingediend worden. 
 
3.2. Overige onderwerpen 
3.2.1 Tracéwijziging tram in Van Sijpesteijnkwartier5 
De gemeenteraad heeft op 7 mei 2009 een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
financiering van de verwerving Cranenborch. Basis voor deze aankoop was het besluit van 3 
maart jl. over het definitieve tramtracé door het Stationsgebied en de stedenbouwkundige opzet 
voor het Van Sijpesteijnkwartier. Wij informeerden de commissie Stad en Ruimte over de 
achtergronden bij brief van 20 april 2009. De oplossing in het Van Sijpesteijnkwartier laat de te 
kiezen doorkoppelingsvariant van de tram open. Nu het besluit is genomen, wordt het plan 
uitgewerkt. Naar verwachting start de bestemmingsplan procedure na de zomer. De start van de 
uitvoeringswerkzaamheden is gepland voor eind 2010/ begin 2011. 
 
3.2.2 Rabobrug 
Op basis van het in 2008 vastgestelde integrale programma van eisen, heeft de 
architectenselectie plaatsgevonden en is de keuze bekend gemaakt (architectenbureau 
CEPEZED). Daarmee is het project in een nieuwe fase gekomen. Het project wordt tot en met de 
fase van het voorlopig ontwerp ambtelijk ondergebracht bij de Projectorganisatie 
Stationsgebied. Met ProRail zijn afspraken in de maak om de verdere voorbereiding en de 
feitelijke uitvoering over te nemen. 

                                                      
5 voorheen "NH kwartier" 
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Visie Rabobrug van architectenbureau CEPEZED 
 
3.2.2 Stationsplein West 
De directie van de Gemeenschappelijke Uitvoeringsorganisatie OV-t heeft ingestemd met het 
gewijzigde voorlopig ontwerp van het Stationsplein West als basis voor de uitwerking tot 
definitief ontwerp.  
 
3.2.3 Stationsplein Oost 
In nauw overleg tussen de betrokken partijen is een goed functionerende expeditieoplossing 
bedacht voor onder het Stationsplein Oost in de definitieve situatie. Deze oplossing zal in de 
komende maanden verder uitgewerkt worden. 
 
3.2.4 Integrale Veiligheid 
ProRail heeft een Integraal Veiligheidsplan en een Integraal Veiligheidsontwerp voor de OV-t 
opgesteld. Na de zomervakantie zal over de onderwerpen veiligheid en duurzaamheid een 
publieksinformatieavond plaatsvinden. 

 
3.2.5 Fietsparkeren 
In het kader van de gemaakte afspraken over de integrale businesscase die wordt opgesteld voor 
alle OV-gerelateerde fietsparkeerplaatsen in het Stationsgebied, zullen nog voor het zomerreces 
op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau overleggen plaatsvinden tussen NS, ProRail en de 
gemeente. 
 
3.3. Planning bouwactiviteiten in 2010 
Op basis van de planning van de OV-terminal wordt verwacht dat in 2010 onder meer de 
volgende bouwactiviteiten in uitvoering komen: 
- Taxiplatform: buiten gebruik nemen, slopen van de op- en afritten en inrichten met tijdelijke   
   functies; 
- Stationsgebouw: sloop 1e fase sporthal en Catharijnehof en start bouw; 
- Eindhalte tram: buiten gebruik nemen halte Moreelsepark, verwijderen trambaan en   
   bovenleidingen, verplaatsen taxistandplaatsen; 
- Fietsgebouw: start bouw. 
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4. Vastgoed 
 
4.1. Getekende contracten (tussen 1 juli 2008 en 15 mei 2009) 
Met ING Real Estate Investment Management (ING REIM) zijn twee overeenkomsten gesloten, 
onderdeel uitmakend van het (tram)tracébesluit (zie 3.2.1). 
De eerste overeenkomst betreft de garantie aan de gemeente om het (middelste) gebouwdeel 
Cranenborch tegen een marktconforme prijs te verwerven voor het tramtracé. 
De tweede – hiermee samenhangende – basisafspraak is een optie voor ING REIM voor de 
herontwikkeling van het gebouwdeel Leeuwensteyn (het meest zuidelijk gelegen gebouwdeel). 
 

 
Op de achtergrond van links naar rechts de kantoren Leeuwensteyn, Cranenborch en Sijpestyn 

4.1.2  Verwachte contracten (tussen 1 juli 2008 en 15 mei 2009) 
De volgende contracten zijn in fase van afronding. 
Corio: 
- de uitgifteovereenkomsten en bouwplaats overeenkomst ten behoeve van De Vredenburg   
  (ondertekening rond het moment waarop onherroepelijke bouwvergunning verkregen is); 
- een addendum op de BOO's; 
- een uitgifteovereenkomst voor het Entreegebouw. 
 
Jaarbeurs: 
een addendum op de BOO Jaarbeurs en tripartite overeenkomsten (TPO's) met de exploitanten 
van de vastgoedprojecten Casino, Megabioscoop en Hotel/Woningen. Afronding van deze 
overeenkomsten is echter in sterke mate afhankelijk van de voortgang van de afspraken die 
Jaarbeurs moet maken met deze exploitanten over o.a. de onderlinge positionering van en 
raakvlakken tussen de uit te geven kavels, parkeren en fasering. Tevens is afronding van de 
TPO's afhankelijk van de besluitvorming van de zijde van genoemde exploitanten. 
 
NS Poort: 
- bilaterale projectovereenkomst Stadskantoor (ambtelijke afronding is voorzien medio 2009);  
- de intentieovereenkomst voor wat betreft de vastgoedontwikkeling van de Nieuwe  
   Stationsstraat Noord (3e kwartaal 2009); 
- de tripartite intentieovereenkomst met de Rijksgebouwendienst inzake de ontwikkeling van  
   Mineurslaan Zuid in combinatie met de Knoopkazerne. 
 
Derden: 
intentieovereenkomst met eindgebruiker Van Sijpesteijnkwartier: ten behoeve van de ontwikkeling van 
fase 1 (2e helft 2009). 
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4.2. Van Sijpesteijnkwartier 
Het Van Sijpesteijnkwartier is een belangrijke verdienlocatie voor de gemeente. De eerste fase 
van deze ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een bouwvolume van circa 50.000 m2 b.v.o. 
(voornamelijk kantoorvolume) aan het Jaarbeursplein (gedeeltelijk op de locatie waar zich nu de 
Jaarbeurspleinparkeergarage bevindt), de sloop van Cranenborch en herontwikkeling van 
Leeuwensteyn tot een WTC-kantoor, en de realisatie van een ondergrondse parkeergarage 
Jaarbeursplein, met een capaciteit van ruim 1.700 parkeerplaatsen (laatstgenoemde capaciteit 
geldt op dit moment als werkhypothese). 
Er zijn momenteel gesprekken gaande met een mogelijke eindgebruiker voor een substantieel 
deel van het volume eerste fase. 
Verder zal in 2009 met ING REIM hetgeen is overeengekomen over Cranenborch worden 
uitgewerkt in een koopovereenkomst, en wordt gestart met een ontwikkelovereenkomst voor de 
herontwikkeling van het gebouwdeel Leeuwensteyn. 
Voor de parkeergarage wordt in 2009 een ontwikkelstrategie opgesteld, waarin ook de relaties 
met de omringende vastgoedontwikkelingen zal worden meegenomen. 
 

Parkeergarage Jaarbeursplein 
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4.3. Autoparkeerbalans 
Eind 2008 is een dynamische Parkeerbalans opgesteld voor het autoparkeren in openbaar 
toegankelijke parkeergarages in het Stationsgebied. Dit instrument brengt cijfermatig in beeld 
hoeveel netto parkeercapaciteit er momenteel beschikbaar is in de openbaar toegankelijke 
parkeergarages. Deze gegevens zijn vervolgens gerelateerd aan de bouwfasering. Zodoende 
komen de gevolgen van de bouwontwikkelingen in beeld en worden eventuele tekorten 
gesignaleerd. 
 
In bijgevoegde figuren is de dynamische parkeerbalans samengevat. Gegevens voor de west- en 
oostzijde zijn hierin gemakshalve samengevoegd. Uit beide figuren blijkt dat tijdelijke tekorten 
aan parkeercapaciteit aan de westzijde zullen optreden in de periode 2011 tot en met 2013. Dit 
wordt weergegeven door de gele lijn die de restcapaciteit weergeeft. Als tijdelijke maatregelen is 
te denken aan het benutten van restcapaciteit op bijvoorbeeld het Jaarbeursterrein. Op 
piekmomenten van de Jaarbeurs zelf (beursdagen) zijn oplossingsrichtingen buiten het 
Stationsgebied aan de orde (transferia in combinatie met pendeldiensten). 
 

Parkeerbalans werkweekmiddag
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Parkeerbalans koopavond
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4.4. Bijzondere gemeentelijke projecten 
 
4.4.1 Muziekpaleis 
Het definitieve bestek en de definitieve prijsvorming is in juni 2009 afgerond. Daarmee eindigt 
ook de bouwteamfase. De stichtingskosten zijn inmiddels geactualiseerd naar de huidige 
inzichten( looptijd, prijspeil, onderhandelingen) Ook de dekkingskant is geactualiseerd. Met 
behoud van de huidige huurafspraken met de stichting Muziekpaleis en binnen de 
gemeentebegroting (box Stationsgebied) kan een hoger investeringsbedrag worden 
gefinancierd. Wij hebben hier 2 juni 2009 verschillende besluiten over genomen en hebben in 
een separaat raadsvoorstel voorgesteld een aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 
De aannemingsovereenkomst wordt na het raadsbesluit over het aanvullend krediet in juli 2009 
getekend. 
De start van de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden is gepland in het vierde kwartaal 2009 met 
een bouwkundige oplevering eind 2012. 
Het is nog steeds de bedoeling op 1 januari 2013 in de grote zaal het eerste concert voor de 
Vrede van Utrecht te geven. 
 

 
Definitief Ontwerp Muziekpaleis 
 
 4.4.2 Stadskantoor (ontwikkelaar NS Poort) 
Eind maart 2009 keurden wij het definitief ontwerp van het casco en het voorlopig ontwerp van 
de inbouw goed. Het definitief ontwerp van de inbouw is in de zomer van 2009 gereed. De 
uitwerkingen van het casco en inbouwpakket vinden plaats binnen het vastgestelde budgettair 
neutraal kader. Programmatisch is er sprake van hogere dichtheid. Er wordt nu gerekend op een 
bezetting van 0,7 werknemer per werkplek (in plaats van 0,8).  
In de tweede helft van dit jaar leggen wij een kredietaanvraag aan u voor ten behoeve van de 
ICT, DIV en facilitaire zaken. 
Het doet ons genoegen u te kunnen berichten dat de fiscale regeling die mede de grondslag 
vormt voor de financiële berekeningen door de fiscus is goedgekeurd. 
De aanvraag artikel 19 procedure WRO is ingediend vóór 1 juli 2008 en had volgens planning in 
februari 2009 ter visie moeten gaan. Dit is nog niet gebeurd omdat de luchtkwaliteitrapportage 
is vertraagd. Deze situatie zorgt voor onzekerheid in de planning. Indien deze rapportage op 
korte termijn alsnog beschikbaar komt, wordt in januari 2010 gestart met de bouw. 
Ingebruikname vindt dan plaats in de tweede helft van 2012. 
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Definitief Ontwerp Stadskantoor 
 
4.4.3 Bibliotheek 
Wij informeerden u bij brief van 19 maart 2009 over de instelling van een nieuwe jury om de 
visies van de architectenbureaus te laten beoordelen. De jury zal in juni 2009 de nieuwe 
beoordeling neerleggen in een adviesrapport.  
Bij brief van 20 mei 2009 meldden wij u dat de zitting bij het gerechtshof over het beroep van 
Rapp + Rapp op 6 juli zal plaatsvinden en dat een uitspraak eind augustus wordt verwacht.  
In die brief gaven wij aan te wachten met de voorlopige gunning totdat deze uitspraak er is.  
Na de uitspraak nemen wij alsnog een integraal besluit over de vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling Smakkelaarsveld: de architectenkeuze, de investeringsanalyse, het 
functioneel ontwerp Smakkelaarsveld en de grondexploitatie Smakkelaarsveld. Wij zullen u 
hierover informeren.  
Bibliotheek, Artplex en UCK stellen een integraal programma van eisen op, dat voor het 
zomerreces is afgerond.  
Op basis hiervan (en de financiële consequenties) besluiten wij over de mogelijke huisvesting 
van het UCK in het gebouw op het Smakkelaarsveld.  
 
De realisatie van de Bibliotheek inclusief wonen en parkeren is nu gepland in december 2013. 
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5. Openbare Ruimte & Infrastructuur 
 
5.1. Verkeersstructuur Stationsgebied 
Vanwege uitstel in de besluitvorming over het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 ligt de planvorming 
voor een definitieve verkeersstructuur Stationsgebied stil. 
 
5.2. Fiets (inclusief fietsparkeerbalans) 
Zoals aangekondigd in de voortgangsrapportage van april 2009 is een fietsparkeerbalans 
opgesteld. Dit instrument brengt cijfermatig het aantal fietsenstallingen in beeld en het gebruik 
ervan. 
De gegevens zijn per jaar/kwartaal gerelateerd aan de bouwfasering en signaleren waar 
aanvullende (tijdelijke) maatregelen noodzakelijk zijn. 
De balans loopt vanaf begin 2007 (het startmoment van de fysieke uitvoering) tot 2025, het jaar 
waar de prognoses in reizigersaantallen van ProRail zich op richten. Overigens zijn de nieuwe 
overdekte fietsparkeervoorzieningen ruim vóór 2025 gereed. 
 
Stationsgebied: betaalde / 
bewaakte stallingen                   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2025
Aangeboden  
OVT-stallingsplaatsen 4900 4900 4900 2400 1400 5500 5500 5500 6800
Vraag conform prognoses 
(incl. 20% zoekruimte) 4400 4500 4613 4728 4846 4967 5091 5218 6800
Saldo 500 400 287 - 2328 - 3446 533 409 282 0

 

overall balans betaalde stallingen
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Stationsgebied: gratis 
klemmen / stallingen                   
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2025
Aangeboden  
OVT-stallingsplaatsen 4874 6465 9133 7262 16929 20310 19689 15699 15200
Vraag conform 
prognoses  
(incl. 20% zoekruimte) 9718 9960 10210 10465 10727 10994 11269 11551 15200
Saldo - 4844 - 3495 - 1077 -3203 6202 9316 8420 4148 0
 

Overall balans gratis fietsklemmen
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5.3. Bomen / groen 
Conform de op 18 november 2008 vastgestelde Bomenvisie, nemen wij in de bestuursrapportage 
een bomenbalans op. In deze balans wordt bijgehouden hoeveel bomen er in het Stationsgebied 
staan en welke er ten opzichte van de huidige situatie gekapt of verplaatst moeten worden. 
Het effect van de inmiddels vastgestelde plannen is dat er nu 3 bomen minder gepland zijn dan 
het vastgestelde minimum van 1022 in de bomenvisie. In de nieuwe plannen wordt dit aantal 
gecompenseerd. 
 

Gebied Datum Te 
handhaven 

Te 
verwijderen 

Nieuwe 
aanplant 

Totaal in 
nieuwe 
situatie 

Balans totale 
Stationsgebied 

Bomenvisie  
18 nov 2008 

458 564 564 1022

Vredenburg DRO april 2009 0 0 19 +19
Catharijnesingel DRO april 2009 0 110 88 -22
Effect op balans 
Stationsgebied 

BERAP  
19 mei 2009 

-110 +107 -3
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5.4. Toetsprocedure ontwerpproducten IOR 
De ontwikkeling en realisatie van het Stationsgebied krijgt de komende jaren meer gestalte. In 
de afgelopen jaren zijn verschillende kaders voor de ontwikkeling van het Stationsgebied 
vastgesteld. Bij de ontwikkeling en straks bij het gebruik en beheer zijn veel verschillende 
partijen betrokken. De ontwerpproducten ter voorbereiding op de realisatie moeten daarom 
getoetst worden aan de vastgestelde documenten en door beherende instanties, gebruikers en 
partners. Hiervoor is een toetsprocedure opgezet. Voor de toetsing door beheerders en 
gebruikers van de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld stadswerken en stadsontwikkeling, 
brandweer en politie is een speciale toetsgroep POS Infrastructuur en Openbare ruimte 
opgericht. In de afgelopen weken is deze toetsgroep voor het eerst actief  geweest met de 
toetsing van onder andere het DRO Catharijnesingel en het IPvE/FO Westzijde. 
 

 
Impressie Catharijnesingel 
 
5.5. Bouwfasering Vredenburgknoop 
Voor realisatie van de Vredenburgknoop wordt momenteel een gedetailleerde bouwfasering 
uitgewerkt. Dit project dat eind 2009 in uitvoering gaat, is door de grote verkeersintensiteit om 
en op de brug een zeer complexe opgave. Bij het opstellen van de bouwfasering zijn 
verschillende partijen betrokken zoals Heijmans als bouwteamadviseur, Arane als 
verkeerskundig adviseur en is een speciale werkgroep BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie) opgericht als toetsgroep/klankbord. In de laatste zijn de 
verschillende overheidspartijen vertegenwoordigd zoals de politie, GVU en Connexxion en 
verschillende gemeentelijke diensten, waaronder de brandweer. De belangrijkste uitgangspunten 
voor de bouwfasering zijn om fietsers, voetgangers, bussen, hulpverlening en 
bestemmingsverkeer optimaal te faciliteren. De belangrijkste nog te maken keuze is het al dan 
niet aanbrengen van een fysieke verkeersknip in de Catharijnesingel tijdens de uitvoering.  
Alvorens definitieve keuzes te maken, komt er rond de zomer 2009 een consultatieronde met 
bewoners en ondernemers. Deze avond komt tegemoet aan de wens uit de evaluatie van de 
tijdelijke maatregelen Vredenburg. 
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Impressie Vredenburgknoop 
 
5.6. Integraal programma van eisen Westzijde 
Voor de openbare ruimte in het Stationsgebied West wordt gelet op de nauwe samenhang tussen 
de verschillende projecten, één integraal programma van eisen en functioneel ontwerp 
opgesteld. Uitgangspunt is daarbij het door ons vastgestelde rapport "Van Sijpesteijnkwartier en 
verder". 
Het IPvE en FO worden na de zomer 2009 gepresenteerd aan bewoners, belanghebbenden. Op 
basis van de reacties nemen wij hierover een besluit. De commissie Stad en Ruimte wordt 
daarover geïnformeerd. 
 
5.7. Warmte koude opslag / biowasmachine (zie ook hoofdstuk 1.5) 
Op basis van de op 13 mei 2009 getekende intentieverklaring over de bodem, wko en biowas, 
wordt in de komende vijf maanden gewerkt aan drie afzonderlijke en tegelijkertijd 
samenhangende producten: 

1. het bodemsaneringsplan (van tervisielegging tot definitieve beschikking) 
2. verschillende convenanten tussen twee of meer partijen waarbij alle technische, 

juridische, financiële en risicodragende elementen geregeld zijn van de wko en de 
biowas; 

3. visie op deze nieuwe energievoorziening in relatie tot bronnen en concessies. 
 
Het streven is deze innovatieve regeling eind van het jaar operationeel te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening intentieverklaring op 13 mei 2009 in het Stadhuis 
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6. Planning 
 
6.1. Algemeen 
De indicatieve uitvoeringsplanning Stationsgebied is het resultaat van afstemming tussen de 
projecten van de private partners en de projecten van de gemeente. Onderstaande planning op 
hoofdlijnen betreft een tussenstand van maart 2009.  
De belangrijkste conclusie is dat de planning in het algemeen met één jaar vertraagt ten 
opzichte van de planning in de Bestuursrapportage van 2008. 
In die bestuursrapportage hebben wij een algemeen beeld geschetst van het tijdverloop van de 
herontwikkeling. Plannen blijft een weerbarstige materie. De vele te volgen procedures, de 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden, de bij ieder plan aan te leveren luchtkwaliteitsrapportages 
leveren een permanent tijdverlies op. Daar waar wij mogelijkheden hebben, doen wij er alles aan 
om tijdverlies te beperken. Gelet op de scheiding der machten, heeft de gemeente zich evenwel 
te voegen naar onafhankelijke procedures en rechtspraak Een van de voorstellen die wij aan de 
regering hebben gedaan, is het instellen van een regelvrije/ arme zone voor het Stationsgebied 
(zie hoofdstuk 1.2). Ook is er als gevolg van de vele procedures meer tijd nodig voor de 
uitvoering van conditioneringsmaatregelen. De werkzaamheden aan het Smakkelaarsveld zijn 
bijvoorbeeld drie maanden stilgelegd omdat er bodemvervuiling was aangetroffen. 
 
Project 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Infra
Westpleintunnel

Jaarbeursplein

Croeselaan

Stationsplein West

Stationsplein Oost

Nieuwe Stationsstraat

Catharijnesingel

Vredenburgknoop

Vredenburgplein

Vastgoed
OV-Terminal

Kop Jaarbeursterrein (casino, hotel, bioscoop)

Van Sijpesteijnkwartier (fase 1 + 2)

Mineurslaan noord (o.a. Stadskantoor)

Mineurslaan zuid (o.a. Knoopkazerne)

Bebouwing Nieuwe Stationsstraat

Entréegebouw + renovatie HC

Muziekpaleis

De Vredenburg

planning versie juni 2008

planning versie 3.1,  9 maart 2009
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6.2. Artikel 19 procedures wet Ruimtelijke Ordening 
De volgende plannen zijn ingediend voor 1 juli 2008 en vallen nog onder de oude wet R.O. 
(artikel 19 lid 1) 
1. Woonwinkelgebouw De Vredenburg: 
Vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO (oud) en bouwvergunning zijn verleend in mei 2008. Het wachten is 
op de uitspraak van de Rechtbank Utrecht inzake de beroepen van diverse stichtingen en de eigenaren 
van de panden van C&A en de Bijenkorf. Die uitspraak wordt verwacht in juni 2009. 
 2. Muziekpaleis 
De verklaring van geen bezwaar van de provincie wordt in juni 2009 verwacht. Direct daarna wordt de 
vrijstelling en de bouwvergunning verleend. 
 3. OV-terminal 
De verklaring van geen bezwaar wordt deze maand verwacht. Direct daarna wordt de vrijstelling en de 
bouwvergunning verleend. 
 4. Stadskantoor 
Start vrijstellingsprocedure is juni 2009. 
 5. Entreegebouw 
Afhankelijk van nog aan te passen geluidonderzoek door aanvrager, kan de ter visie legging nog in juni 
2009 plaatsvinden. 
 
6.3. Bestemmingsplannen Wet r.o. 
Per 1 juli 2008 vigeert de Wet ruimtelijke ordening en worden van oude bestemmingsplannen 
afwijkende initiatieven gefaciliteerd met bestemmingsplanherzieningen. Er wordt naar gestreefd om 
meerdere initiatieven in één bestemmingsplanherziening onder te brengen. Uit efficiëntie 
overwegingen heeft dat voordelen. Er is tijdwinst te boeken door in een aantal gevallen de 
bouwvergunning te coördineren met het bestemmingsplan (beroepsfase is dan zes maanden korter) en 
door vanaf het vooroverleg met provincie, waterbeheerder en inspecteur RO het proces goed in te 
plannen en af te stemmen met raadsinformatieavonden en commissievergaderingen. 
 
De eerste plannen die onder de nieuwe wet in behandeling komen, zijn:  
1. Kop Jaarbeursterrein 
De gewijzigde plannen voor de megabioscoop en het casino worden in de tweede helft van 2009 
ingediend. 
 2. Tijdelijke eindhalte sneltram 
De bestemmingsplanprocedure, inclusief overleg en inspraakronde worden na de zomer 2009 gestart. 
 3. Bestemmingsplan Catharijnesingel  
Voor de reconstructie van de Catharijnesingel wordt nu een bestemmingsplan opgesteld, dat in de 
zomer van 2009 in vooroverleg gebracht wordt en na de zomer als ontwerp ter inzage gaat. De 
reconstructie van de Vredenburgknoop maakt het noodzakelijk dit bestemmingsplan met 
voortvarendheid af te ronden. 
4. Bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne  
De renovatie van Hoog Catharijne en de uitbreiding ervan, het Entreegebouw, Singelborch en 
meldkamer worden in één bestemmingsplan opgenomen. Dit bestemmingsplan gaat na de zomer van 
2009 als voorontwerp in procedure. 
 

 
Tekst in de Stationshal
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7. Grondexploitatie Stationsgebied 2009 
 
7.1. Majeure ontwikkelingen en algemeen beeld 
Er zijn twee majeure ontwikkelingen te melden: 
1. aanvullend krediet voor de bouw van het Muziekpaleis en de renovatie van het bestaande gebouw. 
Wij hebben u separaat een raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Kortheidshalve verwijzen wij 
daarnaar. 
2. de financiële consequenties van de continuering Projectorganisatie Stationsgebied. 
 
In de Bestuursrapportage Stationsgebied 2008 kondigden wij aan bij de voorjaarsnota 2009 een 
voorstel te zullen doen voor de financiering van de Projectorganisatie Stationsgebied. Aan de 
continuering ligt een onderzoeksrapport ten grondslag (rapport Lysias). 
Mede gelet op de motie Knopen doorhakken (motie 73 van 10 december 2008), hebben wij besloten 
tot continuering van de Projectorganisatie Stationsgebied. 
In de grondexploitatie kan de continuering van de organisatie financieel niet opgevangen worden. In 
het verleden zijn al onevenredig veel plankosten ten laste van de GREX gebracht (bijvoorbeeld kosten 
referendumplannen en ontwikkeling Masterplan). Bij de vaststelling van de oorspronkelijke 
grondexploitatie was een lange doorlooptijd als gevolg van vertraging en complexiteit niet voorzien. 
 
In de onderstaande tabel 7.1 zijn de uitkomsten van de financiële analyse van de actualisatie 2009 
weergegeven en afgezet tegen het beeld van 2008. 
 
Financieel beeld Actualisatie 2008 en 2009

Actualisatie 2008 Actualisatie 2009
Fase 1 Fase 1 Verschil %

Kosten -/- 377,47 -/- 381,33 -/-  3,86 1,02%
Opbrengsten 368,98 372,11 3,13 0,85%
Optimalisatie taakstelling -/- 8,49 -/- 9,22 -/- 0,73  
 
De optimalisatietaakstelling is licht toegenomen tot € 9,22 miljoen. 
 
Zoals onder 1.2 is gesteld, zijn de effecten van de kredietcrisis voor het Stationsgebied in 
financiële zin niet merkbaar. Een groot deel van de vastgoedopbrengsten in de grondexploitatie 
is vastgelegd in contracten. Alleen de locaties Van Sijpesteijnkwartier en de bebouwing aan de 
Nieuwe Stationsstraat moeten nog worden gecontracteerd. Er is geen sprake van een afnemende 
vraag voor deze locaties. Wel bestaat het risico dat de verwachte grondopbrengsten in de 
grondexploitatie niet wordt gerealiseerd, vanwege de onder druk staande huurprijzen van 
kantoren en de VON-prijzen van woningen. Ook is het mogelijk dat als gevolg van de 
kredietcrisis diverse vastgoedprojecten vertragen. Wij meldden al vertraging in de ontwikkeling 
van het Aurora-gebouw. Hierdoor komen grondopbrengsten later binnen wat een negatief 
rente-effect heeft. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen voor het Stationsgebied zijn 
deze risico's meegenomen. 
 

 
Luchtfoto Stationsgebied met locatie bebouwing Nieuwe Stationsstraat 
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Het financiële uitgangspunt blijft het realiseren van het geactualiseerde Masterplan met een 
sluitende grondexploitatie. Daarbij moet worden vermeld dat de mogelijkheden aan de 
opbrengstenkant inmiddels zijn ingevuld. Om aan de optimaliseringstaakstelling te kunnen 
voldoen, denken wij thans aan drie richtingen: 
- afspraak amendement Knoopkazerne (Amendement A1 Geld voor groener Stationsgebied)6
- subsidieverstrekking; 
- kostenreductie als gevolg van nieuwe inzichten in kosten van openbare ruimte en  
   infrastructuur. 
 
In het saldo zoals dat is weergegeven in tabel 7.1 is geen rekening gehouden met een doorstart 
van de Projectorganisatie Stationsgebied na 2010. Wij stellen voor de organisatiekosten voor de 
eerste jaren te dekken uit de financiële ruimte die de komende jaren gefaseerd (in vier jaar 
)vrijvalt door de verwachte afname van de risico's in verband met de bouw Muziekpaleis (deze 
daalt van 17 naar 5 miljoen euro) en het risico plankosten Stationsgebied (deze daalt van 5 
miljoen euro naar 0).  In de Programmabegroting 2010 zullen wij in relatie tot de actuele 
inventarisatie van de gemeentebrede risico's voor de berekening van het gemeentebrede 
weerstandsvermogen, dit voorstel uitwerken. 
 
Het in dit hoofdstuk gepresenteerde financiële beeld beperkt zich tot fase 1 (het gebied ten zuiden van 
de Leidsche Rijn). Fase 2 (het gebied ten noorden van de Leidsche Rijn + Jaarbeursterrein Noord) gaat 
naar verwachting 2015 in ontwikkeling en wordt tegen die tijd financieel en programmatisch 
onderbouwd. 
 
7.2. Verschillenanalyse op hoofdlijnen 
In tabel 7.2 worden de belangrijkste verschillen aan zowel de kosten- als opbrengstenkant samengevat 
en vervolgens toegelicht. 
 

Belangrijkste verschillen: Infra Vastgoed Algemeen

N Woningen boven Clarenburg 700.000-€               
N Kiosk Stationsplein Oost 2.000.000-€            
N Vastgoed Casino Kop Jaarbeurs 2.400.000-€            
N Parkeergarage Catharijnesingel 1.000.000-€            
N Tijdelijke exploitatie Jaarbeurspleingarage 750.000-€               
N VAT-kosten Catharijnesingel 1.400.000-€            
N Bijdrage plankosten vanuit concern 700.000-€               
N Negatief rente en inflatie-effect 400.000-€               
V Dekking HOV-banen en Kiss & Ride 5.600.000€            
V Bebouwing Nieuwe Stationsstraat 3.000.000€            

4.200.000€            3.850.000-€            1.100.000-€            
N=nadeel
V=voordeel 750.000-€               
 
Bijstellingen met een nadeel (N) 
Woningen boven Clarenburg 
Corio heeft aangegeven dat het voor hen financieel niet haalbaar is woningen te realiseren 
bovenop de bestaande bebouwing Clarenburg. Hiermee vervallen de verwachte 
grondopbrengsten van deze woningen. 
 
Kiosk Stationsplein Oost 
Naar aanleiding van commentaren op het voorlopig ontwerp van het Stationsplein Oost van de 
Spoorbouwmeester en ProRail wordt gezocht naar een nieuwe positionering van het vastgoed op 
het plein. De belangrijkste kritiek betrof de zichtbaarheid van de OV-terminal. Om de 
zichtbaarheid te vergroten is de kans groot dat dit ten koste zal gaan van winkelvastgoed. De 
financiële gevolgen hiervan zijn ingeschat en verwerkt in de geactualiseerde grondexploitatie. 
 

                                                      
6 het college heeft toen met de gemeenteraad afgesproken de netto opbrengsten van de Knoopkazerne te 
gebruiken voor de invulling van de optimaliseringstaakstelling indien er voldoende vergroening binnen de 
reguliere budgetten wordt gevonden. 
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Impressie OV-terminal met links Stationsplein Oost 
 
Vastgoed Casino Kop Jaarbeurs 
Als gevolg van veranderde fiscale wetgeving met financiële consequenties voor de exploitatie 
van Holland Casino, heeft Holland Casino een aantal onderdelen van de lopende 
onderhandelingen nader overwogen. Dit heeft met name betrekking op de huisvesting van de 
landelijke organisatie van Holland Casino. Daarmee vallen grondopbrengsten weg voor de 
gemeente. In de onderhandelingen met de Jaarbeurs wordt gezocht naar mogelijkheden om deze 
opbrengstenderving te compenseren. 
 
Parkeergarage Catharijnesingel 
Door Corio is een nieuwe kostenraming gemaakt van de parkeergarage onder de 
Catharijnesingel. Hierin zijn een aantal wensen van de gemeente verwerkt, waaronder een 
ruimtereservering voor kabels en leidingen en het vervallen van parkeerplaatsen onder de 
Vredenburgknoop in verband met de ligging van archeologische resten. 
 
Tijdelijke exploitatie Jaarbeurspleingarage 
Sinds begin 2008 is de Jaarbeurspleingarage eigendom van de gemeente Utrecht. De garage 
wordt momenteel tijdelijk geëxploiteerd door de gemeente en de opbrengsten daarvan komen 
ten goede aan de grondexploitatie van het Stationsgebied. Als gevolg van werkzaamheden aan 
de Graadt van Roggenweg zijn de verwachte opbrengsten voor het jaar 2008 lager uitgevallen 
dan verwacht. Daarnaast is in de planning opgenomen dat de garage juni 2010 gesloopt zal 
worden ten behoeve van de aanleg van de tijdelijke tramhalte. Dit is een half jaar eerder dan 
waarmee oorspronkelijk is rekening gehouden in de grondexploitatie. 
 
VAT-Kosten Catharijnesingel 
De ontwerpkosten van de openbare ruimteprojecten zijn ten tijde van het Masterplan geraamd 
op basis van standaardpercentages. Vanwege de complexiteit van het project de Catharijnesingel 
(ondergrondse parkeergarage, vastgoed boven het openbaar gebied, fasering, archeologie etc.) 
zijn de kosten voor het maken van het definitief ontwerp hoger dan normaal. Het streven is om 
deze extra kosten deels terug te verdienen in de besteksfase. 
 
Bijdrage plankosten 
Jaarlijks ontvangt de POS een bijdrage vanuit de algemene middelen voor de organisatiekosten. 
Door allerlei taakstellingen is dit bedrag inmiddels fors verlaagd, waardoor er circa € 700.000 
minder aan bijdragen binnenkomt. 
 
Rente- en inflatie-effecten 
Als gevolg van wijzigingen in de planning ontstaat er een negatief rente- en inflatie-effect van 
circa € 400.000. 
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Bijstellingen met een voordeel (V) 
Bijdrage HOV-banen en Kiss & Ride 
De aanleg van de HOV-banen en Kiss & Ride gebieden in het Stationsgebied worden gefinancierd 
vanuit het OV-terminal project. In de kostenramingen van het openbaar gebied zijn in een aantal 
gevallen de oppervlaktes van deze gebieden meegenomen. De dekking vanuit het OV-terminal 
project is nu aan de opbrengstenkant in de grondexploitatie ingevoerd. 
 
Bebouwing Nieuwe Stationsstraat 
Aan de Nieuwe Stationsstraat wordt langs het spoor nieuwbouw gerealiseerd. NS Poort heeft zich 
gemeld als mogelijke ontwikkelaar van het project en heeft een grondbod neergelegd bij de 
gemeente. Dit bod is verwerkt in de grondexploitatie. 
 
7.3. Cashflow 
In verband met het minimaliseren van de rente- en inflatie-effecten, sturen wij zo veel mogelijk 
op het realiseren van inkomsten voorafgaand aan het doen van uitgaven. Het algemene beeld 
van de planning laat zien dat de projecten gemiddeld met een jaar zijn vertraagd met als 
voornaamste reden het vergunningentraject. In de grafiek komt duidelijk naar voren dat de tijd 
tussen de investeringen in het openbaar gebied en de opbrengsten in de periode tot 2012 groter 
is geworden. Dit verklaart de negatieve stand van de grondexploitatie in het jaar 2011. Na 2011 
worden grondopbrengsten verwacht onder andere uit de projecten Van Sijpesteijnkwartier, Hoog 
Catharijne (Corio) en Mineurslaan Zuid (NS Poort, RGD). Vanaf het jaar 2013 wordt door de 
gemeente onder andere geïnvesteerd in de projecten Catharijnesingel en Westpleintunnel. 
 
Grafiek: Cashflow project Stationsgebied 
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7.4 . Risicomanagement 7 
Er zijn vele onzekerheden die een ingrijpende invloed kunnen hebben op de herontwikkeling van 
het Stationsgebied en de voortgang daarvan: politieke en economische ontwikkelingen, positie 
van de private partners en andere betrokkenen, maar ook aanpassingen binnen de gestelde 
opgaven. Het risicomanagement is met name gericht op het beheersen van de toprisico's. Deze 
zijn van grote invloed op de voortgang van de projecten en hebben een grote financiële impact. 
Uit de actuele risicoanalyse (mei 2009) komen de volgende belangrijkste risico’s naar voren (in 
willekeurige volgorde): 
1. Contractuele afspraken vastgelegd in contracten kunnen door de gemeente niet tijdig 

worden nagekomen (o.a. bouwrijp opleveren van kavels); 
2. Bruikbare en/of onherroepelijke vergunningen worden niet of te laat afgegeven. 

Publiekrechtelijke procedures leiden tot vertraging; 
3. Oplopende VAT-kosten door vertraging in planvoorbereiding en complexiteit 

projectonderdelen; 
4. Te treffen tijdelijke maatregelen tijdens de uitvoering zijn onderschat; 
5. Aanbestedingen vallen hoger uit dan ramingen in de grondexploitatie; 
6. Geraamde opbrengsten in grondexploitatie worden niet gerealiseerd als gevolg van 

economische crisis (dat geldt met name voor het Van Sijpesteijnkwartier); 
7. In de ontwerpfase Stationsgebied West worden verkeerde uitgangspunten gehanteerd 

door uitblijven planontwikkeling Westpleintunnel. 
 
De risico's 3, 6 en 7 zijn nieuw in ten opzichte van de lijst die is gepresenteerd in de 
Bestuursrapportage 2008. De eventuele schade als gevolg van het vertrammen van de HOV-
banen aan de westzijde van het Stationsgebied is niet meer opgenomen als toprisico. Inmiddels 
is voor het Stationsgebied een tracébesluit genomen waardoor eerder geformuleerde risico’s zijn 
komen te vervallen; eventuele nieuwe risico’s in dit kader komen voor rekening van Bestuur 
Regio Utrecht. 
 
7.5. Weerstandsvermogen 
De per 1 mei geactualiseerde risico's Stationsgebied bedragen gezamenlijk €30 miljoen. Dit is 
circa €6 miljoen lager dan gepresenteerd in de Verantwoording 2008. Het risicoprofiel van het 
Stationsgebied heeft zich dus gunstig ontwikkeld. Afgezet tegen het totale investeringsniveau 
van circa €381 miljoen bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit circa 7,9%. 
 

 
Dichtregel op gebouw aan de Van Sijpesteijnkade 

                                                      
7 exclusief Muziekpaleis en Stadskantoor 
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8. Externe betrekkingen 
 
8.1. Uitvoeringscommunicatie 
Enkele feiten: 
- zes schouwen voor bewoners en ondernemers met afhankelijk van het onderwerp tussen de 30 
en 80 bezoekers (periode zomer 2008 tot zomer 2009)  
- continuering schouwen in 2009/10. 
- speciale avond voor ondernemers in het gebied in september 2009. 
- informatie over de uitvoering op straat via de website, de digitale nieuwsbrief, CU Updates, 
advertenties, huis-aan-huisflyers. 
- doeken en borden rondom de bouwput. 
- 2700 bezoekers in het infocentrum (periode medio 2008 tot mei 2009) waaronder een flink 
aantal groepen (vele groepen Nederlandse studenten alsmede uit onder andere Liverpool, 
Oxford, Kopenhagen) Ruim 100 Utrechtse brandweermannen kregen tekst en uitleg over de 
plannen. Er waren diverse ontvangsten van werkbezoeken van gemeenten, provincies en 
woningbouwcorporaties uit binnen- en buitenland. 
 - De website trekt momenteel gemiddeld 4070 bezoekers per maand. Dat is een stijging van 
25% ten opzichte van vorig jaar.  
- plaatsing twee webcams op het Vredenburg en aan het Smakkelaarsveld; 
 
Deze zomer wordt de inrichting voor een nieuw infocentrum aan het Vredenburg Noord 
voorbereid. Uitgangspunt is een laagdrempelig platform te bieden dat, naast de bestaande grote 
maquette, vooral interactieve en flexibele exposities zal laten zien. 
 
8.1.1 Bewustmakingscampagne fietsers 
In 2008 werden acteurs ingezet rond de feestdagen om fietsers te wijzen op de lege klemmen 
waar ze hun fiets kwijt kunnen in plaats van deze voor de winkel te stallen. ‘Doe eens gek, zet je 
fiets in een rek’ was de titel van deze bewustmakingscampagne. 
Over de overlast en de ontwikkelingen rond het fietsparkeren wordt regelmatig gepubliceerd in 
huis-aan-huis bladen terwijl op straat, afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen, wordt geflyerd. 
In de zomer van 2009 wordt de laatste hoeveelheid nieuwe klemmen aan het Smakkelaarsveld 
opgeleverd. Daarnaast zal de mogelijkheid van fietsparkeren achter de bouwschutting met de 
start bouw van De Vredenburg verdwijnen. In verband met deze twee ontwikkelingen zullen in 
de tweede helft van 2009 nieuwe acties op straat worden gehouden gericht op parkerende 
fietsers. 
 

 
Fiets met zadelhoesje op het Smakkelaarsveld 
 
8.2. Consultatie 
In 2008/2009 werden bewoners geconsulteerd over de bomenvisie Stationsgebied, over de 
plannen voor de Catharijnesingel en Stationsplein West. 
Consultaties die voor het komende half jaar op de rit staan gaan over o.a. de tijdelijke 
verkeersmaatregelen Catharijnesingel en de openbare ruimte aan de westzijde. 
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8.3. Gezamenlijke CU campagne met partners 
In 2008 werd het CU Kidsfonds gelanceerd, een gezamenlijk initiatief van ProRail, Corio, 
Jaarbeurs, NS Poort en Gemeente. Meer dan 200 uitzinnige kinderen van scholen in en rond het 
Stationsgebied bezochten het zogenaamde kidsgala in het Beatrixtheater, waar juryvoorzitter 
burgemeester Wolfsen de eerste CU Kidsaward uitreikte. Leerlingen van de Agatha Snellenschool 
wonnen de hoofdprijs met hun idee voor een ‘Domglijbaan’. Deze wordt momenteel gebouwd en 
na de zomer onthuld. 
In de editie Kidsfonds 2009 doen alweer meer scholen en kinderen mee. Op vrijdag 30 oktober 
2009 vindt het tweede gala plaats in het Beatrixtheater. 
Naast het Kidsfonds zetten gemeente en private partners gezamenlijk middelen in voor de 
communicatie in de bouwput en ter versterking van het imago van het gebied. In 2009 komt er 
een gezamenlijke publieksbrochure. Daarnaast komen er gedurende alle werkzaamheden 
gezamenlijke advertenties, muurkranten en andere middelen. 
 

 
Prijsuitreiking tijdens het kidsgala in het Beatrixtheater 
 
8.4. Persgesprekken 
In het najaar van 2008 is gestart met reguliere persgesprekken over alle ontwikkelingen in het 
Stationsgebied. Ongeveer eenmaal per twee maanden worden lokale en landelijke media in het 
Infocentrum bijgepraat over actualiteiten door de wethouder Stationsgebied en de directeur 
Projectorganisatie Stationsgebied. 
 
8.4.1 RTV 
In het najaar van 2009 staat een pilot gepland voor een wekelijks journalistiek programma over 
de uitvoering op straat. Afhankelijk van de resultaten komt er in 2010 een reeks afleveringen in 
samenwerking met RTV en de private partners in het Stationsgebied. 
 
8.5 Bouwputtoerisme 
Op verschillende manieren wordt de Utrechter betrokken bij de bouw. Bijvoorbeeld door 
rondleidingen langs bijzondere plekken en momenten. Dat kan een plek uit het verleden zijn 
maar ook bijvoorbeeld een technisch hoogstandje. Enkele voorbeelden: 

- Archeologie: in het najaar van 2008 waren de Utrechters opnieuw welkom op de 
bouwplaats aan het Vredenburg. Dit keer vanwege de vondst van verschillende 
geraamtes van Johanniter monniken. 

- Kabels en leidingen Smakkelaarsveld: in het voorjaar van 2009 werd deze bouwput 
opengesteld voor rondleidingen. Na een presentatie in het Infocentrum kregen de 
bezoekers een rondleiding in de bouwput en konden ze een kijkje nemen in de 10 meter 
diepe zinker waar een dik pak met kabels en leidingen te zien was. 
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8.5.1 Passie voor de bouwput 
Vanuit de samenwerking met het netwerk Passie voor Utrecht is voor 2009 een programma voor 
activiteiten in de bouwput tot stand gekomen. In september 2009 treedt theatergroep The 
Lunatics een week lang op in de bouwput aan het Vredenburg. Ook in de toekomst zal steeds 
worden bekeken of er natuurlijke momenten zijn in de bouwput om bijzondere activiteiten voor 
de Utrechters te organiseren. 
 
8.5.2 Tentoonstelling Archeologie 
In september 2009 komt er in het Infocentrum een grote overzichtstentoonstelling van alle 
archeologische vondsten die tot nu toe op en rond het Vredenburg zijn gedaan. De 
tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met de afdeling Monumenten en 
studenten van de Hogeschool voor de Kunsten die speciaal voor de tentoonstelling een 
archeologische game maken. 
 
8.5.3 Schutting 
Hij was te blauw, de schutting aan het Vredenburg. Vooral gezien de enorme omvang kwamen 
uit veel Utrechtse hoeken verzoeken naar het Stationsgebied om iets meer te maken van deze 
prominente plek in de stad. Afgelopen winter maakten vier studenten aan de Hogeschool voor 
de Kunsten een nieuw ontwerp voor de blauwe schutting waarin oud, tegenwoordig en nieuw 
zijn samengebracht vanuit verschillende perspectieven. Blijkbaar dwingt iets moois respect af 
getuige het feit dat de schutting tot nu toe vrij gebleven is van graffiti. 
 

 
Nieuw ontwerp bouwschutting Vredenburg 
 
8.6 Speciale activiteiten 
- een speciale workshop als onderdeel van het CIRON gebiedscommunicatiecongres en hun 
driedaagse training gebiedscommunicatie; 
- een minisymposium over duurzaamheid bij gelegenheid van de ondertekening van de 
intentieverklaring duurzaam Stationsgebied en de intentieverklaring bodem, wko en biowas op 
13 mei 2009; 
- presentaties over de aanpak van de gebiedscommunicatie. Zo zijn onder andere de 
Projectgroep Den Haag Centraal, Communicatie van de Gemeente Almere en het 
Projectmanagementbureau van het Stationseiland Amsterdam langs geweest om meer over de 
Utrechtse aanpak te horen; 
- uitvoering in samenwerking met Aorta van het educatieve project ‘Station van de Toekomst’ . 
Twee Utrechtse middelbare scholen zijn druk bezig geweest met alternatieve ontwerpen voor het 
toekomstige Utrechtse Stationsgebied. Zij deden dit in het kader van het educatieve project 
'Station van de Toekomst'. De alternatieve ontwerpen zijn vrijdag 13 februari gepresenteerd aan 
een deskundige jury in het Infocentrum. Momenteel wordt nagedacht over een vervolg van dit 
project; 
- 3D-animatie van de Catharijnesingel op basis van het definitief ontwerp. Samen met de 
partners wordt momenteel onderzocht of en hoe het toekomstige Stationsgebied een plaats kan 
krijgen in Virtueel Utrecht. De 3D-animatie Catharijnesingel is hiervoor een pilot binnen het 
Stationsgebied; 
- onderwijsmodule Stationsgebied aan de Hogeschool Utrecht (Integrale Veiligheid). 
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Samenvatting Bestuursrapportage Stationsgebied juni 2009 
 
De economische crisis heeft voor het Stationsgebied kansen en bedreigingen. 
De nieuwe indicatieve uitvoeringsplanning laat in zijn algemeenheid een vertraging zien van één jaar 
ten opzichte van de vorige planning. Er vinden in opdracht van het Kabinet onderzoeken plaats of een 
aantal gebieden, waaronder het Stationsgebied tot regelvrije- of regelarme zone kan worden verklaard. 
De ontwikkeling van het gebouw "Aurora" loopt als gevolg van het terugtrekken van de huurder, 
vertraging op. 
Vanwege uitstel in de besluitvorming over het Actieplan Luchtkwaliteit 2008 is de planvorming voor de 
definitieve verkeersstructuur Stationsgebied opnieuw vertraagd. In afwachting van de uitkomst van het 
onderzoek naar de knips, is het overigens wel mogelijk het definitief technisch ontwerp voor de 
Catharijnesingel af te ronden. 
 
Gezien het feit dat de Projectorganisatie Stationsgebied zicht heeft op de integrale ontwikkelingen, een 
sterke relatie heeft met de bouwende partners en een resultaat gerichte rolopvatting heeft, hebben wij 
ervoor gekozen de projectorganisatie te ontwikkelen van een organisatie met een eenduidige opgave 
gericht op planvorming en contractering, naar een organisatie met meerdere opgaven voor projecten in 
diverse fasen. 
Wij zullen voor de continuering tot en met 2012 de komende jaren 17 miljoen euro extra voor 
organisatiekosten in de grondexploitatie opnemen. 
Na de raadsverkiezingen komt er een informatiemap met daarin overzichtelijke informatie (op 
hoofdlijn) van de besluiten tot dan toe. Daarin is ook aandacht aan fase 2 van het project.  
Het Jaarbeurskwartier is aangemeld bij de Minister van VROM als nieuw NSP project. 
De programmatabel vertoont kleine verschillen op twee onderwerpen: woningen (- 50) en hotel 
m2(+5000 m2). 
 
Op basis van de planning van de OV-terminal wordt verwacht dat in 2010 onder meer de volgende 
bouwactiviteiten in uitvoering komen: 
- Taxiplatform: buiten gebruik nemen, slopen van de op- en afritten en inrichten met tijdelijke  
   functies. 
- Stationsgebouw: sloop 1e fase sporthal en Catharijnehof en start bouw. 
- Eindhalte tram: buiten gebruik nemen halte Moreelsepark, verwijderen trambaan en bovenleidingen,  
   verplaatsen taxistandplaatsen. 
- Fietsgebouw: start bouw. 
 
De aannemingsovereenkomst Muziekpaleis wordt na het raadsbesluit over het aanvullend krediet in juli 
2009 getekend. De start van de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden is gepland in het vierde kwartaal 
2009 met een bouwkundige oplevering eind 2012.Het is nog steeds de bedoeling op 1 januari 2013 in 
de grote zaal het eerste concert voor de Vrede van Utrecht te geven.  
Indien deze rapportage luchtkwaliteit op korte termijn alsnog beschikbaar komt, wordt in januari 2010 
gestart met de bouw van het Stadskantoor. Ingebruikname vindt dan plaats in de tweede helft van 
2012. 
Na de uitspraak van het Gerechtshof over de architectenselectie Bibliotheek, nemen wij een integraal 
besluit over de vastgoed- en gebiedsontwikkeling Smakkelaarsveld: de architectenkeuze, de 
investeringsanalyse, het functioneel ontwerp Smakkelaarsveld en de grondexploitatie Smakkelaarsveld. 
Wij zullen u hierover informeren. De realisatie van de Bibliotheek inclusief wonen en parkeren is nu 
gepland in december 2013. 
Het effect van de inmiddels vastgestelde plannen is dat er nu 3 bomen minder gepland zijn dan het 
vastgestelde minimum van 1022 in de bomenvisie. In de nieuwe plannen wordt dit aantal 
gecompenseerd. 



Alvorens definitieve keuzes over de Vredenburgknoop te maken, komt er rond de zomer 2009 een 
consultatie ronde met bewoners  en ondernemers. 
Het IPvE en FO Westzijde wordt na de zomer 2009 gepresenteerd aan bewoners, belanghebbenden. Op 
basis van de reacties nemen wij hierover een besluit. De commissie Stad en Ruimte wordt daarover 
geïnformeerd. 
Op basis van de op 13 mei 2009 getekende intentieverklaring over de bodem, wko en biowas, wordt in 
de komende vijf maanden gewerkt aan drie afzonderlijke en tegelijkertijd samenhangende producten 
rond dit onderwerp. Het streven is deze innovatieve regeling eind van het jaar operationeel te hebben. 

 
Het financiële uitgangspunt blijft het realiseren van het geactualiseerde Masterplan met een sluitende 
grondexploitatie. 
Daarbij moet worden vermeld dat de mogelijkheden aan de opbrengstenkant inmiddels zijn ingevuld.  
Om aan de optimaliseringstaakstelling te kunnen voldoen, denken wij thans aan drie richtingen: 
- afspraak amendement Knoopkazerne (Amendement A1 Geld voor groener Stationsgebied)1; 
- subsidieverstrekking;  
- kostenreductie als gevolg van nieuwe inzichten in kosten van openbare ruimte en infrastructuur. 
 
In de zomer van 2009 wordt de laatste hoeveelheid nieuwe klemmen aan het Smakkelaarsveld 
opgeleverd. Daarnaast zal de mogelijkheid van fietsparkeren achter de bouwschutting met de start 
bouw van De Vredenburg verdwijnen. In verband met deze twee ontwikkelingen zullen in de tweede 
helft van 2009 nieuwe acties op straat worden gehouden gericht op parkerende fietsers. 
In september 2009 komt er in het Infocentrum een grote overzichtstentoonstelling van alle 
archeologische vondsten die tot nu toe op en rond het Vredenburg zijn gedaan. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 het college heeft toen met de gemeenteraad afgesproken de netto opbrengsten van de Knoopkazerne te 
gebruiken voor de invulling van de optimaliseringstaakstelling indien er voldoende vergroening binnen de 
reguliere budgetten wordt gevonden. 



Besluitenoverzicht september 2008 tot juni 2009 

Naam advies Datum besluit Besluit 

Bestuursrapportage 
Stationsgebied 2008 
(08.010466) 

2/9 september 2008 In te stemmen met de bestuursrapportage Stationsgebied, inclusief de grondexploitatie stand 1 
juli 2008. 

Schriftelijke vragen bomen in 
Stationsgebied (08.010512) 

16 september 2008 De antwoorden vast te stellen.  

Tijdelijke fietsenstalling 
Smakkelaarsveld (08.010574) 

11 november 2008 1. In te stemmen met de gewijzigde oplossing voor een tijdelijke fietsparkeervoorziening op 
het Smakkelaarsveld op maaiveld voor ruim 2500 fietsen, in plaats van een gebouwde 
voorziening van 2 lagen. 

Bomenvisie Stationsgebied 
(08.073046) 

18 november 2008 1. de bomenvisie stationsgebied vast te stellen als werkdocument en basis voor 
vervolgstappen. 
2. de projectorganisatie Stationsgebied op te dragen te zorgen voor 
- een bomenbalans in het gebied met als uitgangspunt dat er in het gebied minimaal dezelfde 
hoeveelheid bomen blijven als bij de start van de uitvoering; 
- bij de verschillende projectvoorstellen (waaronder voorlopige- en definitieve ontwerpen, 
alsmede de ruimtelijke onderbouwingen) een bomenparagraaf wordt opgenomen waarin de 
afweging voor het al dan niet handhaven en het al dan niet verplaatsen wordt gemaakt; 
- teneinde de kansen van overleven te vergroten, zo snel mogelijk te starten met de 
voorbereidende werkzaamheden voor de te verplaatsen bomen; 
- te onderzoeken op die plaatsen die in aanmerking komen voor vergroening en waar geen 
werkzaamheden worden uitgevoerd, te starten met aanplant van zo groot mogelijke 
commercieel te kopen bomen.  

Archeologie 
Inpassingskeuzen archeologie 
op en rond het Vredenburg 
(08.101496) 

16 december 2008 1. Onder voorbehoud van het rijksbegrotingsbesluit 2009 in te stemmen met de visie/ het 
afwegingskader kasteel Vredenburg en de stadsmuur in relatie tot de bouwontwikkelingen met 
daarin de volgende voorstellen:  
- inpassing van de losse onderdelen van "De Utrecht"in het nieuwe Muziekpaleis; 
- het inpassen van de noordwest- en zuidwesttoren door deze tijdelijke weg te halen en daarna 
terug te plaatsen, zo dicht mogelijk op de oorspronkelijk plaats, in de nieuwe Catharijnesingel 
(tenzij er zich geen restanten bevinden die kwalitatief van voldoende monumentale waarde 
zijn); 
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- het inpassen van de hoofdpoort in de nieuwe parkeergarage door de hoofdpoort tijdelijk weg 
te halen en daarna gedeeltelijk terug te plaatsen, zo dicht mogelijk op de oorspronkelijk plaats; 
- het op museale wijze inmetselen van individuele fragmenten in de nieuwe kademuur 
(Catharijnesingel); 
- voortzetting nader archeologisch onderzoek. 
2. In te stemmen met het nader onderzoeken van financiëringsmogelijkheden van de volgende 
ambities: 
- het zichtbaar maken van de voormalige oostmuur tussen noordoost en zuidoosttoren in de 
vloer van de bestaande parkeergarage; 
- het zichtbaar maken van de contouren zuidwesttoren in de parkeergarage Catharijnesingel; 
- de inzet van communicatieve middelen, waaronder informatieborden, 3 D animaties; 
- de noordwest- en zuidwesttoren in de nieuwe Catharijnesingel op te metselen tot net boven 
de waterspiegel; 
- het onderzoeken van een jaarlijks evenement rond Vredenburg (stadspromotie). 
3. Geheimhouding op te leggen van het kostenoverzicht (bijlage 4) en risico-analyse. 
4. De raadscommissie Stad&Ruimte te informeren en het onderwerp te agenderen voor een 
raadsinfo-avond. 

Stichting Muziekpaleis 
(09.019522) 

13 januari 2009 1 Mevrouw mr. P.C. Lodders, de heer drs P.S. van Koppen en de heer M.Noy voor te 
dragen als gemeentelijke vertegenwoordigers in het  algemene bestuur van de stichting 
muziekpaleis. 

2 Nu de stichting Muziekpaleis is opgericht en de stichting operationeel is, de 
verschillende bestuurlijke verantwoordelijkheden weer conform de portefeuilleverdeling 
te laten lopen (gebouwontwikkeling wethouder stationsgebied; Inhoudelijke 
ontwikkeling wethouder Cultuur; afbouwdienst Muziekcentrum: wethouder P&O). 

3 Tot regulier overleg met het bestuur van de stichting Muziekpaleis, waarbij de 3 
portefeuillehouders onder voorzitterschap van de burgermeester namens de gemeente 
bij betrokken zijn (het secretariaat bevindt zich bij DMO/Cultuur). 

4 De raadscommissies Stad&Ruimte en mens&Samenleving te informeren    
Kredietaanvraag stadskantoor 
(09.019628) 

3 maart 2009 De raad voor te stellen: 
1 Een rendabel krediet van EUR 7,22 miljoen (exclusief BTW) beschikbaar te stellen voor diverse 
werkzaamheden ten behoeve van het Stadskantoor. 
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En vervolgens besluit het college van B & W: 
2 Het presidium van de raad voor te stellen bovenstaande te agenderen voor de commissie Stad 
en Ruimte op 31 maart 2009 en de raadsvergadering van 9 april 2009. 

Tracewijziging Tram 
Stationsgebied  
(08.073244) 

3 maart 2009 De raad voor te stellen: 
1 Een krediet beschikbaar te stellen van EUR 33,2 miljoen ten behoeve van de financiering van 
de verwerving Cranenborgh, zoals uitgewerkt in het rapport van Sijpensteijnkwartier en verder 
en de basisafspraken met ING-REIM. Dit krediet is een tijdelijke voorziening en wordt 
gefinancierd door:  
-EUR 15,0 miljoen te ontrekken aan de bereikbaarheid (onderdeel Kwaliteitsverbetering 
Openbaar Vervoer – opbrengsten aandelen GVU); 
-Eur 18,2 miljoen te dekken uit het budget voor HOV Om de zuid, welke wordt verantwoord 
onder investeringsnummer 210.0.0939 
 
En vervolgens besluit het college van B & W: 
2 Het in het Masterplan Stationsgebied Utrecht opgenomen tram- en bustrace over het  
Jaarbeursplein te verplaatsen naar de toekomstige NH-straat en door gebouw Cranenborch en, 
in samenhang daarmee, in te stemmen met:  
-Stedenbouwkundige opzet 'Van Sijpensteijnkwartier en verder' en het daarin opgenomen 
tramtrace. 
-De basisafspraken met ING-REIM over de verwerving van gebouw Cranenborch, conform de 
bereikte overeenkomstemming op 22 januari 2009;  
-Het mandateren van de wethouder stationsgebied om de concept tekst van de basisafspraken 
met ING-REIM nader uit te werken tot een definitieve versie en deze namens het College van 
B&W aan te gaan. 
3 Ter plaatse van het beoogde toekomstige tramtrace in de NH-straat een tijdelijke eindhalte 
voor de sunij-lijn te realiseren vanwege de bouwactiviteiten in het stationsgebied. 
4 De kosten (circa € 48 miljoen) van de maatregelen zoals benoemd onder 2 en 3 in te brengen 
in de onderhandelingen die gevoerd worden met de BRU inzake de Vertramming. 
5 In te stemmen met bijgevoegde brief waarin het DB Bestuur Regio Utrecht gevraagd wordt: in 
te stemmen met de tracewijzinging tram Stationsgebied, dat de kosten voor de aankoop van 
'Cranenborch' worden meegenomen in de begroting van het tramproject en het verzoek garant 
te staan voor 50% van de kosten voor deze verwerving. 
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6 Het presidium van de raad voor te stellen bovenstaande te agenderen voor de commissie Stad  
en Ruimte op 31 maart 2009 en de raadsvergadering van 9 april 2009. 

Casco, inbouw, 
inpassingplan, 
uitgangspunten, DIV, ICT, FB 
Stadskantoor 

31maart 2009 1 In te stemmen met het definitief ontwerp voor het casco van het stadskantoor. 
2 In te stemmen met het voorlopig ontwerp van het inbouwpakket van het Stadskantoor. 
3. In te stemmen met de ordeningsprincipes van het inpassingspan voor het Stadskantoor. 
4 In te stemmen met de uitgangspunten van de taakvelden DIV, ICT en Facilitair bedrijf voor het 
Stadskantoor. 
5 Het fasedocument vast te stellen. 

Duurzaam Stationsgebied 
(09.019872 

12 mei 2009 1. In te stemmen met de intentieverklaring "duurzaam Stationsgebied" met verschillende 
overheids- en private partijen, inclusief de catalogus "het Utrechtse Stationsgebied geeft 
duurzame energie"   

Intentie verklaring 
bodemsanering, WKO en 
Biowasmachine 
(09.019873) 

12 mei 2009 1 In te stemmen met de intentieverklaring bodemsanering, warmte koude opslag en 
biowasmachine Stationsgebied. 
2 Wethouder Stationsgebied, energie en duurzaamheid in overleg met de wethouder Milieu te 
machtigen tot eventuele aanpassingen van de intentieverklaring. 

Rapport Rekenkamer 
Stationsgebied 
(09.019867) 

12 mei 2009 
 

1 In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het eindrapport van de Rekenkamer Utrecht 
"Project Stationsgebied – informatievoorziening aan de gemeenteraad".  
 

NSP project Jaarbeurskwartier 
(09.019918) 

26 mei 2009 In te stemmen met het indienen van het Jaarbeurskwartier als toekomstig Nieuw Sleutel Project 
(NSP) 

 



Risicoanalyse GREX (POS)
 IDuster/Program Eventomschrijving Oorzaakomschrijving Gevolgomschrijving Beheersmaatregel/actie InvalshoekrzaakscvolgscoOmvang Minimum Verwacht Maximum bijdrage wv

32 Finance, 
Planning & 
Legal

Bruikbare / onherroepelijke 
vergunningen worden niet of te laat 
afgegeven; publiekrechtelijke 
procedures leiden tot vertraging

- Milieueisen (luchtkwaliteit/ geluid)
- Bezwaren (oa. door 
beroepsbezwaarmakers)
- Landelijke regelgeving is moeilijk 
toepasbaar
- Politieke keuzes (lokaal): voorrang 
geven aan niet POS-projecten
- discussies over inputgegevens en 
rekenmodellen

- Vertraging van de uitvoering
- Programma aanpassen (invloed op 
planning, financiën en politieke 
besluitvorming)
- Gronden worden niet afgenomen door 
ontwikkelaars (latere afdracht in grex)

- Coördinator vergunningen; aansturen 
vergunningmanagement
- Communicatiestrategie: beinvloeden 
bezwaarhebbenden
- planaanpassingen met het oog op 
milieueisen en bezwaren
- Opstellen luchtkwaliteitsplan (ALU)
- Sturing en prioritering door 
StadsOntwikkeling
- Zorgvuldig processen en procedures 
doorlopen
- scheiding tussen toetsen en uitvoeren 
(dit wordt uitbesteed)

Juridisch 5 5 25 0 4.000.000 10.000.000 3.800.000

122 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Ongedekte vat-kosten bij een 
doorlopende organisatie

onvoorziene sturingskosten om 
complexiteit in de lijn IBU-POS te 
reduceren, door creeren extra 
managementlaag IOR (bouwmgt)

Financieel tekort Beheersen om binnen kaders te blijven: 
sturen op begrootte vat-%
Discussie starten over interne tarieven 
via 4DO

Financieel 5 5 25 0 5.000.000 12.500.000 4.750.000

123 Finance, 
Planning & 
Legal

Ongedekte kosten door een 
doorlopende organisatie

Planfase duurt langer door nieuwe 
bestuurlijke wensen; o.a. de 
vertramming. 

Vertraging in voorbereiding Planning doorschuiven
Organisatie versneld afbouwen
Aanvullende financiën vragen aan 
bestuur

Organisat
orisch

3 5 15 0 5.000.000 50.000.000 2.500.000

124 Finance, 
Planning & 
Legal

Optimaliserings taakstelling grex wordt 
niet gehaald

Door vertraging van de diverse 
projecten schuiven inkomsten op verder 
de tijd in.
Geen mogelijkheid om de oplopende 
tekorten op te vangen en/of te stelpen

Latere inkomsten dus rentederving; er 
onstaat een structureel niet sluitende 
grex

Voorzieningen treffen door de 
gemeente 
Waar mogelijk versnellingen in 
processen aanbrengen

Financieel 5 5 25 0 3.000.000 7.000.000 2.850.000

102 Finance, 
Planning & 
Legal

Aanbestedingsresultaten vallen hoger 
uit dan de budgetramingen in de 
grondexploitatie

Marktomstandigheden: de utiliteitsbouw 
bevindt zich niet meer in hausse; civiele 
werken idem dito

Grondexploitatie buiten de financiele 
kaders (kosten stijgen harder dan de 
opbrengsten)
Vertragingen

- Planwijzigingen
- Gevolgen in beeld brengen en 
eventueel Aanpassen in de residuele 
grondwaarde berekeningen
- faseren (afwegen startdatum 
bouwprojecten)

Financieel 3 5 15 0 5.000.000 15.000.000 2.500.000

12 Vastgoed Verwachte opbrengst in grondexploitatie 
wordt niet gerealiseerd (€ 27 miljoen)

Alleen fase 1 kan gerealiseerd worden 
en fase 2 dus niet

Tekort in grondexploitatie Slimme aanbestedingsstrategie
Vertramming en samenwerking KFN

Financieel 3 5 15 0 4.000.000 10.000.000 2.000.000

157 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Verkeerde uitgangspunten hanteren 
door omliggende projecten 
Westpleintunnel

Vanwege gebrek aan prioriteit (en 
financiën) is er geen planontwikkeling 
Westpleintunnel

Kostbare herstel-/wijzigingsacties van 
uitgangspunten; voldongen feiten i.c. 
onmogelijkheden voor aanleg 
Westpleintunnel

Activeren planontwikkeling Ruimtelijk 5 4 20 0 2.000.000 5.000.000 1.900.000

59 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Niet op tijd bouwrijp opleveren van 
kavels 

- kabel-/leidingbedrijven zijn nog niet 
zover vanwege onderhandelings- en 
besluitvormingsprocessen (a)
- bodemsaneringen zijn noodzakelijk 
(mobiele verontreiniging) (b)
- archeologisch onderzoek 
(onbekendheid ondergrond) (b)
- seizoensgebonden vergunningen

Stremmingen, grote vertragingen, of 
mogelijk uitstel van de uitvoering van 
bouwprojecten.
Claims en hogere kosten

Voor alle projecten geldt:
- zorgvuldig plannen en continu vinger 
aan de pols houden
- werkgroepen olv JJ en convenant 
nutsbedrijven (ad a)
- verkennend bodemonderzoek (ad b)
- archeologisch onderzoek (T. 
Hazeberg)
- uitvoeren flora en fauna onderzoek 
- 

Organisat
orisch

2 5 10 1.000.000 2.500.000 10.000.000 625.000

11 Vastgoed Tegenvallende vastgoedontwikkelingen 
na 2010

- Rabo houdt Gildenkwartier aan als 
kantoor
- Onduidelijkheid over huidig 
programma Rabobank en effect 
daarvan op Stationsgebied
- economische dip wanneer gronden 
worden uitgegeven

- Overschrijding max kantoorvolume
- Minder kantoorprogramma op eigen 
grond GU
- Forse tegenvaller grex

-Gebruik van ruimte in BRU-afspraken
-Raad ervan overtuigen dat behoudt 
Rabo geen afbreuk doet aan visie A

Financieel 2 5 10 0 6.000.000 17.500.000 1.500.000

1 Kopie van Kopie van longlist risico's update (mei 09) berap (hp050609) 5-6-2009
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58 Bouwputma
nagement

Tijdelijke maatregelen zijn niet 
toereikend.

- Onderschatting van problematiek e/o 
overschatting oplossing;
- onoplosbaar

- Overlast voor de stad door 
onbereikbaarheid (delen van het) 
gebied
- ontevreden gebruikers gebied
- imagoschade
- Onveilige situaties
- hogere kosten

- Communicatiestrategie 
- Monitoren en bijsturingsplan
- In kaart brengen en uitvoeren 
noodzakelijke tijdelijke maatregelen 
(verkeersregelaars)
- Overleg met partijen
- Extra budget in grex reserveren
- Prioriteiten stellen randvoorwaarden
- goodwill acties (gratis ov op zaterdag)

Maatscha
ppelijk

5 5 25 0 1.500.000 3.000.000 1.425.000

61 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Bereikbaarheid Catharijnesingel ivm 
verleggenkabels & leidingen ihkv 
tijdelijke maatregelen (faseringsboek)

Urgentie en complexiteit uitvoering Vertragingen, claims, dubbele kosten 
(aanleg van tijdelijke tracés)
Uitstel bouwen voorzetgebouw

- tijdig opleveren definitief ontwerp van 
Catharijnesingel (mrt '09)
- creatieve oplossingen verzinnen
- kosten tijdelijke maatregelen en latere 
opbrengst gronduitgifte

Ruimtelijk 2 5 10 100.000 1.000.000 2.500.000 250.000

90 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Inpassing en uitvoering trace kabels & 
leidingen in de nieuwe stationsstraat

- Complexiteit fasering en logistiek 
vanwege de afhankelijkheid van en 
samenhang met omliggende projecten, 
o.a.: OVT, voorzetgebouwen HC, 
Catharijnesingel, Vertramming
- benodigd 23 meter voor k&L en totale 
breedte slechts 33

- complexe inpassing in ondergrond
- complexe fasering van 
projecten/stagnatie in uitvoering
- kwetsbare structuur

- Goede probleemanalyse maken 
(planning en fasering in beeld van 
omliggende projecten)
- Gedegen planning opstellen van wie 
doet waar en wanneer
- Zonodig creatieve oplossingen, zoals 
k&l-tunnel,  k&l "stapelen"

Ruimtelijk 4 5 20 0 1.000.000 4.000.000 750.000

22 Finance, 
Planning & 
Legal

Details in de onderhandelingen op 
voorwaarden BPO’s

In BIO en BOO zijn de grote lijnen 
vastgelegd; in BPO’s moeten ook alle 
details worden vastgelegd (bv. kabels 
en leidingen, bouwplaats, etc.)

Cumulatie van kleine risico’s leidt tot 
additionele kostenposten en vertraging

- Eén aanspreekpunt voor wederpartij 
en gedisciplineerd vasthouden aan 
escalatiemodel
- Kwalitatief hoogwaardig 
onderhandelingsteam + input
- Toets/controle op resultaten van 
onderhandelingen + nadere 
aanscherping te  behalen resultaat

Juridisch 3 5 15 0 1.000.000 5.000.000 500.000

95 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onduidelijkheid over tracés kabels & 
leidingen en mogelijke extra verlegging 
ivm Westpleintunnel

- Urgentie en complexiteit uitvoering 
- Aanleg westpleintunnel nog onzeker

Vertragingen, claims, dubbele kosten 
(aanleg van tijdelijke tracés)

- tijdig opleveren definitief ontwerp van 
Westplein (trambaan)

Ruimtelijk 3 5 15 100.000 1.000.000 2.500.000 500.000

88 Vastgoed de verdiencapaciteit van het 
noordgebouw valt mogelijk tegen

- complexe bouw (trilling HOV-baan)
- beperkte mogelijkheden voor 
programma
- voorinvesteringen nodig vanwege 
dragende constructie
- mogelijk tramtracé onder het gebouw

- hoge bouwkosten
- gederfde rente
- tegenvallende opbrengsten
- mogelijk tekort grex

- programma optimaliseren
- reserveren in grex

Financieel 3 4 12 0 1.000.000 2.000.000 500.000

101 Bouwputma
nagement

Bereikbaarheid (stad en bouwplaats) is 
onvoldoende gewaarborgd

-Complexiteit van het gebied en 
tegengestelde belangen van allerlei 
verschillende gebruikers 
- Onvoldoende beschikbare 
infrastructuur

- vertragingen
- claims
- imagoschade

-bereikbaarheidsplan op basis van 
verkeerscirculatieplan en nieuw 
verkeersmodel (VRU 2.0) eind 2007)

Organisat
orisch

5 4 20 0 500.000 1.000.000 475.000

135 Vastgoed Oude programma niet haalbaar voor 
Holland Casino

Heroverweging van de 
investeringsbeslissing vanwege de 
casino-belasting (Bos-tax)

- mogelijke nieuw programma met hotel
- mogelijk verhuizing naar Oranjehal

Vinger aan de pols houden Ruimtelijk 5 3 15 0 500.000 1.000.000 475.000

63 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Financiering bodemsaneringen van 
immobiele vervuiling niet toereikend

Raming saneringen gaat boven budget 
uit
Uitvoeringsmethoden leiden tot 
kostentoename ("niet mengen")

Financieel tekort
Vertraging

- Aanpassen uitvoering bodemsanering 
(goedkoper)
- Nieuwe financieringsbronnen vinden 
(subsidies??)

Financieel 3 4 12 0 500.000 2.000.000 250.000

106 Vastgoed Stationsplein West wordt duurder dan 
begroot (Basisvariant staat in grex, er 
zijn echter aanvullende wensen: 
bereikbaarheid -ME en ambulance- en 
vastgoedvrij op het plein)

- aansluitingen op KFN-gebouw en 
Beatrixgebouw zijn onvoldoende 
begroot
- oorspronkelijke gebaseerd op sober 
en doelmatige kwaliteit (basis variant) 
ipv hoogwaardige kwaliteit

- Tekort Grondexploitatie
- veiligheid schiet tekort

- Kwaliteit terugschroeven
- alternatieve financiering zoeken
- Met KFN en Jaarbeurs duidelijke 
afspraken maken
- Gebruik maken van de expeditielift

Financieel 3 3 9 0 500.000 1.000.000 250.000

2 Kopie van Kopie van longlist risico's update (mei 09) berap (hp050609) 5-6-2009
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71 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Over het hoofd zien van benodigde 
vergunningen of doorlooptijden niet 
goed ingeschat

- Er zijn veel vergunningen benodigd; 
het overzicht raakt zoek
- centraal managen van de 
vergunningen faalt
- Er komen veel niet ingecalculeerde 
bezwaar- en beroepsprocedures

Planningsproblemen, vertragingen, 
claims

- nieuwe vergunningencoördinator moet 
worden aangesteld
- planbegeleiders voor VG en IOR 
inschakelen (Bouwbeheer e/o IBU)
- invoeren van vergunningenregistratie 
en bewakingssysteem

Organisat
orisch

3 5 15 0 250.000 1.000.000 125.000

121 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Financiering komt niet rond waardoor 
opnieuw ontworpen moet worden

Scope op basis van eisen (o.a. milieu) 
is groter dan grex-budget (discrepantie)

inefficient ontwerpproces en projectmgt Scope aanpassen / eisen aanpassen
Financiering regelen

Financieel 5 2 10 0 250.000 500.000 237.500

136 Vastgoed Loskoppeling van artikel 19-procedure 
(ondergrondse parkeergarage) 
Megabioscoop (Wolff) en Holland 
Casisno leidt tot nog meer vertraging 

Nieuwe programma Holland Casino is 
sterk bepakend voor realisatie 
Megabioscoop (opstarten 
bestemmingsplan procedure)
Wolff wil niet langer hoeven wachten op 
trage besluitvorming Holland Casino wil 
en daarom loskoppeling in de artikel 19

Loskoppeling leidt ertoe dat bepaalde 
onderzoeken overgedaan moeten 
worden; dit gaat ten koste van snelheid
Latere afdracht aan grex

Nieuw VO per 1-3-09 is mijlpaal Juridisch 5 3 15 0 200.000 500.000 190.000

56 Bouwputma
nagement

Conflicten projecten Stationsgebied met 
andere projecten en studies in Utrecht

#NAAM? - Gebrekkige bereikbaarheid 
Stationsgebied (ook voor bouwverkeer)
- Claims
- Vertraging
- Onvrede onder gebruikers van het 
stationsgebied

- Organiseren afstemoverleg
- Planning verschillende projecten 
toetsen en knelpunten in kaart brengen
- Communicatieplan opstellen en 
uitvoeren
- verkeerscirculatieplan (knips)
- plannersoverleg POS, LR en DSO

Maatscha
ppelijk

4 5 20 0 250.000 1.000.000 187.500

110 Communica
tie

De invloed van belangengroepen oppositie tegen de plannen van het 
Stationsgebied

- Vertraging
- Imago
- Kosten gerechtelijke procedures

- Communiceren: o.a. Schouw 
Stationsgebied
- Inspelen op wensen en eisen

Maatscha
ppelijk

4 4 16 0 250.000 1.000.000 187.500

116 POS POS moet stedelijke problemen 
oplossen die buiten de scope van de 
POS vallen oa. Fietsparkeren, 
fietsroutes

Complexe problemen die moeilijk 
oplosbaar zijn

- Extra kosten 
- Tijd/vertraging

- Probleem terugleggen bij 
probleemeigenaar
- Meer capaciteit in geld en tijd

Organisat
orisch

4 3 12 0 250.000 500.000 187.500

53 Bouwputma
nagement

Overmatige onttrekking van openbare 
ruimte ten behoeve van 
bouwplaatsinrichting

Ontwikkelaars / aannemers claimen 
veel ruimte

- Andere functies komen in het gedrang
- Ongemak gebruikers openbaar gebied
- Extra tijdelijke maatregelen

Duidelijke kaders (bouwreglement en 
Referentiekader Bouwputmgt) 
meegeven aan ontwikkelaars/ 
aannemers en vastleggen in contracten
Communicatieplan

Maatscha
ppelijk

4 5 20 0 200.000 500.000 150.000

13 Vastgoed Onvoldoende afstemming tussen 
vastgoedprojecten en infraprojecten

Gebrekkige organisatie en 
communicatie

Inefficiënties, conflicterende situaties, 
vertragingen, claims, wanprestaties

- Organiseren interne afstemming 
binnen POS en met IBU
- Eén projectmanager per deelgebied

Organisat
orisch

3 4 12 0 250.000 500.000 125.000

55 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Gebrek aan afstemming en/of conflicten 
tussen deelprojecten tijdens uitvoering

Groot aantal partijen met wensen en 
eisen, maar onduidelijk wie de 
verantwoordelijkheid neemt

- Vertragingen
- claims

- Aanstellen uitvoeringscoordinator
- Organiseren uitvoeringsoverleg 
(geintegreerde planningen)

Organisat
orisch

3 4 12 0 250.000 500.000 125.000

4 Vastgoed Ontwerp Entréegebouw moet 
aangepast worden ter hoogte van de 
tunneloversteek / ontwerp UN-Studio 
Catharijneknoop wijkt af van Corio

Milieuwetgeving en kwaliteitseisen 
leefbaarheid en veiligheid

Minder programma en minder 
grondopbrengsten

- Ontwerp optimaliseren binnen de 
regelgeving
- duidelijke programmakader s 
formuleren voor UN-studio
- kosten maken om kwaliteit te 
verbeteren

Financieel 2 5 10 0 500.000 2.500.000 125.000

27 Finance, 
Planning & 
Legal

Geen tijdige start bouw Stadskantoor BPO’s tussen GU en NSV niet of te laat 
tot stand

 Latere afdracht in grex (minder 
renteopbrengsten)

sturen op voortgang Financieel 5 2 10 0 125.000 500.000 118.750

46 Communica
tie

Maatschappelijk draagvlak voor de 
herontwikkeling brokkelt af

- Publiek ondervindt last van bouw en 
tijdelijke maatregelen
- Vertragingen door procedures
- invloed van negatieve berichtgeving 
media

Reputatie van het stationsgebied in het 
geding

Bouwputcommunicatie; goed nieuws 
brengen/ nieuws goed brengen

Maatscha
ppelijk

4 4 16 0 150.000 500.000 112.500

103 Vastgoed Complexe bouwkundige inpassing 
diverse modaliteiten onder de te 
bouwen bibliotheek (tram-bus, 
parkeergarage, kabels en leidingen en 
entree bieb)

Beperkte ruimte in combinatie met 
benodigde functies

Complex en daardoor duur bouwen Afstemming tussen HOV, NUTS-
bedrijven, POS en bibliotheek

Ruimtelijk 3 3 9 0 200.000 500.000 100.000

54 Finance, 
Planning & 
Legal

Onzorgvuldige toetsing artikel 19-
/bestemmingsgplan-aanvragen

Interne toetsingsprocedure artikel 19 
nog niet geimplenteerd.

Zaken worden toegestaan die nadelige 
effecten hebben voor andere projecten

implementeren van de ontwikkelde 
toetsprocedure 

Juridisch 4 4 16 0 100.000 500.000 75.000
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131 Infra & 

Openbaar 
Gebied

De discipline archeologie wordt te laat 
betrokken bij het project

Door onoplettenheid of ander 
prioriteitstelling

Onvoorzien vertragingen en/of uitloop in 
planningen vanwege noodzakelijke 
archeologische werkzaamheden

Volgens vast stramien archeologie een 
onderdeel laten zijn van  planvorming, - 
voorbereiding en -uitvoering

Organisat
orisch

4 4 16 0 100.000 250.000 75.000

48 Communica
tie

Ondersteuning van het 
Bouwputcommunicatieplan door 
partners (jaarlijks vast te stellen)

Partners zijn terughoudend in het actief 
bijdragen en meewerken aan 
bouwputcommunicatie

POS/Gemeente staat er alleen voor, 
draait dus ook op voor de kosten en 
kiest om die reden voor suboptimale 
oplossingen

- Per project lobbyen voor geld bij 
partners
- Bouwputcommunicatie vastleggen in 
contracten (BPO’s)

Organisat
orisch

4 3 12 0 100.000 500.000 75.000

133 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onderschatten van doorlooptijden van 
archeologisch onderzoek

Onbekendheid met de archeologische 
verwachtingswaarde en met de soorten 
archeologisch onderzoek

(te) groots opgezette archeologische 
onderzoeken teneinde het benodigde 
ojnderzoek mogelijk te maken

meer tijd en ruimte vrijmaken voor het 
doen van archeologisch vooronderzoek 
teneinde verwachtingswaarden te 
upgraden

Organisat
orisch

4 3 12 0 100.000 250.000 75.000

62 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onvoldoende afstemming tussen 
vastgoedprojecten en infraprojecten

Gebrekkige organisatie en 
communicatie

Inefficiënties, conflicterende situaties, 
vertragingen, claims, wanprestaties

- wekelijks MT-overleg
- Afstemming organiseren door Jaap en 
Bert toe te voegen aan 
programmaoverleg vastgoed (Oost 
respectievelijk West)

Organisat
orisch

2 5 10 0 250.000 500.000 62.500

50 Communica
tie

Leefklimaat in het Stationsgebied 
verslechtert

Afnemende aandacht gemeente (vertrek 
Eelko van de Boogaard)

Kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid 
nemen af

Beleid en uitvoering aanscherpen Maatscha
ppelijk

3 3 9 0 100.000 200.000 50.000

65 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Geen passend ontwerp 
verkeersstructuur dat voldoet aan de 
regels voor lucht- en geluidskwaliteit

Onbekendheid toekomstige 
capaciteitsbeslag (aantallen auto’s en 
geluidsbelasting).
Knip Croeselaan is nog niet uitgewerkt

Vertragingen mbt procedures en dus 
uitvoering

Onderzoek: nieuwe geluids- en 
luchtmetingen en 
capaciteitsberekeningen 
Blijven ontwerpen
Reconstructie Graadt van Roggenweg 
(24 okt.plein)

Juridisch 5 4 20 50.000 50.000 3.000.000 47.500

137 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Niet tijdige aansluiting van 
conditionering en inbreng van 
randvoorwaarden 

ondergrond is complex en dus kunnen 
zich onvoorziene omstandigheden 
voordoen

Stagnatie in de voortgang van projecten 
en mogelijek kettingreacties naar 
andere projecten (ook door te 
optimistische aannames)

Tijdig vooronderzoek en 
proefonderzoek (laten) verrichten tbv 
conditionering
Realistischer aannames in de 
planningen/ruimte in de planningen 
inbrengen

Organisat
orisch

4 4 16 0 50.000 250.000 37.500

139 Communica
tie

Angst voor publieke beeldvorming De pers zit de POS op de huid mbt de 
uitvoering

Aarzelend gedrag / Overzorgvuldigheid 
mbt uitvoeringsaspecten en deze leiden 
tot ad hoc meerwerk en meerkosten

Analyse en strategieontwikkeling voor 
communicatie

Maatscha
ppelijk

4 4 16 0 50.000 150.000 37.500

23 Finance, 
Planning & 
Legal

Onvoldoende organisatorische 
afstemming

- Organisatie niet adequaat ingericht 
voor huidige rol POS (behalen van 
beoogde resultaten dmv contracten)
- Ontbreken van duidelijk toetskader 
(toetsprotocol)

- nadelig resultaat voor gemeente
- gedwongen voorinvesteringen door 
gemeente

- integrale projectsturing 
- Ontwikkelen toetsprotocol
- Melden afwijkingen van BOO-
afspraken op basis van toetsprotocol

Organisat
orisch

1 5 5 0 250.000 500.000 12.500

33 Finance, 
Planning & 
Legal

Planschade/nadeelcompensatie Ontwerpen hebben negatieve gevolgen 
voor direct omwonenden en bedrijven

Extra kosten grex Planschade risico-inventarisatie Maatscha
ppelijk

2 2 4 0 50.000 300.000 12.500

42 Finance, 
Planning & 
Legal

APS-planning is niet up-to-date -Partijen leveren geen accurate 
gegevens aan om eigen positie te 
beschermen
- Positieve weergave van de 
proceduretijd van projecten

-Verkeerde conclusies worden 
getrokken uit planning. 
- Verkeerde voorstelling van zaken
- Schaduwplanningen worden opgesteld

Teruggrijpen op eerdere afspraken 
(informatie-protocol)
informatieprocedure aanpassen
Regelmatige update van de APS 
planning (addendum)

Organisat
orisch

4 4 16 0 10.000 50.000 7.500

49 Communica
tie

Onvindbaarheid Infocentrum 
Stationsgebied

Fysieke ingang van ICS ligt verstopt en 
mogelijkheden voor expliciete 
wegbewijzering e.d. worden 
tegengewerkt

- Weinig spontane bezoeken waardoor 
het bereik onder geïnteresseerden niet 
optimaal is
- Kosten staan niet in verhouding met 
het gebruik

- via andere media (internet, 
advertenties, e.d.) communiceren

Ruimtelijk 4 2 8 0 10.000 20.000 7.500

7 Vastgoed Archeologische resten in ondergrondse 
parkeergarage Catharijnesingel dienen 
onaangeroerd te blijven

De door Monumentenzorg te verlenen 
vergunning houdt geen stand voor de 
rechter.

- verlies aan parkeerplaatsen
- Moeilijke bouwkundige inpassing
- maatregelen treffen die binnen het 
taakstellende budget passen van 7,7 
mln (collegebesluit)

- slim ontwerpen (minimaliseren verlies 
aan parkeerplaatsen; 140)
- onderhandelen met afdeling 
archeologie
- bestuurlijk besluit vragen (oplossen 
buiten grex om)
- Corio betrekken bij ontwerpproces

Ruimtelijk 4 5 20 0 0 9.000.000 0

118 Vastgoed Aanpassing artikel 19 OVT noodzakelijk 
door wijziging ondergronds 
fietsparkeren Rabobrug

in opdracht van GUO wordt uitgezocht 
of aanlanding Rabobrug gebruikt kan 
worden voor beter ondergronds 
fietsparkeren

- aanpassing artikel 19 OVT
- zeer krappe planning dus grote kans 
op uitlopen

- overleg met bouwbeheer over slimme 
interventies op artikel 19 zienswijze
- Opdracht van Prorail voor ontwerp 
fietsgebouw in 2 fasen (bezwaren van 
de OVT gebruiken voor wijzigingen)

Ruimtelijk 4 5 20 0 0 1.000.000 0
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128 POS Kwestbaarheid van met name fietsers in 

een druk stadsdeel waar intensief 
gewerkt wordt

Het normale verkeer moet doorgang 
vinden: zeer grote fietsstromen rondom 
de bouwput; rijgedrag van fietsers 
(trekken zich weinig aan van 
maatregelen)

Het optreden van (grote) calamiteiten 
rondom de bouwplaatsen; ongelukken 
met fietsers

Nadrukkelijk handhaven van de tijdelijk 
maatregelen; toezichthouders op 
piekmomenten inzetten

Maatscha
ppelijk

4 5 20 0 0 1.000.000 0

156 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Bereikbaarheid oostzijde station voor 
bussen vanaf Vredenburgknoop

Bouwwerkzaamheden sluiten de boel af Station (tijdelijk) niet bereikbaar voor 
bussen via deze route

Goed analyseren en oplossen dmv 
tijdelijke maatregelen (58)
Checken met Herman van Liebergen

Ruimtelijk 5 4 20 0 0 0 0

73 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onduidelijkheid over traces voor kabels 
en leidingen, o.a. Knoop Vredenburg en 
Muziekpaleis

Grenzen vastgoed en inrichting 
openbaar gebied staan nog niet vast/ 
VO's en DO's komen laat beschikbaar

- Kabels en leidingen worden onnodig 
verlegd of moeten meerdere keren 
verlegd worden
- Extra kosten gemeente

- Vasthouden aan gedefinieerde 
gebieden
- Creatieve goedkope oplossingen 
bedenken
- Harde randvoorwaarden vanuit kabels 
en leidingen

Ruimtelijk 4 4 16 0 0 1.000.000 0

75 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Fietsparkeren is probleem POS (2.000 
pp)

Fietsparkeren wordt bestuurlijk niet 
geaccepteerd als stedelijk probleem

Ontwerpen moeten mogelijk aangepast 
worden
Financieel oplossen in grex

- Lobby bij bestuur
- Subsidie

Maatscha
ppelijk

4 4 16 0 0 5.000.000 0

107 Vastgoed Besluit tot vertrammen van de HOV 
naar de Uithof

Vertrammingstudie in opdracht van 
College

- Impuls voor herontwikkeling KFN-
gebouw en kwaliteitsverbetering voor 
NH-kwartier
- onzekerheden voor fasering eigen 
ontwikkelingen (risico)

- Gefinancierd door BRU
- anticperen op besluitvorming B&W 
dmv principebesluit

Ruimtelijk 4 4 16 0 0 0 0

109 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Inrichtingsplannen openbaar gebied 
dienen aangepast te worden agv 
vertramming

Wens College en BRU tot vertramming 
HOV-baan richting de Uithof: 
Vertrammingsstudie

Reeds gemaakte plannen moeten 
herzien/aangepast worden. Dit kost tijd 
en geld:
- Aanpassen Rasterkaart 
Stationsgebied
- Aanpassen Structuurplan

Aanpassen planning en financiele 
middelen regelen

Politiek 4 4 16 0 0 500.000 0

138 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Afspraken BOO's mbt obstakel vrij en 
bouwrijp opleveren kunnen moeilijk 
waargemaakt worden

De uitvoeringsorganisatie is nog (te) 
prematuur en loop achter de feiten aan

Meerkosten voor opruimen obstakels en 
voor bouwrijp maken.

Verbeteren samenwerking tussen 
uitvoeringsorganisatie en staande 
organisatie

Organisat
orisch

4 4 16 0 0 250.000 0

148 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Tijdelijke maatregelen JBP-garage huidige garage wordt gesloopt en 
nieuwe wordt gebouwd; de ontsluiting 
van het gebied en stadskantoor wordt 
dan zeer complex

Complexe en kostbare oplossingen; 
chaotische toestanden; congesties; 
klachten/claims

Grondige integrale probleemanalyse en 
integrale aanpak; d.m.v. samenwerking 
p-garage met aanleg tijdelijk tramhalte

Ruimtelijk 4 4 16 0 0 1.000.000 0

163 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Aanvullende tijdelijke maatregelen 
blijken noodzakelijk

Calamiteiten doen zich voor Fasering moet worden gewijzigd, er 
worden extra kosten gemaakt, er 
ontstaat reuring in de stad

Zorgvuldig plannen dmv 
faseringsboeken; monitoren uitvoering, 
bijsturen indien nodig en opnemen in 
bestek aannemer

Ruimtelijk 4 4 16 0 0 1.000.000 0

9 Vastgoed Nieuwe beheerovereenkomst kost GU 
meer geld

Nieuwe beheerovereenkomst semi-
openbaar gebied voor HC op grond van 
afspraak BOO

Financiele tegenvaller voor GU Goede kostenverdeling afspreken in 
beheerovereenkomst HC. De grondslag 
hiervoor is vastgelegd in de BOO 
Vredenburg

Financieel 3 5 15 0 0 3.000.000 0

134 Infra & 
Openbaar 
Gebied

De biowasmachine komt niet of niet op 
tijd; maw beschikking 
raamsaneringsplan wordt niet verstrekt

MER-procedure niet tijdig afgerond
Ingediende bezwaren tegen de 
raamsanering

WKO kan niet (dit is een 
ontwikkelaarsrisico)

Vinger aan de pols houden Juridisch 3 5 15 0 0 2.000.000 0

64 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onduidelijkheid over ontwerpen HOV-
banen en verkeerstracés uit oogpunt 
van techniek en besluitvorming

- Vanwege de onzekerheid over de 
aanleg van de westpleintunnel 
(financieel en ontwerp)
- Vertrammingstudie

Mogelijk tijdelijke aanleg noodzakelijk 
van toeleidende routes

- Besluit trace Westpleintunnel
- Creatieve maatregelen (workshops)

Ruimtelijk 3 4 12 0 0 2.000.000 0

85 Finance, 
Planning & 
Legal

Budget grondexploitatie niet toereikend 
voor bouwrijpmaken (zie ook 59, Rita 
Kuijsters)

Onbekendheid bodem (archeologie, 
saneringen, kabels & leidingen)
Tijdelijke tracés noodzakelijk voor 
kabels & leidingen

tekort grondexploitatie stelposten toewijzen
meevallers gebruiken

Financieel 3 4 12 0 0 0 0

108 Vastgoed Contractueel vastgelegd programma 
komt niet overeen met gerealiseerd 
programma

In artikel 19 wordt meer ruimte gegund 
dan feitelijk ingevuld door de 
marktpartijen

 Missen van kansen (financieel en 
stedenbouwkundig)

in het conserverend bestemmingsplan 
correcties doorvoeren voor het 
programma (oude WRO).
In contracten vastleggen dat ongebruikt 
volume terugvallen naar gemeente

Financieel 3 4 12 0 0 5.000.000 0

120 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onduidelijkheid over ontwerpen HOV-
banen en verkeerstracés uit oogpunt 
van techniek en besluitvorming (zie ook 
#64)

- Vanwege de onzekerheid over de 
aanleg van de westpleintunnel 
(financieel en ontwerp)
- Vertrammingstudie

Mogelijk tijdelijke aanleg noodzakelijk 
van toeleidende routes

- Besluit trace Westpleintunnel
- Creatieve maatregelen (workshops)

Ruimtelijk 3 4 12 0 0 2.000.000 0
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162 Infra & 

Openbaar 
Gebied

Dubbelwerk met betrekking tot de 
openbare ruimte

Op grond van de BOO moet de 
openbare ruimte ingericht worden bij 
oplevering De Vredenburg en dit kan 
voorafgaan aan oplevering 
Muziekpaleis en oplveren openbare 
ruimte

Extra kosten  met gebrek aan dekking Afstemmen met Corio Financieel 3 4 12 0 0 1.000.000 0

92 Vastgoed  200 studentenwoningen kunnen niet 
gebouwd worden (opdracht Raad)

Geen geschikte locatie binnen 
stationsgebied

Kan ten koste gaan van commercieel 
vastgoed en dus geld.

Slim ontwerpen in relatie met 
Fietsgebouw

Maatscha
ppelijk

4 3 12 0 0 1.000.000 0

94 Vastgoed Sneltram wordt niet of niet tijdig 
verplaatst

onzekerheden over toekomstig 
tramtracé

Bibliotheek wordt later opgeleverd stevig sturen op besluitvorming en 
planning

Organisat
orisch

4 3 12 0 0 250.000 0

145 Vastgoed Komst UCK gaat ten koste van 
woonprogramma

UCK heeft problemen om financiering 
rond te krijgen

Komst van UCK gaat ten kosten van 
5000m2 woningen

Financieel 4 3 12 0 0 1.200.000 0

19 Vastgoed Geen samenwerkingsovereenkomst 
tussen NS Poort, GU en RGD 
(domeinen) / geen bestuurlijke 
goedkeuring van de afspraken

Onverschuldigde betaling; geen titel 
voor afdracht RGD aan GU voor 
programma

Geen opbrengsten GREX (25.000 + 
23.000 m2)

Onderhandelen, niet toestaan 
uitbreiden programma RGD; 
uitgangspunt grondtransacties (abc-
levering)

Financieel 2 5 10 0 0 9.000.000 0

21 Finance, 
Planning & 
Legal

Nietige bepaling afdrachten door NSV 
aan gemeente (nietige overeenkomst?)

Geen titel voor afdracht 
(onverschuldigde betaling)

- Geen afdracht in grex - Landsadvocaat weer betrekken bij 
juridische constructie
- Uitgangspunt grondtransacties (ABC 
levering)
- Medewerking opschorten aan BPO 
stadskantoor totdat titel van afdrachten 
is vastgelegd

Juridisch 2 5 10 0 0 10.000.000 0

34 Vastgoed Geen inwerkingtreden BOO Jaarbeurs 
tgv opschortende voorwaarden

Niet bereiken van overeenstemming ter 
zake:
- 2 van de 3 te sluiten TPO’s
- inhoud notariële akte omslag en 
conversie
Vanwege: bovenmatige eisen Jaarbeurs 
en casino, hotel en bios hebben effect 
op activiteiten Jaarbeurs 
(milieuvergunning)

-geen ontwikkeling op de Kop Jaarbeurs 
en daardoor geen afdracht aan de grex
-exploitanten wijken uit naar andere 
locaties
-Stedenbouwkundige kwaliteit niet 
conform Masterplan
- Geen herontwikkeling van het 
Noordterrein

- Resultaatgericht onderhandelen en 
escalatiekanalen benutten
- kantoor m2 elders realiseren (ca 
20.000 m2 - is een kans)

Juridisch 2 5 10 0 0 8.000.000 0

36 Vastgoed De omklap van Jaarbeursactiviteiten 
van het noordterrein naar zuidterrein 
wordt niet gerealiseerd (in 2012, doch 
uiterlijk 2015)

- Ruimtelijk en financieel is het voor de 
Jaarbeurs niet haalbaar zich te 
concentreren op het Zuidterrein (90.000 
bvbo)
- Benodigde vergunningen worden niet 
verleend
- Jaarbeurs heeft geen prikkel om 
omklap voortvarend te realiseren

- Noordterrein komt niet vrij voor 
herontwikkeling
- Geen inkomsten uit Noordterrein, dus 
geen dekking voor fase 2 
Stationsgebied

- Verwerving croeselaan (desnoods 
onteigening door GU)
- Druk op alternatieve planvorming bij 
de Jaarbeurs
- harde datum opnemen in Addendum I 
van de BOO

Politiek 2 5 10 0 0 6.000.000 0

143 Finance NSP- en SRN-subsidies komen te 
vervallen

Beide subsidies zijn tijdsgebonden 
volgens een afgegeven fasering

Geen inkomsten grex en dus tekorten Snelle besluitvorming over starten 
projecten
Lobbyen bij subsidieverstrekker voor 
uitstel

Financieel 2 5 10 0 0 20.000.000 0

66 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Beperkte keuzeruimte voor inrichting 
openbaar gebied en ondergrondse infra

Ontwerp achterstand inrichting 
openbaar gebied en ondergrondse infra 
ten opzichte van vastgoed a.g.v. 
bewuste MT keuze

- Hanteren van aannames die later 
onjuist blijken
- Keuzen worden opgedrongen
- Kwaliteit sluit niet aan
- Aanslag op plankosten vanwege 
noodzakelijke inhaalsslag

- Versnelling in planontwikkeling voor 
openbaar gebied door gebruik 
referentiekader/kwaliteitskaart (door 
IBU)
- bouwvergunningen toetsen op IOR-
aspecten (door bouwbeheer)
- afstemming voorafgaand aan 
bouwvergunning goed plannen: 
planningsinstrument VG en

Ruimtelijk 3 3 9 0 0 500.000 0

96 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Capaciteitstekort van gekwalificeerd 
technisch personeel (IBU, Tauw, 
Oranjewoud etc)

- Project Stationsgebied wordt 
gerealiseerd in een periode van 
hoogconjunctuur waarin veel projecten 
in Nederland worden gestart
- diensten en vakafdeling GU zitten vol

- Kwaliteitsverlies
- Vertragingen
- fouten
- Aanbesteding valt tegen (hogere 
kosten)

- Timing (fasering projecten)
- meer capaciteit werven/inhuren

Ruimtelijk 3 3 9 0 0 500.000 0
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Risicoanalyse GREX (POS)
 IDuster/Program Eventomschrijving Oorzaakomschrijving Gevolgomschrijving Beheersmaatregel/actie InvalshoekrzaakscvolgscoOmvang Minimum Verwacht Maximum bijdrage wv

98 Finance, 
Planning & 
Legal

Aanbestedingsplicht 
vastgoedontwikkelingen

Roanne Arrest (Europees Hof van 
Justitie)

- Geen rechtstreekse contracten met 
marktpartijen meer mogelijk
- misschien noodzakelijk aanpassen 
huidige BOO contracten

- risicoanalyse op huidige BOO's
- Benutten kennis Bureau 
Aanbestedingen
- aanbestedingsplicht meenemen in 
nieuwe contractsonderhandelingen
- beperkt eisen stellen hetgeen publiek 
rechtelijk is toegestaan

Juridisch 3 3 9 0 0 100.000 0

125 Finance, 
Planning & 
Legal

Oorzaken van buitenaf die de planning / 
uitvoering van POS-projecten 
beinvloeden.

Autonome (bestuurs)beslissingen mbt 
andere projecten / beleid kunnen 
invloed hebben op POS-projecten (denk 
aan vertramming)

Aanpassing van POS planning / 
uitvoering noodzakelijk; onderzoek en 
afstemming noodzakelijk

Vanuit POS goed de externe omgeving 
monitoren; o.a. het bestuur in de gaten 
houden.

Politiek 3 3 9 0 0 1.000.000 0

126 Finance, 
Planning & 
Legal

Invloed van het sectorenmodel (verkeer) 
op de planvorming POS

Stedelijke verkeersmodel leidt tot een 
ander model.

Tempo van planvorming wordt 
vertraagd.

Meer tijd vragen
Vasthouden aan eigen plannen

Politiek 3 3 9 0 0 1.000.000 0

144 Vastgoed Woningprogramma kan niet 
gerealiseerd worden

Het gebouw staat te dicht bij het spoor 
en voldoet niet aan regelegeving 
externe veiligheid

Tekort aan woningen en aan 
opbrengsten grex
Programmadiversiteit wordt niet berekt

alternatieven ontwikkelen Ruimtelijk 3 3 9 0 0 1.000.000 0

146 Vastgoed Meer woningen door niet komen van 
Artplex

Stichting Artplex heeft problemen 
financiering rond te krijgen

De m2 kunnen worden ingezet voor 
woningen

Financieel 3 3 9 0 0 0 0

147 Vastgoed Nieuwe projectafbakening nodig tov 
Noordgebouw (scop NS)

Het noordgebouw zit nog in de 
projectscope maar is des NS's

- Hernieuwde onderhandeling met NS 
Poort en Corio vanwege wijziging scope
- Dwarsliggen NS
- gedane bod kan geen stand houden

Juridisch 3 3 9 0 0 100.000 0

149 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onevenredige kosten verdeling van 
inrichting kruising met Mineurslaan

Onevenredige kosten verdeling van 
inrichting kruising met Mineurslaan (Pos 
zou slechts voor 1/4e aan de lat staan)

Pos moet meer betalen terwijl SO 
bijdrage van Rabobank heeft ontvangen

Geld ophalen bij StadsOntwikkeling 
(een evenredig deel van de Rabo-
bijdrage)

Financieel 3 3 9 0 0 50.000 0

150 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Geen financiering voor HOV 
Stadskantoor

Is geen rekening meegehouden in de 
grex

Tekort in grex, geen financiering 
voorhanden

Raming opstellen en financiering 
zoeken

Financieel 3 3 9 0 0 100.000 0

151 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Financiering van HOV op kunstwerk Volgens ontwerp komt er HOV op 
kunstwerk, dit zit niet in de grex

Tekort in de grex D'Haens zoekt uit hoe het in de raming 
zit

Financieel 3 3 9 0 0 50.000 0

152 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Onduidelijkheid over sloop 
voetgangersbrug Leidsche veertunnel

Noch GU noch Prorail voelt zich 
verantwoordelijk

GU draait ervoor op, betekent extra 
kosten

uitzoeken wie verantwoordelijk is Financieel 3 3 9 0 0 50.000 0

153 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Bouwrijp opleveren ondergrond Er zitten meer restatnten van heipalen 
in de ondergrond dan verwacht

Sloopkosten vallen hoger uit Inventariseren en onderzoeken
integrale aanpak met ontwerp indien 
mogelijk
meer ge;d proberen vrij te maken

Financieel 3 3 9 0 0 150.000 0

154 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Kunstwerk viaduct over Leidsche Rijn 
pakt duurder uit

In initieel ontwerp zat geen bocht in het 
viaduct

Kosten lopen op D'Haens e/o Stef zoeken uit wat in de 
raming zit
Rutger organiseert

Financieel 3 3 9 0 0 200.000 0

155 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Ontsluiting van de Daalse Kwint Bouwwerkzaamheden Smakkelaarsveld 
sluiten de boel af

Daalse Kwint niet meer bereikbaar voor 
gebruikers, waaronder marktkooplieden 
die daar parkeren

Verkeerslus aanbrengen ter 
voorkoming van doodlopend worden 
weg

Ruimtelijk 3 3 9 0 0 50.000 0

158 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Buitendienststelling tram Uitblijven van besluitvorming terwijl 
ondertussen werkzaamheden doorgaan 
leidt tot voldongen feiten

Openbaar Vervoers probleem, 
bereikbaarheid station ernstig aangetast

Vinger aan de pols houden, stimuleren 
besluitvorming

Ruimtelijk 3 3 9 0 0 500.000 0

159 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Maatregelen rioolgemaal De westpleintunnel gaat "door" een 
rioolbuis

Rioolgemaal raakt buiten werking alternatieven ontwikkelen Ruimtelijk 3 3 9 0 0 250.000 0

160 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Luchtkwaliteit van de tunnelmonden Strenge regelgeving voor luchtkwaliteit 
plus een kritische houding vanuit de 
stad op luchtkwaliteit

Overschrijding normen waardoor werk 
stil wordt gelegd

Onderzoeken, inventariseren en 
ontwerpen

Ruimtelijk 3 3 9 0 0 500.000 0

161 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Overkluizen van de Nuonleiding Aanleg Leidsche Rijn
Ontsluiting JBP-garage
K&L

Financieringstekorten Geld bijeenschrapen vanuit aanpalende 
projecten met gelijke probleem

Financieel 3 3 9 0 0 150.000 0

140 Communica
tie

Maatschappelijke acceptatie van 
bodemsanering

Niet alle bodemsanering heeft een 
expliciete relatie met het statiosngebied

Beeldvorming ontstaat dat het 
stationsgebied aanstichter is van 
verontreinigingen

Communicatie-inspanningen Maatscha
ppelijk

3 3 9 0 0 0 0
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Risicoanalyse GREX (POS)
 IDuster/Program Eventomschrijving Oorzaakomschrijving Gevolgomschrijving Beheersmaatregel/actie InvalshoekrzaakscvolgscoOmvang Minimum Verwacht Maximum bijdrage wv

47 POS Key players Stationsgebied vertrekken Nieuwe uitdaging, carriere etc. - Gemis bevlogenheid
- Achtergronden van de plannen 
vervagen
- Goede contacten met partners moeten 
weer opgebouwd worden

Lerende organisatie en deskundige 
medewerkers

Organisat
orisch

2 4 8 0 0 0 0

89 Vastgoed financiële mismatch met betrekking tot 
stationsplein vanwege discussie over 
(aantal) kiosken

stedenbouw heeft weerstand tegen 
kiosken op het plein

- afkeuring spoorbouwmeester
- minder kiosken en meer plein
- mogelijk tekort van ca. € 2 miljoen

- de 3 kiosken toestaan
- compensatie in de interwijkverbinding 
vinden
- lobby 

Financieel 2 4 8 0 0 2.000.000 0

99 Finance, 
Planning & 
Legal

Benodigde eigendommen zijn niet tijdig 
in het bezit van de gemeente

onderschatting verwervingstraject - uitvoeringsplanning wordt niet 
gehaald; 
- plannen worden later gerealiseerd

Verwervingsplan POS Juridisch 2 4 8 0 0 500.000 0

5 Vastgoed Voorzetgebouw Catharijnesingel kan 
gerealiseerd worden

Instemming door Brandweer - Meevaller voor grex Plan ontwikkelen Technisch 2 3 6 0 0 1.000.000 0

86 Vastgoed Omarmen van stedenbouwkundig plan 
voor Jaarbeursterrein Noord dat 
onvoldoende financiele middelen 
genereert (living city = leisure)

Keuze voor stedenbouwkundige 
kwaliteit boven financien

Minder middelen voor fase 2 - Discussie in MT (bewust besluit)
- zoeken naar alternatieve financiering 
van fase 2
- Fase 2 deels niet uitvoeren
- Brief met strekking kennis genomen 
van plan edoch hieraan vallen geen 
rechten te ontlenen

Financieel 1 5 5 0 0 0 0

130 Finance, 
Planning & 
Legal

Nieuwe bestuurders bij private partijen 
die contracten ter discussie stellen

Proberen er onder uit te komen detailonderhandelingen ?? Juridisch 1 5 5 0 0 500.000 0

132 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Er worden exceptionele vondsten 
gedaan op bouwplaatsen (is niet uit 
Romeinse tijd maar van daarvoor: 
prehistorie oid)

Onbekendheid met de ondergrond, 
archeologische verwachtingswaarde is 
op sommige locaties behoorlijk groot 
edoch niet van exceptionele vondsten

Grote vertragingen, grote publieke 
belangstelling

Subsidiemogelijkheden mogelijk via 
ministerie van OC&W; deze preventief 
(laten) onderzoeken

Maatscha
ppelijk

1 5 5 0 0 500.000 0

97 Infra & 
Openbaar 
Gebied

Sneltram over Jaarbeursplein In de besluitvorming over vertramming 
krijgt variant 3 de voorkeur om 
financiele risico GU te beperken

Kwaliteit Jaarbeursplein blijft belangrijk 
achter

- Beinvloeding besluitvorming 
stadstram
- Stedenbouwkundig plan NH Kwartier 
aanpassen
- actie zetten op OVT

Ruimtelijk 1 4 4 0 0 150.000 0

117 Communica
tie

Impact politieke machtsverschuiving op 
het project Stationsgebied

Verkiezingen - Ontbreken draagvlak
- Wijziging van plannen
- Bestaande lobbynetwerken verliezen 
waarde

- Ontwikkelen volgen en er op 
anticiperen

Politiek 1 4 4 0 0 0 0

25 Finance, 
Planning & 
Legal

Woningprogramma finlesstrook niet 
mogelijk

- niet realiseren Westpleintunnel
- milieuwetgeving inzake bouwen bij 
sporen
- lobby voor behoud bestaande 
bebouwing

Gu moet finlesstrook weer verwerven alternatief programma voor finlesstrook 
ontwikkelen (flexibiliteit in de vlek)

Financieel 1 3 3 0 0 1.000.000 0

1.250.000 49.345.000 279.570.000 30.346.250
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Bijlage 4 
 
Gedichten en dichtregels 
 
- Voorpagina: "in de wereld van ambitie, zit ik fluitend op m'n fietsie";  
een "stoeptegelgedicht" van Harry van Putten (in het trottoir kop Smakkelaarsveld/ Catharijnebaan) 
  
- Binnenpagina: gedicht van de stadsdichter Ingmar Heytze, geschreven en voorgedragen ter 
gelegenheid van ondertekening intentieverklaringen en mini-symposium over duurzaam 
Stationsgebied op 13 mei 2009. 
 
- Onderstaand gedicht: ingezonden gedicht van Eric van Loo, voor de HC Trofee Schrijfwedstrijd. 
 

 

 

CU2030 

 

Ik ging naar Utrecht om het station te zien. 

Ik zag het stationsgebied. Twee stadsgedeelten 

die elkaar jarenlang hadden ontweken 

werden weer buren. Een minuut of tien 

liep ik daar rond, reiziger tussen reizigers 

die in een immense terminal feilloos 

hun weg vonden, het laatste nieuws kochten, 

een boek en een broodje voor onderweg. 

 

Later, toen de forensenstroom was afgenomen 

klonken als in een droom bovenaardse tonen 

uit de zalen van het Muziekpaleis. 

Vergeefs zoek ik de Catharijnebaan. 

Over het herboren water van de singel 

varen de rondvaartboten af en aan. 

 

 
 



 



 

 

Website 
Op cu2030.nl vindt u alle actuele informatie 
over de plannen, inclusief foto’s, 
tekeningen en impressies van het 
toekomstige Stationsgebied. Hoe ziet het 
nieuwe station eruit? Hoe verloopt de 
transformatie van Muziekcentrum 
Vredenburg tot Muziekpaleis? Surf naar de 
site voor actuele info. 

Infocentrum 
Hoe ziet het Stationsgebied er straks uit? 
Welke sfeer en uitstraling krijgt de stad? 
Hoe zit het met de bereikbaarheid? Waar 
komen woningen, winkels en kantoren? 
Loop eens binnen bij het infocentrum 
(Gildenkwartier 193). Daar ziet u de 
toekomst van het Stationsgebied met 
eigen ogen. We organiseren ook 
ontvangsten voor groepen. 

Adres Infocentrum 
Adres  Gildenkwartier 193  
 (ingang naast Media Markt) 
Telefoon 030 - 286 96 50  
E-mail  stationsgebied@utrecht.nl 
Open  maandag - vrijdag van 13.00 - 18.00 uur 

zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.  

cu2030.nl 
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